KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunfullmäktige

Tid och plats:

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2021-12-08 kl.18.00 i Eventsalen,
Koordinaten

Linda Hägglund
Ordförande

Jana Hilding
Sekreterare

Nr

Ärendemening

1

Val av justeringsledamöter

2

Allmänhetens frågestund
Frågor ska vara skriftliga och lämnas in senast klockan 16.00 två
vardagar före sammanträdet

3

Information och föredragningar 2021

4

Information från kommunstyrelsens ordförande

5

Delgivningar

6

Valärenden och avsägelser kommunens nämnder och
styrelse 2019-2022

7

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst

44

8

Omfördelning KS anslag äldreomsorgslyftet

107

9

Utredning om intern upphandling

111

10

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård

306

11

Riktlinje för god ekonomisk hushållning

319

12

Redovisning av ej besvarade motioner och
medborgarförslag

330

13

Interpellation till ordförande i vård- och
omsorgsnämnden om nationell satsning för att stärka
äldreomsorgen

334

14

Frågor till kommunfullmäktige 2021
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
(4)

2021-12-08
Dnr KS.2021.2

Delgivningar

Protokoll Gemensamma servicenämndens sammanträde §§2-3 2021-06-24
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-06-14 § 25 Revidering
av delegationsordning för Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd
Protokoll styrelsemöte 2021-10-01 Energikontoret i Mälardalen
Protokollsutdrag Region Sörmland § 86-21
Protokollsutdrag Region Sörmland § 85-21
Protokollsutdrag Region Sörmland § 84-21
Protokollsutdrag GPN § 15-21
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 35 Ekonomisk
uppföljning per juli 2021 för Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd
Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnds protokoll 2021-09-06 § 36 Revidering av
delegationsordning
Protokoll extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 19 oktober 2021
Bilaga - Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2021-09-14 § 112 Revidering av
reglementen för gemensam patientnämnd och nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård
______

Utdragsbestyrkande
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Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signering av protokoll
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: JUSTERAT_Protokoll 2021 10 01 Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen
AB.pdf
Storlek: 291109 byte
Hashvärde SHA256:
7e1f74be633d995b05bd9787e484dfe580728618022706a0b92b384e4f734cb4

 KB, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
Kristina Birath
Signerat med BankID 2021-10-07 16:24 Ref: 89b3f994-57e9-449d-820b-058b4a1cf253

TORBJÖRN CLAESSON
Signerat med BankID 2021-10-07 10:27 Ref: a02da565-995e-4f68-abbf-6759708539bc

Helena Maria Elisabet Ek
Signerat med BankID 2021-10-06 12:43 Ref: 455fa18f-0580-4113-b0ca-1b70e5caa843
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Styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698
Dag:
Plats:

1 oktober 2021
digitalt via Microsoft Teams

Närvarande ord. ledamot:

Anna Jungmarker
Kristina Birath
Lars Andersson
Torbjörn Claesson
Gunnar Ljungqvist
Arne Fältin
Boo Östberg – ersätter Jacob Högfeldt

Närvarande suppleanter

Lisa Ekberg
Catharina Fredriksson
Ingrid Jerneborg Glimne
Stefan Björnmalm
Anneli Bengtsson

Närvarande adjungerade

Rune Larsen

Övriga/personal:

Lina Gellermark (vd)
Helena Ek (sekreterare)
Övrig personal deltar som föredragande

§ 18
Upprop, val av justerare för dagens möte
Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.
Till justerare för dagens möte valdes Kristina Birath.
§ 19
Föregående protokoll
Föregående protokoll är efterjusterat då Bolagsverket inkommit med kompletteringskrav beträffande
emittering av aktier. Protokollet har justerats enligt följande:
• Jacob Högfeldt betecknas som adjungerad.
• Information om från vilket år vinstutdelning får ske.
• Tidsangivelse för betalning av aktier.
Efterjusterat protokoll från styrelsemöte 29 juni 2021 godkändes och lades till handlingarna.

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
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§ 20
Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.

 KB, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

§ 21
Verksamhetsrapport
Energikontorets personal medverkar med dragningar inom följande områden:
-

Nya ägare och pågående emission – Lina Gellermark, vd
Kommunikation – Moa Önell, kommunikatör
Näringsliv – Jesper Sundling, projektledare
Energi- och klimatdata – Martin Heed, projektledare
Hållbara byggnader – August Lindholm, projektledare
Utveckling, projekt och affärsverksamhet – Fredrik Svensson, projektutvecklare

§ 22
Strategisk utveckling
Styrelsen arbetar gruppvis i workshop-form med frågor gällande bolagets strategiska utveckling
•
•
•
•

§ 23

Styrelsen uppdrar till vd att sammanställa materialet som framkom under workshopen.
Styrelsen uppdrar till vd att utreda vad bolaget kan och absolut inte kan göra affärsmässigt.
Styrelsen uppdrar till vd att utreda om och i så fall hur ägares övriga bolag ska kunna
tillämpa Teckalundantaget.
Styrelsen uppdrar till vd att föreslå ett nytt självkostnadspris, som främjar långsiktig
verksamhet i ekonomisk balans.
Ekonomi
- Ekonomisk uppföljning per 2021-08-31
- Likviditetsprognos (inkluderad i bilagan Ekonomisk uppföljning).
- Beslutspunkt: eventuell checkkredit.
Styrelsen uppdrar till vd att vidare utreda behovet av, samt ta fram kostnad och
villkor för checkkredit. Redovisas vid nästa styrelsemöte.
- Styrelsen beslutade att fakturera aktieägaravgiften under januari månad.
- Budgetförslag 1.0 år 2022 presenterades inför budgetbeslut december.

§ 24
Personal
Post Covid -19; Digitalt och klimatsmart för presterande personal och enastående resultat, föredrogs
av Mathias Söderholm, projektledare och personalchef. Fortsatt flexibelt arbetssätt där
kontorsarbete och hemarbete varvas. Följs upp och omvärderas löpande.
§ 25
Övriga frågor
Vd informerade om eventuellt behov av extra styrelsemöte gällande nyemission.
Ev byte av datum för nästkommande styrelsemöten; ordförande tillsammans med vd tar fram ett
förslag på nytt datum för december och mars och skickar till styrelsen. Om samtliga kan det nya
föreslagna datumet så byter vi till detta, i annat fall kvarstår de ursprungliga datumen.
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Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten
15 december, kl. 10:00 – 12.00 digitalt
16 mars 2022, 10:00 – 12:00 digitalt
11 maj 2022, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt
Årsstämma 2022:
11 maj 2022, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt

 KB, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

§ 26
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, vd och personalen för väl utfört arbete.

Eskilstuna
2021-10-01

____________________________ ____________________________ _________________________
Torbjörn Claesson
Kristina Birath
Helena Ek
Ordförande
Justerare
Sekreterare

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se

PROTOKOLLSUTDRA G
Datum

Dokumentnummer

2021-09-14

RS-LED21-1685-4

§ 84/21 Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet
RAR i Sörmland
Diarienummer:

RS-LED21-1685

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-08-31
2021-09-14

Ärendenr
§ 168/21
§ 84/21

Regionfullmäktiges beslut
1. Årsredovisning 2020 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till
handlingarna.
2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter
och ersättare beviljas ansvarsfrihet för år 2020.
Jäv
Jacob Sandgren (S)
Ingrid Jerneborg Glimne (M)
Helena Koch (M)
Ej deltagit i beslutet
Anton Berglund (SD), Lars Bohlin (SD), Malin Karlsson (SD), Thom Zetterström
(SD), Pernilla Rydberg (SD), Jan-Eric Eriksson (SD), Maud Richthoff (SD),
Christine Hallinder (SD), Dagmara Mandrela (SD), Mica Vemic (SD) och Bertil
Malmberg (SD).

Yrkande
Monica Johansson (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Anton Berglund med flera från Sverigedemokraterna aviserar att de inte kommer
att delta i beslutet.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.

Region Sörmland
T el: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Ärendet
Den 9 juni 2005 bildades samordningsförbundet i Sörmland för rehabilitering och
aktivering med gemensamma resurser (RAR) efter att ett riksdagsbeslut 2003
gjorde det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund.
Samordningsförbundet RAR i Sörmland har i uppgift att främja samverkan mellan
aktörerna i länet, vilka är aktiva inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Länets nio
kommuner samt Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
ingår i förbundet.
Jacob Sandgren (S), ledamot och av styrelsen vald styrelseordförande, och
Michael Swedberg (M), ersättare, representerade Region Sörmland år 2020 i
styrelsen för samordningsförbundet RAR.
Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt årsredovisning granskas
av en revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings
kommun. Styrelsen har vid sammanträdet den 12 mars 2021 fattat beslut om
årsredovisningen för år 2020.
Revisorerna för samordningsförbundet RAR har granskat verksamheten och
bokslutet för verksamhetsåret 2020. Revisorerna bedömer att samordningsförbundet har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning och god redovisningssed. Sammantaget bedöms att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och
verksamhetsmål som är uppställda. Revisorerna tillstyrker att styrelsen för
samordningsförbundet RAR i Sörmland ska beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-31, § 168/21
Tjänsteutlåtande 2021-06-28
Årsredovisning 2020
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
Revisionsberättelse för år 2020
Förbundsstyrelsens protokoll 2021-03-12
Beslutet expedieras till
Jan Grönlund, regiondirektör
Samtliga kommuner i länet
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
Akten
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Dokumentnummer
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§ 85/21 Sörmlandstaxan prisjustering 2022
Diarienummer:

RS-LED21-2102

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-08-31
2021-09-14

Ärendenr
§ 166/21
§ 85/21

Regionfullmäktiges beslut
Prisnivån för Sörmlandstaxan periodkort 30-dagar zon, län, lågtrafik och
sommarkort justeras, enligt följande:
Produkt

1 zon

Alla zoner

30-dagar
30-dagar ungdom/student
30-dagar lågtrafik
Sommarlovskort
Skolkort

610 (+10)
405 (+5)
250 (+10)
560 (+10)
5795 (+95)

970 (+40)
620 (+10)
Finns ej
Finns ej
9215 (+380)

Taxeändringen träder i kraft den 13 december 2021, i samband med
tidtabellsskiftet T22.
Reservation
För Vänsterpartiet reserverar sig Lotta Back, Elinor Sundén, Thomas Selig, Roja
Mahmoudi och Linnea Tillman till förmån för den skriftliga reservation som
lämnades vid regionstyrelsens sammanträde den 31 augusti 2021 (RS § 166/21).
Yrkanden
Mattias Claesson (C), Monica Johansson (S) och Ann-Cathrin Rothlind (C) yrkar
bifall till regionstyrelsens förslag.
Lotta Back (V), Thomas Selig (V), Elinor Sundén (V), Roja Mahmoudi (V) och
Linnea Tillman (V) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.
Monica Johansson (S) och Ann-Cathrine Rothlind (C) yrkar avslag på
Vänsterpartiets avslagsyrkande.
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Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ärendet
Sörmlandstaxan infördes den 1 oktober 2016 och innebar i korthet; färre zoner, ett
resekort, färre biljettyper och en prissänkning överlag. I samband med införandet
av Sörmlandstaxan togs ett inriktningsbeslut som innebar att taxan ska följa SL:s
priser för länskort. I och med bildande av Region Sörmland den 1januari 2019,
fattar regionfullmäktige beslut om Sörmlandstaxan. Det senaste beslutet om
prisjustering togs den 15 september 2020.
Inriktningen för Sörmlandstaxan är en bibehållen kostnadstäckningsgrad över tid
samt en generell årlig prisjustering ungefär i nivå med konsumentprisindex.
Utifrån detta, och att SL i januari 2021 justerade sina priser, föreslås en
prisjustering för 2022 i enlighet med matrisen nedan. Observera att föreslagna
höjningar av periodbiljetterna påverkar även priset på skolbiljetterna i enlighet
med gällande skolkortsöverenskommelse.
Produkt

1 zon

Alla zoner

30-dagar
30-dagar ungdom/student
30-dagar lågtrafik
Sommarlovskort
Skolkort

610 (+10)
405 (+5)
250 (+10)
560 (+10)
5795 (+95)

970 (+40)
620 (+10)
Finns ej
Finns ej
9215 (+380)

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag
Tjänsteutlåtande
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag
Protokollsutdrag

regionstyrelsen 2021-08-31, § 166/21
2021-08-05
nämnden för regional utveckling 2021-06-11, § 31/21
nämnden för regional utveckling 2020-05-15, § 12/20
direktionen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018-10-04, § 7
direktionen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2018-05-03, § 13

Beslutet expedieras till
Jan Grönlund, regiondirektör
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör
Joakim Karlén, verksamhetschef, allmän kollektivtrafik
Jarl Klang, tf försäljnings- och marknadsansvarig
Länets kommuner
Akten
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Dokumentnummer
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RS-LED21-2130-3

§ 86/21 Målbild "Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland"
Diarienummer:

RS-LED21-2130

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-08-31
2021-09-14

Ärendenr
§ 167/21
§ 86/21

Regionfullmäktiges beslut
Målbild för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i Sörmland” antas.

Yrkanden
Jacob Sandgren (S), Anton Berglund (SD), Marianne Andersson (C), Ewa
Callhammar (L), Juha Frondelius (KD), Helena Koch (M), Elinor Sundén (V),
Daniel Danon (S), Peter Hardö (VfP), Ann-Cathrine Rothlind (C), Berit Hyllbrant
(L), Joacim Väppling (KD), Roja Mahmoudi (V) och Christer Kax Sundberg (L)
yrkar bifall till regionstyrelsens beslut.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ärendet
Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora. Barn och unga i Sörmland
har sämre hälsa än övriga barn i riket och har sämre skolresultat. Sörmland har
även en hög barnfattigdom och en stor andel placerade barn. Dessa utmaningar
kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer utan måste ske i
samverkan och samarbete. Många barn och föräldrar som behöver stöd från
samhället har idag många alltför många olika kontakter och processer igång.
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har därför
initierat ett arbete för att förbättra samarbetet mellan skolan, socialtjänsten och
hälso- och sjukvården för barnens bästa. Eftersom detta inte enbart rör
socialtjänsten och hälso- och sjukvården har nämnden varit noggrann att se till så
att även skolan har varit inblandad i arbetet. En styrgrupp bestående av
socialchefer, skolchefer, Forskning- och utveckling i Sörmland, divisionschef
psykiatri och funktionshinder samt verksamhetschef för Regionalt stöd och
projektledare för Uppdrag psykisk hälsa har arbetat fram en målbild för
utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa”.
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Den gemensamma målbilden är att alla barn i Sörmland ska ges möjligheter till
god fysisk och psykisk hälsa genom en god och trygg uppväxt utifrån varje barns
behov. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på proaktivt arbete med tidiga
insatser för barn, unga och deras vårdnadshavare samt utveckling av
samverkansstukturer för alla aktörer som arbetar med barn och unga i Sörmland.
Ett starkt gemensamt ansvarstagande är avgörande.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård beslutade den 28 maj 2021 att
anta målbilden för utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa i
Sörmland”, samt att rekommendera Region Sörmland och länets kommuner att
fatta beslut om att anta målbilden i lämplig politisk församling.
Nämnden beslutade också att komplettera målbilden med ”Samverkan ska ske
med ett helhetsperspektiv kring barnens bästa”, och det är den av nämnden
antagna versionen som följer med detta ärende.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-08-31, § 167/21
Tjänsteutlåtande 2021-08-10
Protokollsutdrag nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV,
2021-05-28, § 11/21
Målbild Tillsammans för barnens bästa i Sörmland
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Titti Kendall, verksamhetschef, länsgemensamt regionalt stöd
Jan Grönlund, regiondirektör
Akten
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§ 15/21 Sammanträdestider 2022 för gemensamma
patientnämnden

Diarienummer:

PN21-0010

Behandlat av
1
Gemensamma patientnämnden

Mötesdatum
2021-09-16

Ärendenr
§ 15/21

Gemensamma patientnämndens beslut
Sammanträdestider 2022 för gemensamma patientnämnden godkänns.
Proposition
Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Gemensamma patientnämnden ska årligen fastställa sammanträdesdatum för
efterföljande år.
Nämnden sammanträder följande datum 2022: 17 februari, 28 april, 8 september
och 24 november.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-08-24
Beslutet expedieras till
Samtliga huvudmän
Nämndsekreterarna
Akten
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Allmänt om delegering
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och beslutar i
ärenden av principiell art eller annars av större vikt för kommunen.
Nämnderna beslutar i frågor som rör verksamheten och i frågor som de
enligt lagstiftning ska handha samt i frågor som fullmäktige har delegerat till
nämnderna.
Att delegera innebär att överflytta beslutsrätt. Delegering kan ske både från
kommunfullmäktige till nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda
och anställda. Den som får beslutanderätten kallas delegat.
När en nämnd delegerat sin beslutanderätt träder delegaten helt in i
nämndens ställe. Beslut som fattas enligt denna delegeringsordning är
juridiskt sett nämndens beslut och kan överklagas på samma sätt som
nämndens beslut.
Bestämmelserna om delegation framgår av kapitel 6 §§37–41 och kapitel 7
§§ 5-8 kommunallagen.

Grundprinciper
All beslutanderätt begränsas till eget ansvarsområde.
Huvudregeln är att delegat avgör ärendet. Vid tveksamhet kan alltid
ärendet, på delegatens initiativ, överlämnas till nämnden för avgörande.
Rätt att besluta på delegation innebär inte att du är skyldig att besluta.
Ärenden av principiell natur ska alltid avgöras av nämnd. Beslutsrätt som
delegerats får även utövas av person i högre befattning.
Ansvaret för beslut på tjänstemannanivå vilar alltid på en tjänsteman,
nämligen den som fattat beslutet. Det hindrar naturligtvis inte att denne
konfererar med annan tjänsteman för att få referensmaterial/underlag för
beslut.
Generellt gäller att ersättare för ordförande i första hand är 1:e vice
ordförande och i andra hand 2:e vice ordförande.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut i ärenden enligt föräldrabalken (1949:381), lagen om god man för
ensamkommande flyktingbarn (2005:429) och förmynderskapsförordningen
(1995:379) vilka har fattats på delegation måste inte anmälas till nämnden
(19 kap 14 § FB). Andra beslut som fattas med stöd av delegation ska alltid
anmälas till nämnd, exempelvis beslut enligt offentlighet- och
sekretesslagen, kommunallagen och förvaltningslagen. Genom anmälan av
delegationsbeslut får nämnden information om tjänstemännens
ställningstaganden och kan på så vis utöva kontroll.
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Observera att samtliga ärenden som avser beslut rörande personal,
investeringar, annan upphandling m.m. återfinns inom kommunstyrelsens
delegationsordning.
Inrapportering av beslut till nämnden
Den som i delegationsordningen fått rätt att besluta i
överförmyndarnämndens ställe ska alltid dokumentera och skriftligt anmäla
sina fattade beslut till nämnden. Anmälan ska ske genom en inrapportering
av de enskilda besluten eller en sammanställning över fattade beslut i form
av så kallade delegationslistor till nämndens diarium.
Däri ska följande anges:
-

ärendemening beskrivande ärendet samt fattat besluts innehåll

-

namn på den som fattat beslutet

-

beslutsdatum

-

underskrift av den eller de som gjort sammanställningen (gäller för
delegationslistor, för delegationsbeslut gäller att det räcker med att
själva beslutet har skrivits under, delegationsanmälan behöver ej
vara underskriven)

Anmälan av beslut ska ske skriftligen till närmast följande sammanträde med
nämnden om inte annat meddelats.
Registrering i nämndens protokoll
Anmälan av delegationsbeslut antecknas under särskild paragraf i
protokollet. Av paragrafen ska framgå vilka beslut som anmäls genom att
det anges vilka diarienummer eller löpnummer besluten eller
delegationslistorna har.
Vidaredelegering och anmälan
Förvaltningschef eller motsvarande kan ges rätt att vidaredelegera beslut i
vissa ärendegrupper. Kommunallagens 7 kapitel § 6 och kapitel 6 § 37
stadgar vad som gäller för vidaredelegation. Beslut fattade på
vidaredelegation skall anmälas till förvaltningschefen.
Villkor för vidaredelegeringen är att förvaltningschefen anger vilken delegat
(befattning) som fått beslutanderätten samt att beslut som fattats på sådan
vidaredelegation även skall anmälas till nämnden enligt ovan
(vidareanmälan).
Verkställighet
Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut
som innebär ren verkställighet. Nämndbeslut (politiska beslut), är sådana
beslut som kan innebära olika bedömningar utifrån lagstiftning eller
uppfattning.
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Ren verkställighet är frågor av rutinkaraktär, som inte innefattar dessa
bedömningsgrunder och avser åtgärder som normalt ligger inom
tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Verkställighetsbeslut
kan inte överklagas och behöver inte heller upprättas i skriftlig form, till
skillnad från delegationsbeslut. Gränsdragningen mellan delegation och
verkställighet är dock inte alltid helt klar.

Beslut som inte får delegeras
Följande beslut får inte delegeras av överförmyndarnämnden
• framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
• beslut, entledigande av god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet
(11:20 FB) notera att enligt 11:20 andra stycket kan ordförande
besluta om tillfällig avstängning i väntan på nämndsammanträde
• beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo (15:7, 2 st FB)
• beslut om vitesförelägganden (16:13 FB)
• det finns även bestämmelser i kommunallagen (KomL 6:38) som
reglerar delegationsförbud

Övrig information avseende delegation
Föräldrabalken (FB) är en speciallagstiftning i förhållande till
kommunallagen (KL). Det som anges i 19 kap. 14 § FB ska därför beaktas
särskilt. I 2 st. i nämnd paragraf anges när nämnden samfällt ska ta vissa
beslut. Uppräkningen får anses uttömmande vilket innebär att KL träder in i
de fall som inte räknas upp i 19 kap. 14 § 2 st. FB.
En delegat får inte yttra sig på begäran av högre instans avseende ett
nämndbeslut, 6 kap. 38 § 2 p. KL

Upplysningar
Upplysningar i frågor rörande delegation och dylikt kan erhållas från
kommunjurist
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Använda förkortningar i delegationsordningen
ÖHL

Överförmyndarhandläggare

AS/AD

Assistent/administratör

R

Registrator

FB

Föräldrabalken (1949:381)

FF

Förmyndarskapsförordningen (1995:379)

FL

Förvaltningslagen (2017:900)

KomL

Kommunallagen (2017:725)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

SFS

Svensk Författningssamling (SFS)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄB

Ärvdabalken (1958:637)

LGEKB

Lag om god man för ensamkommande barn (2005:429)

FBL

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
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Beslut som delegeras
I anmärkningskolumnen anges vilka ärendegrupper som får
vidaredelegeras
Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1.

Allmänna

Delegationsbeslut i kapitel 1 ska
anmälas till nästa nämnd

1.1.

Brådskande beslut.

KomL 6:39

Ordförande

Anmärkning

Anmäls vid nästa
nämndsammanträde

1.2.

Sekretessfrågor och

TF 2 kap §

Kommunjur

Anmäls vid nästa

avslag på begäran om

14

ist, chef

nämndsammanträde

utlämnande av allmän
handling eller
uppställande av villkor för

6 kap § 3
OSL

information
sförvaltning

utlämnande av allmän
handling.
1.3.

Förtroendevaldas

Ordförande

deltagande i kurser,

Anmäls vid nästa
nämndsammanträde

konferens, resor med
totalkostnad över 0,5 BB
mm.
1.4.

Representation över 0,5

Ordförande

BB per gång inom

Anmäls vid nästa
nämndsammanträde

anslagsram.
1.5.

1.6.

Avvisa för sent inkommen
överklagande.

FL § 45

Utse dataskyddsombud

GDPR art

ÖHL

nämndsammanträde
Ordförande

37
1.7.

Anmäls vid nästa

Teckna
personuppgiftsbiträdesavt
al

Anmäls vid nästa
nämndsammanträde

Enhetschef

Anmäls vid nästa

överförmyn

nämndsammanträde

darkontor

Kap 2-5. Delegationsbeslut ska ej anmälas till nästa nämnd
2.

Beslut enligt 11 kap
föräldrabalken

Om god man och förvaltare

2.1.

Förordnande av god man

11:1

ÖHL

2.2.

Förordnande av god man

11:2

ÖHL
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

2.3.

Förordnande av god man

11:3

ÖHL

2.4.

Förordnande vid byte av
god man

11:4

ÖHL

2.5.

Förordnande vid byte av
förvaltare

11:7

ÖHL

2.6.

Bestämma omfattningen
av förvaltarskap

11:7 st 3

ÖHL

2.7.

Interimistiskt beslut vid
förordnande av god man
eller förvaltare
Upphörande av
godmanskap enligt 11
kap 1-3 §§ samt
entledigande av
ställföreträdare enligt 11
kap 1-4 §§
I fråga om godmanskap
enligt 11 kap 1-3 §§ pröva
om godmanskapets
omfattning bör jämkas

11:18 st 2

ÖHL

11:19

ÖHL

11:23 st 4

ÖHL

3.

Beslut enligt 12 kap
föräldrabalken

Allmänna bestämmelser om
förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet

3.1.

Beslut om samtycke i
efterhand till ingånget
avtal
Beslut om fördelning av
förvaltning mellan
förmyndare, gode män
eller förvaltare
Beslut vid oenighet om
förvaltning mellan
förmyndare, gode män
eller förvaltare
Beslut om ställande av
säkerhet

12:10

ÖHL

12:12 st 1

ÖHL

12:12 st 2

ÖHL

12:13

ÖHL

Beslut om arvode och
ersättning för utgifter till
förordnade förmyndare,
gode män och förvaltare
Besluta om i vad mån
arvode och ersättning för
utgifter skall utgå av den
enskildes medel, av
dödsboets medel eller av
kommunala medel
Beslut om arvode och
ersättning för utgifter till
legala förmyndare om det
finns särskilda skäl

12:16

ÖHL
AD

12:16

ÖHL
AD

12:17

ÖHL

4.

Beslut enligt 13 kap
föräldrabalken

Om föräldrars förmyndarförvaltning

4.1.

Beslut om samtycke till
placering av omyndigs
tillgångar i aktier eller på
annat sätt

13:6

2.8.

2.9.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

ÖHL

Anmärkning
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

4.2.

Beslut om samtycke till
uttag av omyndigs
spärrade bankmedel
Beslut att kontrollerad
förvaltning ska upphöra

13:8

ÖHL

13:9 st 1

ÖHL

4.4.

Beslut om lättnad i
kontrollerad förvaltning

13:9 st 3

ÖHL

4.5.

Beslut om samtycke till
åtgärd enligt paragrafen
med fast egendom,
nyttjanderätt till sådan
egendom eller tomträtt
Beslut om samtycke till att
den omyndiges inkomster
används som understöd
till anhörig
Beslut om samtyckte till att
förmyndare för den
omyndiges räkning får ta
upp lån eller ingå någon
annan skuldförbindelse,
ingå borgensförbindelse
eller ställa den omyndiges
egendom som säkerhet
för den omyndiges eller
någon annans förbindelse
Beslut om samtycke för
den omyndige, som fyllt
16 år att driva rörelse

13:10

ÖHL

13:11 st 2

ÖHL

13:12

ÖHL

13:13

ÖHL

13:16

ÖHL

13:17

ÖHL

13:19 st 1

ÖHL
ÖHL

4.3.

4.6.

4.7.

4.8

4.9.

4.10.

4.11.

Beslut om samtycke för
föräldrarna att för den
omyndiges räkning driva
rörelse
Beslut om befrielse för
föräldrarna att lämna
årsräkning eller
sluträkning eller att sådan
räkning får lämnas i
förenklad form.
Bestämma ny tid för
avlämnande av
förteckning, årsräkning
eller sluträkning
Beslut om skärpande
föreskrifter i vissa fall

Anmärkning

4.12.

Godkännande av avtal
som föräldrar träffat med
värdepappersinstitut

13:19 st 2

5.

Beslut enligt 14 kap
föräldrabalken

Förordnade förmyndares, gode mäns
och förvaltares vård av egendom

5.1.

Beslut om samtycke till
placering av den
tillgångar i aktier eller på
annat sätt
Beslut om samtycke för
förordnad förmyndare,
god man eller förvaltare

14:6

ÖHL

14.8

ÖHL

5.2.
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Nr

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.
5:12.

10/12

Ärende

Lagrum

Delegat

14:10

ÖHL

14:11

ÖHL

14:12

ÖHL

14:13

ÖHL

14:14

ÖHL

14:16

ÖHL

14:19

ÖHL

Beslut om anstånd för
inlämning av förteckning,
årsräkning eller
sluträkning
Beslut om skärpande
föreskrifter

14:20

ÖHL

14:21 st 1

ÖHL

Befrielse för dödsbo att
lämna årsräkning eller
sluträkning eller att den
kan lämnas i förenklad
form

14:24

ÖHL

att ta ut pengar från
spärrat konto
Beslut om undantag från
bestämmelserna i 14 kap
4-9 §§
Beslut om samtycke till
åtgärd enligt paragrafen
med fast egendom,
nyttjanderätt till sådan
egendom eller tomträtt
Beslut om samtycke till att
den enskildes inkomster
används som understöd åt
anhörig
Beslut om samtycke till
upptagande av lån eller
att ingå annan
skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller
att ställa den enskildes
egendom som säkerhet
för den enskildes eller
någon annans förbindelse
Beslut om samtycke till att
den enskilde driver
rörelse.
Beslut om samtycke till att
gode mannen eller
förvaltaren driver rörelse
för den enskildes räkning
Beslut om att förordnad
förmyndare, god man
eller förvaltare i särskild
ordning skall redogöra för
den del av den enskildes
tillgångar och skulder som
inte omfattas av
ställföreträdarens
förvaltning
Befrielse för
ställföreträdaren att lämna
årsräkning eller
sluträkning eller att
sådana räkningar får
lämnas i förenklad form.

Anmärkning
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Nr

Ärende

Lagrum

6.

Beslut enligt 15 kap
föräldrabalken

Vård av rätt i dödsbo m.m.

6.1.

Beslut om samtycke till
rättshandling vid
dödsboförvaltning
Beslut om samtycke till
egendomens fördelning
vid bodelning eller skifte
Beslut om överlåtelse av
den enskildes andel i
dödsbo
Beslut om samtycke till
arvavstående enligt ÄB
3:9
Beslut om samtycke till
avtal om samlevnad i
oskiftat dödsbo

15:4

ÖHL

15:5 st 1

ÖHL

15:5 st 2

ÖHL

15:6 st 2

ÖHL

15:7

ÖHL

7.

Beslut enligt 16 kap
föräldrabalken

Tillsyn över förmyndares, gode mäns
och förvaltares verksamhet.

7.1

Återkallande av samtycke,
som meddelas med stöd
av delegation, om
förutsättningarna för
samtycket inte längre finns

16:9 st 2

8.

Beslut enligt förmyndarskapsförordningen

8.1.

Beslut om hur
överförmyndarnämnden
ska föra register

9.

Beslut enligt lagen om god man för ensamkommande barn

9.1.

Beslut om förordnande av
god man

2 § LGEKB

ÖHL

9.2.

5 § LGEKB

ÖHL

9.3.

Beslut om upphörande av
godmanskap och
entledigande av god man
Beslut om entledigande
av god man som själv
begärt sig entledigad och
förordnande av ny god
man

6 § st 1
LGEKB

ÖHL

10.

Förvaltningslagen

10.3.

Rättidsprövning vid
överklagande av beslut
samt avvisning av för sent
inkommen överklagan
Omprövning av beslut
som fattas på delegation

45 § FL

ÖHL

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

10.6.

9-16 §§ FF

Delegat

ÖHL

ÖHL, R, AD

39 § FL

11.

Beslut enligt ärvdabalken

11.1.

Begära att dödsbo ska
avträdas till förvaltning av
boutredningsman

12.

Beslut enligt fastighetsbildningslagen

19:1 ÄB

Anmärkning

ÖHL

Dnr NOÖN21/11

12/12

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

12.1.

Förordnande av god man

4:12 FBL

ÖHL

13.

Lag om tillsyn i vissa fall oskiftat dödsbo efter medborgare i
Danmark, Finland, Island eller Norge

13.1.

Tillsyn över god mans
uppdrag och beslut i
anledning härav

14.

Lag om framtidsfullmakter

14.1.

Att på fullmaktshavarens
begäran utse en god man
att företräda
fullmaktsgivaren om
fullmaktshavaren inte har
rätt att företräda
fullmaktsgivaren.
Begära att
fullmaktshavaren ska
lämna redovisning för sitt
uppdrag och upplysningar
om fullmaktsförhållandet
och vidtagna åtgärder
Beslut om
brukandeförbud

14.2.

14.3.

2§

Anmärkning

ÖHL

17 § 2 st

ÖHL

25 §

ÖHL

26 §

ÖHl

15.

Rättsfrågor samt administrativa beslut eller åtgärder

15.1.

Att föra
överförmyndarnämndens
talan vid mål och ärende i
domstol
Beslut att avvisa ansökan
till
överförmyndarnämnden
om ansökan inte gjorts av
behörig person

15.2.

ÖHL

ÖHL
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Verksamhet
År: 2021 | Period: Juli | Konto: Koncern RR | Ansvar: Nyk-Ox Överförmyndarnämnd | Enhet: Tkr (vänt tecken) | Typ: Drift | Företag: Alla bolag

Verksamhet
02200 VERKSAMHETSNÄMNDER
09600 GODE MÄN

Budget
Jan - Jul
2021

09603 ENSAMKOMMANDE BARN

Avv Budg
et-Utfall
Jan - Jul
2021

Utfall
Jan - Jul
2020

Budget
2021

Utfall
2020

-119

-91

28

-84

-203

-150

-1 347

-1 552

-205

-1 300

-2 309

-1 880

-1

-1

-475

-20

-445

-781

-633

09601 FÖRMYNDARE
09602 FÖRVALTARE

Utfall
Jan - Jul
2021

-455
-84

-55

30

-94

-145

-47

09610 ÖVERFÖRMYNDAREN, ADM

-2 059

-1 100

959

-1 481

-3 562

-2 252

Summa 0 GEMENSAM KOMMUNADMIN

-4 064

-3 274

790

-3 403

-7 000

-4 963

Summa Verksamhetsstruktur

-4 064

-3 274

790

-3 403

-7 000

-4 963

Ursprunglig rapport

1. Resultaträkning kontogruppsindelad (L) - jenny.jonsson, 2021-08-19 14:05
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Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Signering av protokoll, extra styrelsemöte 19 oktober
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: JUSTERAT Protokoll 2021 10 19 Nyemission Hallstahammar Energikontoret i
Mälardalen AB.pdf
Storlek: 237346 byte
Hashvärde SHA256:
cc1cfbd862d2d9f9e2084dd4e721fa1403a9e2c785d38f885c140807ebbb5638

 LA, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:
LARS ANDERSSON
Signerat med BankID 2021-10-22 15:07 Ref: 69334392-f0dd-4c74-985f-225a5e4650a7

TORBJÖRN CLAESSON
Signerat med BankID 2021-10-20 08:38 Ref: 6c19d2a9-d4e5-46ae-953b-13ae2527276d

Helena Maria Elisabet Ek
Signerat med BankID 2021-10-19 17:00 Ref: 6cef13fb-1553-4453-83d2-05f8631b660f
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 LA, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

Extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698
Dag:
Plats:

19 oktober 2021
digitalt via Microsoft Teams

Närvarande ord. ledamot:

Torbjörn Claesson
Kristina Birath
Anna Jungmarker
Lars Andersson
Gunnar Ljungqvist
Arne Fältin
Jacob Högfeldt

Närvarande suppleanter

Boo Östberg
Catharina Fredriksson
Stefan Björnmalm
Ingrid Jerneborg Glimne
Anneli Bengtsson

Närvarande adjungerade

Lina Salomonsson

Övriga/personal:

Lina Gellermark (VD)
Helena Ek (sekreterare)

§ 27
Upprop, val av justerare för dagens möte
Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.
Till justerare för dagens möte valdes Lars Andersson.
§ 28
Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemöte 1 oktober 2021 godkändes och lades till handlingarna.
§ 29
Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
§ 30
Nyemission
Styrelsen beslutar att:
• Öka aktiekapitalet med 17 000 kr och öka antalet aktier med 170 st.
• De nya aktierna ska tecknas av Hallstahammars kommun
• De nya aktierna ska tecknas genom betalning inom 30 dagar
• De nya aktierna ska betalas inom 30 dagar

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se

Eskilstuna 2021 10 19
Protokoll extra styrelsemöte
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•
•
•
•
•
•

Den som tecknar aktierna ska betala 100 kr för varje aktie
Betalningen ska ske med kontanter
Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår
Nyemission sker utan företrädesrätt för befintliga ägare.
Nya aktieägare ansluter sig till befintligt aktieägaravtal och tecknar serviceavtal med
bolaget från innevarande räkenskapsår.
Nya aktiers rättigheter och skyldigheter tillämpas från innevarande räkenskapsår

 LA, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

Styrelsen uppdrar till VD att ombesörja nödvändiga handlingar och avtal.
§ 31
Övriga frågor
Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten
16 december, kl. 10:00 – 12.00 digitalt
16 mars 2022, 10:00 – 12:00 digitalt
11 maj 2022, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt
Årsstämma 2022:
11 maj 2022, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt
§ 32
Mötets avslutande
Ordförande avslutade mötet och tackade styrelsen, VD och personalen för väl utfört arbete.

Eskilstuna
2021-10-19

____________________________ ____________________________ _________________________
Torbjörn Claesson
Lars Andersson
Helena Ek
Ordförande
Justerare
Sekreterare

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 186

2021-11-24
Dnr KS.2021.134

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst 2022-2023
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslaget Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
fastställs.
2. Handlingsprogrammet ersätter den beskrivningen av kommunens
räddningstjänst som görs i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun
2021-2023.

Sammanfattning
Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).
I anslutning till förändringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) gett ut föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Som en följd
av detta behöver kommunen anta ett nytt handlingsprogram.
Förordningens strävan efter bland annat enhetlighet, jämförbarhet och likvärdighet
mellan Sveriges kommuner medför att handlingsprogram ska hanteras separerat
från övriga säkerhets- och trygghetsfrågor.
Mot bakgrund av ovanstående har Sörmlandskustens räddningstjänst utarbetat ett
förslag till ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst för perioden 2022-2023 med utgångspunkt i förändrade krav och
nya föreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att handlingsprogrammet fastställs och
därmed ersätter den beskrivning av kommunens räddningstjänst som görs i
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023, vilket avses att
revideras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-28
Bilaga - Förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
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Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslaget Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
fastställs.
2. Handlingsprogrammet ersätter den beskrivningen av kommunens
räddningstjänst som görs i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun
2021-2023.

______
Beslut till:
Sörmlandskustens räddningstjänst (FÅ)
Säkerhetsstrateg (FK)
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

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

Datum

Dnr

2021-10-28

KS.2021.134

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och
räddningstjänst
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslaget Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
fastställs.
2. Handlingsprogrammet ersätter den beskrivningen av kommunens räddningstjänst som
görs i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.

2. Sammanfattning
Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen om skydd mot olyckor (LSO).
I anslutning till förändringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
gett ut föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Som en följd av
detta behöver kommunen anta ett nytt handlingsprogram.
Förordningens strävan efter bland annat enhetlighet, jämförbarhet och likvärdighet mellan
Sveriges kommuner medför att handlingsprogram ska hanteras separerat från övriga
säkerhets- och trygghetsfrågor.
Mot bakgrund av ovanstående har Sörmlandskustens räddningstjänst utarbetat ett förslag
till ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för
perioden 2022-2023 med utgångspunkt i förändrade krav och nya föreskrifter.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att handlingsprogrammet fastställs och därmed
ersätter den beskrivning av kommunens räddningstjänst som görs i Handlingsprogram för
en säkrare och tryggare kommun 2021-2023, vilket avses att revideras.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-10-28

KS.2021.134

3. Ärendet
3.1 Bakgrund
Vid årsskiftet inträdde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Syftet
är att skapa bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska skador till följd av
olyckor.
I anslutning till förändringen har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gett
ut föreskrifter och allmänna råd om innehåll och struktur i kommunens handlingsprogram
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (MSBFS 2021:1). Som en följd av detta
behöver Sveriges kommuner anta nya handlingsprogram under 2021.
I handlingsprogrammet ska kommunen bland annat redovisa mål för verksamheten och
risker för olyckor. Kommunen ska också redovisa sin förmåga att genomföra
räddningsinsatser, även flera samtidiga räddningsinsatser och/eller omfattande
räddningsinsatser.
Kommunernas styrdokument för förebyggande och räddningstjänst uppvisar i dagsläget en
för stor variation, vilket gör jämförelser svåra. Med den nya förordningen eftersträvas bland
annat enhetlighet, jämförbarhet och likvärdighet. Som en följd av detta ska kommunernas
handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst hanteras separerat
från övriga säkerhets- och trygghetsfrågor.

3.2 Nytt handlingsprogram
Mot bakgrund av ovanstående har Sörmlandskustens räddningstjänst utarbetat förslag till
ett nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst för perioden
2022-2023 med utgångspunkt i de förändrade kraven och nya föreskrifterna.
Programmet behöver fastställas av kommunfullmäktige och därmed ersätta den nuvarande
beskrivningen av kommunens räddningstjänst som fastställts av kommunfullmäktige i
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023 (KF 2020-12-09, §
115), vilket avses att revideras.

4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att räddningstjänstens förslag till Handlingsprogram
för förebyggande verksamhet och räddningstjänst motsvarar kraven i förändrad lagstiftning
och i ny förordning. Förvaltningen föreslår att handlingsprogrammet fastställs och därmed
ersätter den nuvarande beskrivningen av kommunens räddningstjänst.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-10-28
Bilaga - Förslag till Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
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Säkerhetsstrateg (FK)

Handlingsprogram för förbyggande
verksamhet och räddningstjänst

Dokumenttyp
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1 Inledning
Varför ett handlingsprogram?
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 inblandade 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 personliga
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 räddningstjänst. Kommunens
handlingsprogram ska omfatta de olyckor som kan leda till räddningsinsats i fredstid och under höjd beredskap. Handlingsprogrammet ska återge det aktuella läget i kommunen avseende riskbild, mål, förmåga och verksamhet.

Handlingsprogrammet gäller för Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun och är
beskrivande på en övergripande nivå och grundar sig på andra mer detaljerade dokument, se
bilaga A.
Handlingsprogrammet följer disposition och innehåll i enlighet med föreskriften MSBFS
2021:1.
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2 Beskrivning av kommunerna
Det finns stora variationer mellan de fyra kommunerna med avseende på bland annat, befolkningsmängd, verksamheter samt geografiska förhållanden. Kapitlet avser att ge en allmän beskrivning av kommunernas geografiska område med fokus på befolkning, kommunernas område samt utvecklingstendenser.
Inom kommunerna bor cirka 95 000 människor på en yta om cirka 4000 km2 vilket ger en något lägre befolkningstäthet om 23,75 personer per km2 jämfört med riket 25,5 personer per
km2.
Tabell 1: Befolkningsstatistik för de fyra samverkanskommunerna samt riket som helhet. Siffrorna gäller
2020-12-31. Källa: SCB befolkningsstatistikdatabas.

Folkmängd

Hela riket
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Trosa

10 379
295
11 421
57 071
11 995
14 309

Kvinnor
(%)

Män
(%)

0-17
år
(%)

18-64
år
(%)

65 år
(%)

49,7

50,3

21,1

58,8

20,1

Utländsk
bakgrund
(%)
25,9

49,6
50,3
49,3
50,0

50,4
49,7
50,7
50,0

22,0
21,4
20,3
21,7

54,3
54,8
52,0
53,8

23,6
23,8
27,7
24,5

17,0
21,2
28,3
19,3

Medelålder

43,1
43,2
45,2
43,4

41,4

Inkomstskillnader har visat sig ha en inverkan på antalet händelser där områden med sämre
socioekonomiska förutsättningar tenderar att generera fler händelser dit räddningstjänsten
rycker ut.
Tabell 2: Medelinkomsten i respektive kommun fördelat på Kvinnor och Män

Medelinkomst
Riket
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Trosa

Kvinnor
284 323
275 504
274 514
251 014
302 946

Män
368 018
351 090
358 718
339 686
402 603
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2.1

Riskobjekt

Inom kommunernas område finns ett antal objekt med en förhöjd riskbild så kallade riskobjekt. Riskobjekten är av sådan art att de pekas ut som Sevesoanläggning enligt Sevesolagstiftning alternativt farlig verksamhet enligt LSO.
Sevesoanläggningar är anläggningar där stora mängder farliga kemikalier hanteras och omfattas av krav enligt Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av
allvarliga kemikalieolyckor. Lagen har sitt upphov från det så kallade Seveso-direktivet som
antagits i EU för att förebygga allvarliga olyckor inom kemiindustrin och begränsa följderna
för människor och miljö. I lagstiftningen finns två kravnivåer: låg och hög. Ägarna och verksamheterna har krav på sig att regelbundet genomföra riskanalyser och handlingsprogram för
hur allvarliga kemikalieolyckor ska förebyggas.
Farlig verksamhet enligt LSO är en anläggning där verksamheten innebär fara för att en
olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön där anläggningens ägare eller
den som utövar verksamheten på anläggningen är skyldig att i skälig omfattning hålla eller
bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att begränsa sådana skador enligt LSO 2 kap. 4§. Denna beredskap ska komplettera kommunens beredskap
för räddningsinsats. Det är Länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar i länet som omfattas av denna paragraf. Flygplatser som har godkänts enligt 6 kap. 9§ första stycket i luftfartslagen ska också omfattas av 2 kap. §4 enligt LSO. Alla Seveso-anläggningar oavsett kravnivå
klassificeras som farliga verksamheter.
Tabell 3: Farlig verksamhet och Sevesoverksamheter inom kommunerna

Objekt
SSAB
Oxelösunds hamn
Linde Gas AB
Hagnesta bergtäkt
Stockholm Skavsta
flygplats
Studsvik Nuclear AB
AB Svafo
Cyclife Sweden AB
Hagby bergtäkt

Kommun
Oxelösund
Oxelösund
Oxelösund
Nyköping
Nyköping

Seveso
Högre
Högre
Lägre
Lägre
-

Farlig verksamhet
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nyköping
Nyköping
Nyköping
Trosa

Lägre

Ja
Ja
Ja
Ja
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2.2

Nyköpings kommun

Nyköping är en kustkommun en timme söder om Stockholm där närheten till Europas storstäder via Stockholm Skavsta flygplats, skärgården och det sörmländska kulturlandskapet gör
Nyköping till en attraktiv boplats. Kommunen består av tätorterna Nyköping, Aspa, Bergshammar, Buskhyttan, Enstaberga, Jönåker, Nävekvarn, Runtuna, Råby, Sillekrog/Lästringe,
Sjösa, Skeppsvik, Stavsjö, Stigtomta, Svalsta, Tystberga, Vrena och Ålberga. Strax över 30%
av befolkningen finns utanför Nyköping tätort.
Genom kommunen löper den trafikintensiva E4:an, och det finns också järnvägar som löper
genom kommunen. Järnvägarna trafikeras av både person- och godståg. Stockholm Skavsta
flygplats ligger knappt 10 kilometer utanför Nyköping.
Inom tätorten finns större idrottsanläggning i form av Rosvalla med flertalet större inomhushallar och utomhusplaner. Intill Rosvalla finns även två av ortens fyra höga hus med ett våningsantal som överstiger 16 våningar, de andra två finns inom hamnområdet. Centrum består av blandad bebyggelse från små tidigare fiskebodar till fyra köpcentrum och butiker. Utanför centrum intill E4:an återfinns två handelsområden, Påljungshage samt Gumsbacken
som lockar många personer.
2.2.1

Utvecklingstendenser

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet äldre samt personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbt. De närmaste 10 åren beräknas hela 56 % av den totala befolkningsökningen bestå av åldersgruppen 80 år eller äldre. Detta ger en kommunal utmaning om
framförallt ett ökande behov hos äldreomsorgen då vi blir allt äldre och kan leva med fler och
svårare sjukdomar.
Antalet invånare i Nyköping ökar och prognoser visar även framåt på en fortsatt tillväxt. Under 2020 ökade befolkningen i Nyköpings kommun; en ökning som var betydligt högre i kommunen jämfört både med länet och riket. Befolkningsökningen kräver en kontinuerlig utbyggnad av bostäder och infrastruktur. Under den senaste 10-årsperioden har Nyköping procentuellt sett varit en av de kommuner i Sverige som byggt flest nya bostäder. Den höga takten på
byggandet fortsätter även framåt då den ökande befolkningen medför en ökad efterfrågan på
bostäder samt verksamhetslokaler för skola, barnomsorg och äldreomsorg
Nyköping är en växande kommun och detta ställer inte bara krav på mer bostäder utan också
infrastruktur och service. Nyköping stadskärna förtätas där både genom att verksamhetsområden omvandlas till bostadsområden utan också genom att tidigare obebyggda tomter bebyggs samt äldre hus rivs och ger plats för större byggnader. Det planeras fler skolor och förskolor inom kommande år i takt med att staden växer. Flera av kommunens verksamhetsområden som omringar staden har utökats och fler verksamheter planeras framöver i takt med
att behovet av industrimark ökar.
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2.3

Gnesta

Gnesta är en mångfacetterad kulturkommun precis vid länsgränsen mot Stockholm som under sommaren kraftigt ökar sitt invånarantal i och med alla fritidshus som finns i kommunen.
Gnesta är också en utpräglad småföretagarkommun med cirka 1 200 registrerade företag i en
mängd olika branscher. Tätorterna är tre till antalet där centralorten i kommunen är Gnesta
där ungefär hälften av kommuninvånarna bor. De två andra tätorterna återfinns en mil västerut i Björnlunda, samt ytterligare en mil västerut ligger Stjärnhov.
Genom kommunen och respektive tätort går järnvägen, vilken trafikeras av både persontåg
(fjärrtåg och pendel) och godståg.
En stor andel av invånarna pendlar till och från Gnesta kommun, där utpendlingen mot Stockholm är störst med ca 3000 personer.
2.3.1

Utvecklingstendenser

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet äldre samt personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbt. De närmaste 10 åren beräknas hela 56 % av den totala befolkningsökningen bestå av åldersgruppen 80 år eller äldre. Detta ger en kommunal utmaning om
framförallt ett ökande behov hos äldreomsorgen då vi blir allt äldre och kan leva med fler och
svårare sjukdomar.
I samband med en ökande befolkning planeras för ett omfattande bostadsbyggande i kommunen som i sin tur medför volymökningar inom förskola, grundskola etc. Etableringar av bostäder kommer ske i Gnesta tätort samt i mindre omkringliggande delar av kommunen.

2.4

Oxelösund

Oxelösunds kommun är geografiskt beläget på Sveriges östra kust i Södermanlands län. En
stor del av kommunens yta utgörs av vatten, vilket präglar kommunens möjligheter och utmaningar. Kommunens geografiska läge möjliggör närhet till skärgård, natur samt goda kommunikationer såsom riksväg 53, E4, Skavsta flygplats samt regional och nationell tågtrafik. Med
dessa goda kommunikationer nås enkelt omkringliggande städer såsom Nyköping, Norrköping, Linköping och Stockholm.
Oxelösund har en stark industrihistoria vilken fortfarande gör sig påmind i och med SSAB och
Oxelösunds hamn, vilka är två stora arbetsgivare inom kommunen.
2.4.1

Utvecklingstendenser

Den demografiska utmaningen beror förenklat på att antalet äldre samt personer i behov av
välfärdstjänster ökar snabbt. De närmaste 10 åren beräknas hela 56 % av den totala befolkningsökningen bestå av åldersgruppen 80 år eller äldre. Detta ger en kommunal utmaning om
framförallt ett ökande behov hos äldreomsorgen då vi blir allt äldre och kan leva med fler och
svårare sjukdomar.
Oxelösunds befolkningsmängd växte mellan 201-2018. Kommunen har som mål att öka med
0,75% per år. Denna utveckling ska mötas med bostäder, skola, service och rekreation samtidigt som detta sker i samklang med bevarande av viktiga natur- och kulturvärden.
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Med den tidigare uppåtgående trenden under 2015-2018 är befolkningsprognosen framöver
något mer svårtolkad. Med anledning av pågående pandemi 2021 har inte befolkningstillväxten följt förväntad utveckling utan har fått justeras ned men med en fortfarande årlig ökning.
Under 2021 har dock inflyttningen ökat och ligger i linje med kommunens mål.

2.5

Trosa

Trosa kommun är en ung kustkommun med gamla anor. Trakten runt Trosa har varit befolkad
sedan mycket lång tid tillbaka. Spåren finns kvar än idag. Genom kommunen flyter stillsamt
Trosaån, den gamla båtförbindelsen med Mälaren som gjorde Trosa till en viktig handelsstad.
Trosa har varit och är en kommun i stark tillväxt, mycket tack vare sin attraktivitet och sitt
strategiska läge som en del av Stockholms arbetsmarknadsregion. Trosa, Vagnhärad och Västerljung tillhörde under tidigare Nyköpings kommun men 1992 delades storkommunen och
Trosa kommun bildades. Sammanlagt bor här idag ca 14 500 invånare. Under sommarhalvåret
fördubblas befolkningen och besöksnäringen är ett viktigt inslag.
2.5.1

Utvecklingstendenser

En framtida demografisk utmaning är att antalet äldre samt personer i behov av välfärdstjänster ökar snabbt. Detta ger en kommunal utmaning med framförallt ett ökande behov av äldreomsorg då vi blir allt äldre och kan leva med fler och svårare sjukdomar.
Trosa har vuxit mycket under senare år och förväntas fortsatt öka sin befolkning med omkring
2 procent per år. Alla tre huvudorter, Trosa, Vagnhärad och Västerljung, behöver varsam och
väl genomtänkt tillväxt med eftersträvan att växa hållbart och med utgångspunkt i varje orts
särprägel.
Mycket tyder på att exploateringstrycket trots konjunktur- och omvärldsförändringar kommer
att vara fortsatt högt. Detta innebär högt tryck på så väl bygglov- som planverksamhet. Arbetet under de kommande åren kommer således att handla om att fortsätta hantera en fortsatt
tydlig tillväxt i samtliga tätorter. Omfattande planerings- och genomförandeuppgifter avseende större infrastrukturprojekt kommer att fortsätta. Detta gäller såväl alternativ till Infart
västra Trosa, Ostlänken som väg 218.
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3 Styrning av skydd mot olyckor
Kapitlet avser att ge en beskrivning av hur uppgifterna enligt LSO är fördelade inom kommunerna.
Nyköpings kommun sköter genom civilrättsliga avtal förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt LSO åt grannkommunerna Gnesta, Oxelösund och Trosa. Arbetet utförs av
Sörmlandskustens räddningstjänst.
Då handlingsprogrammet är ett övergripande flerårigt, politiskt styrdokument är bedömningen att det inte lämpligt att i detalj beskriva räddningstjänstens verksamhet i alltför detaljerade beskrivningar. Mer detaljerade beskrivningar återfinns i underliggande dokument som
hänvisas till i texten och återfinns i Bilaga A: Dokumentförteckning. Detta handlingsprogram
utgör en omarbetning och uppdatering av handlingsprogrammet från 2020 i syfte att leva upp
till MSB:s föreskrift om handlingsprogram.

Kommunerna
Kommunfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet med bland annat övergripande mål.

Nämnderna har ansvaret för att arbetet
inom sina respektive områden bedrivs enligt kommunens handlingsprogram.

Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för LSO i kommunen och utövar
genom ansvariga tjänstemän fortlöpande
uppföljning och tillsyn över arbetet.

Sörmlandskustens räddningstjänst ansvarar för utförandet inom stor del av LSO
området vilket regleras i ingångna avtal
med Nyköpings kommun.

Ansvaret för uppfyllnad av LSO är fördelat på olika nämnder inom respektive kommun enligt
nedan.
Nyköping

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för Tillsyn och Sotningsärenden (5 kap
1§, 3 kap 4§), Kommunstyrelsen ansvarar för resterande delar av LSO området.

Trosa

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för LSO området inom ramen för avtalet med
Nyköpings kommun (Sörmlandskustens räddningstjänst).

Oxelösund

Kommunstyrelsen ansvarar för hela LSO området.

Gnesta

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för LSO området inom ramen för avtalet med
Nyköpings kommun (Sörmlandskustens räddningstjänst).
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4 Risker
Kapitlet innehåller en beskrivning av kommunens risker, i form av en sammanvägd bedömning av vilka händelser inom kommunens geografiska område som kan föranleda räddningsinsatser, sannolikheten eller frekvensen för att de ska hända och konsekvenserna för de fall
att de händer.
För att vi ska kunna bedöma hur mindre och större risker ska undvikas eller hanteras behöver
vi också använda riskanalyser som ett dagligt arbetsverktyg. Det ska ske genom en aktiv omvärldsbevakning och ett brett perspektiv med realism och verklighetsförankring. En grundligare riskanalys vilken uppdateras på årsbasis ligger till grund för beskrivningen i detta kapitel.

4.1

Övergripande

Sörmlandskustens räddningstjänsts (SKRTJ) geografiska områdesansvar omfattar fyra kommuner med varierad och komplex riskbild. Det finns stora industrier, flygplatser, stambanor,
E4, stora eventanläggningar, höga hus etc som bidrar till en varierad och komplex riskbild.
Stor del av området utgörs av landsbygd med dess utmaningar för tillgänglighet och närhet.
Tre av kommunerna räknas som kustkommuner med en större skärgårdsmiljö.
Utifrån den varierande riskbilden finns en stor variation i vilka olyckor som kan inträffa och
vilka konsekvenser det kan leda till. Olyckor som uppstår kan drabba olika värden, pågå under
olika lång tid, ha olika stor omfattning, vara tillfälliga eller långvariga och kan skilja i hur pass
reversibla de är. Allt går heller inte att förutsäga, men det finns flera olika situationer som det
är rimligt att behöva hantera, alltifrån ”vardagshändelser” som bränder i bostäder och mark
samt trafikolyckor till sällanhändelser som större utsläpp av farliga ämnen, omfattande brand
på fartyg, brand i undermarksanläggning eller på sjukhus, terrorattentat och allvarliga olyckor
vid farliga verksamheter.
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4.1.1

Inträffade händelser

Antalet räddningsinsatser vilka SKRTJ larmats till per kommun är fördelade enligt Figur 1 nedan. Antalet räddningsinsatser har sedan 2011 stadigt ökat fram till ett trendbrott 2018 där en
minskning och positiv nedåtgående trend påbörjades. Totalt larmas SKRTJ till ungefär 1400
händelser per år där två tredjedelar sker inom Nyköpings kommun och en mer jämn fördelning av resterande inom Trosa, Oxelösund och Gnesta.

Antal räddningsinsatser
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Figur 1: Graf över antalet inträffade händelser per kommun

Totalt antal insatser. Omfattar både insatser som var räddningstjänst enligt LSO samt andra
uppdrag. 1
Vid studerande av antalet insatser per 1000 invånare så förtydligas bilden om den positiva utvecklingen av minskat antal larm och att det är inom Nyköping kommun som skillnaden är
störst och att Nyköping nu närmar sig resterande kommuner i antalet larm per 1000 invånare,
vilket är positivt. I de andra kommunerna syns större svängningar vilka hänförs av att ett, i
sammanhanget litet antal ökande larm, i händelse av exempelvis en koncentration av bilbränder under en helg ger ett stort utslag med tanke på att totala larmmängden är liten. Trosa,
Oxelösund och Gnesta har under senare år legat inom Sverigesnittet av antal insatser.

1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik och analysverktyg IDA, Statistik om olyckor,
skador och räddningsinsatser. Statisk hämtad 2021-06-17.
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Antal räddningsinsatser per 1000 inv
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Figur 2: Antal insatser per 1000 invånare för respektive kommun. 2

4.2

Per olyckstyp

Beskrivning av den lokala risken per olyckstyp visas nedan med en första generell beskrivning
av olyckstypen som gäller samtliga kommuner, data som presenteras inom kapitlet utgår från
åren 2018–2020.
4.2.1

Brand i byggnad

Kapitlet brand i byggnad delas in utifrån klassificerade verksamheter i räddningstjänstens insatsstatistik. Både bränder och tillbud är inkluderade i statistiken.
Skillnader finns mellan kommunerna där Trosa och Oxelösund sticker ut i positiv mening med
ett betydligt mindre antal inträffade händelser, cirka 1 händelse per 1000 invånare, vilket är
lägre än snittet i Sverige som ligger på 1,04 händelser per 1000 invånare. Gnesta och Nyköping ligger mycket över rikssnittet med cirka 1,5 inträffade händelser per 1000 invånare. Vidare kommer olyckstypen beskrivas gemensamt för alla fyra kommuner då en liten ökning av
antalet inträffade händelser i de mindre kommunerna ger en kraftig statistisk ökning.
Inom SKRTJ:s område inträffar cirka 135 bränder i byggnader per år, 2020 sticker ut med en
kraftig minskning med 25 procent av antalet inträffade händelser. Bedömningen är att nedgången beror till stor del på pandemin som pågick under stora delar av 2020 där fler personer
tillbringat mer tid i hemmet.
Vid en djupare verksamhetsindelning framgår
att 65% av de inträffade bränderna i byggnad,
244 stycken under perioden, sker i

2

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik och analysverktyg IDA, Statistik om olyckor,
skador och räddningsinsatser. Statisk hämtad 2021-06-17.
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bostadsmiljö. Andra vanliga verksamheter är skola, industri och vård samt andra allmänna
verksamheter och redovisas i tabellen till höger.
Det finns mycket som tyder på att vi kommer gå mot en allt mer hållbar energiförsörjning, vilket även kommer återspegla sig i hur bränderna i byggnader ser ut. Till exempel blir det allt
vanligare att installera solcellspaneler på hustak, och att lagra energin i batterisystem i byggnaden. För att spara energi byggs också byggnader allt mer täta, vilket påverkar dynamiken i
brandförloppen. Även nya byggnadsmaterial kommer in på marknaden, och det skapar nya
förutsättningar för både brandskyddslösningarna och räddningstjänstens taktik vid bränder i
byggnader.
I avsnitten nedan följer fördjupningar inom bränder i bostäder, vårdmiljöer, övriga allmänna
verksamheter, skolor och förskolor och industrier.
Bostad
Antalet bränder i bostad har tidigare legat över snittet för Sverige med ca 1,0 inträffade händelser per 1000 invånare jämfört med 0,7 för riket. Ett trendbrott skedde 2020 när kommunerna gemensamt landade på samma nivå som sverigesnittet.
Med ett litet antal händelser är det svårt att dra specifika slutsatser men det syns ändå i statistiken att kommunerna har en ökning i samband med mörkrets intåg under november för att
hålla i sig till mars.
Denna ökning beror på att personer börjar
elda i kaminer/eldstäder samt att vi tänder
mer levande ljus. Denna trend är tidigare
känd och syns även på nationell statistik.
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Områden med sämre levnadsvillkor, låg utbildningsnivå – förvärvsfrekvens – medelinkomst,
har en fyra gånger högre sannolikhet att det ska uppstå en bostadsbrand dit räddningstjänsten rycker ut jämfört med områden med goda levnadsvillkor.
Rökning är en känd riskkälla och ligger bakom nästan 50 procent av alla dödsbränder.
Vårdmiljö
Enligt Boverkets byggregler ställs högre krav på brandskyddet i lokaler där det vistas människor som har begränsade eller inga förutsättningar att sätta sig själva i säkerhet, än i lokaler
där det vistas människor som förväntas kunna sätta sig själva i säkerhet.
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De högre brandskyddskraven gäller till exempel för behovsprövande boenden enligt Socialtjänstlagen, så som äldreboenden och stödboenden enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS-boenden), sjukhus och förskoleverksamhet. Det byggnadstekniska brandskyddet i denna typ av lokaler ställer bland annat krav på brandcellsindelning och installation av sprinkleranläggningar. Förutom högre krav på det byggnadstekniska
brandskyddet, krävs det också ett väl fungerande organisatoriskt brandskydd. Personalen i
vårdmiljöer behöver därför kontinuerligt öva på att hantera bränder och utrymningssituationer. I lokaler där det vistas människor som har förmåga att sätta sig själva i säkerhet bygger
utrymningsstrategin i de allra flesta fall på att människorna ska utrymma byggnaden i händelse av brand. I lokaler där människor saknar förmåga att sätta sig själva i säkerhet kan det
istället handla om så kallad horisontell utrymning, det vill säga att personerna i byggnaden
ska förflyttas till en brandcell inom samma våningsplan och då är personalen helt avgörande
för att en sådan utrymning lyckas.
En framtida utmaning är att Sverige har en allt större åldrande befolkning, och många äldre
bor idag kvar hemma längre istället för att flytta in på ett särskilt boende. I praktiken innebär
det att många personer som har begränsad förmåga – eller helt saknar förmågan – att själva
upptäcka en brand och sätta sig i säkerhet bor kvar i lokaler som förutsätter att personerna
som vistas där kan sätta sig själva i säkerhet. Äldre är överrepresenterade i dödsbrandsstatistiken, och samhället behöver hjälpa till att skapa brandsäkra hemmamiljöer för äldre som bor
krav hemma.
Cirka 75 procent av de som omkommer i bränder gör det i sitt hem (Brandforsk, 2019) 3. Majoriteten av de som har omkommit i bränder under åren 1999–2007 har omkommit i enskilda
bostäder (villa, radhus, kedjehus, flerbostadshus), och endast sju procent har avlidit i brand på
äldreboende (Jonsson, 2018) 4.
Allmänna byggnader och verksamheter
Allmänna verksamheter och byggnader kan omfatta en rad olika objekt av varierande karaktär och komplexitet. Det kan vara allt från handel, hotell, restauranger, nattklubbar, större
samlingslokaler, idrottsanläggningar till garage och andra undermarksanläggningar. Här finns
det stor variation av antal människor som kan vistas i lokalerna/byggnaderna samtidigt. Vilka
konsekvenser som kan uppstå varierar därför stort. I vissa anläggningar kan det finnas flera
verksamheter inom samma byggnad och en del byggnader är sammanbyggda vilket kan göra
en räddningsinsats mer komplicerad. Vid bränder i större allmänna byggnader kan ofta utrymning av alla människor som vistas i byggnaden vara ett av de största problemen. Utrymningsvägar sammanfaller ofta med räddningstjänstens insatsvägar för att ta sig in i byggnaden vilket kan orsaka krockar och svårigheter att påbörja räddningsinsatsen.

3

Brandforsk, 2019. Nilsson, F. m.fl. Bostadsbränder och äldre personer – tvärvetenskapliga framgångsfaktorer för reducering av döda och svårt skadade. Brandforsk 2019:5.

4

Jonsson, 2018. Jonsson, A. Dödsbränder i Sverige – en analys av datakvalitet, orsaker och riskmönster.
Karlstad University Studies 2018:18.
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I allmänna lokaler kan det också finnas människor med olika funktionsnedsättningar som inte
kan förväntas klara av att utrymma helt på egen hand, utan behöver hjälp av räddningstjänsten. Stora lokaler innebär för räddningstjänsten risker med stora brandgasvolymer samt att
det kan vara långa inträngningsvägar.
Skolor och förskolor
Det är relativt vanligt att det brinner på skolor, men ofta är det små bränder som är anlagda
inne i skolan under skoltid i exempelvis papperskorgar. De bränderna detekteras normalt sätt
omgående av ett automatiskt brandlarm i byggnaden och kan antigen släckas av personer
som befinner sig i lokalerna eller av räddningstjänsten som ofta snabbt är framme på plats
tack vare det automatiska brandlarmet. Om det däremot börjar brinna på utsidan av byggnaden och skolan inte har detekterade takfötter och/eller vindsutrymmen kan det ta längre tid
innan branden upptäckts och åtgärder för att släcka branden kan vidtas.
Sedan februari 2020 har tre skolor eller förskolor totalförstörts i bränder i Nyköpings kommun. Åtminstone två av bränderna misstänks vara anlagda. Det har även rapporteras in flertalet tillbud där bränder har anlagts intill skolors fasader. Det är ovanligt att människor omkommer i samband med bränder i skolor eller förskolor, utan det är främst egendom som påverkas
vid skolbränder. en skolbrand blir ofta dyr för samhället i fråga om kostnader för ersättningslokaler, förlorat värde i byggnaden och inventarier.
Industri
Vid vissa industrier kan det finnas en förhöjd risk för brand, beroende på vad industrin har för
verksamhet. Boverkets byggregler ställer krav på brandskyddet utifrån aspekten att människor ska hinna utrymma ur en lokal innan dess att branden har orsakat kritiska förhållanden i
lokalen, och ställer således inte krav på egendomsskydd. Det innebär att en brand i en industrilokal kan få stora konsekvenser på byggnaden och därmed verksamheten och industrins
ekonomi. Ofta är industrilokaler stora, vilket skapar möjlighet för stora brand- och brandgasvolymer vilket i sin tur kan leda till intensiva brandförlopp.
4.2.2

Brand utomhus

En brand ute i skogen, i fordonet eller i papperskorgen är initialt ofta inte så komplex, men
omständigheterna runt om kan göra att det blir en stor insats med stora konsekvenser.
Om branden startar nära en byggnad, bostad eller liknande kan spridningsrisken vara stor.
Ofta är det ingen fara för liv i samband med brand utomhus, men en brand som sprider sig kan
påverka egendom och miljö vilket kan få stora konsekvenser.
Brand i skog eller mark
SKRTJ har larmats till ca 75 mark- och skogsbränder per år de senaste tre åren. Bränder i skog
och mark är väderberoende och säsongsbaserat. I det geografiska området finns det mycket
skog och mark och storleken på bränderna och insatsernas komplexitet varierar mycket från
händelse till händelse.
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Vid en större händelse med ogynnsamt väder kan insatsen bli mycket stor, resurskrävande
och långdragen. En skogsbrand kan sprida sig fort och okontrollerat, varför evakuering utav
enstaka hus eller större geografiska områden kan bli aktuellt. Det kan även vara aktuellt att
spärra av vägar och järnvägar om eld eller rök sprider sig på ett sätt som innebär risker för den
infrastrukturen. Att spärra av E4:an som löper genom Trosas och Nyköpings kommuner kan
innebära en stor kostnad för samhället.
Brand i fordon/fartyg
SKRTJ har larmats till cirka 60 fordonsrelaterade bränder per år de senaste tre åren. Ett fordon
som brinner som står i närheten av andra fordon eller en byggnad kan sprida sig och leda till
stora konsekvenser. Idag finns det fordon som går på alternativa bränslen exempelvis el och
gas, med detta kommer även andra risker och konsekvenser som medför att insatsen blir mer
komplex och krävande.
Brand i avfall/återvinning
SKRTJ har larmats till ca 30 bränder relaterade till avfall/återvinning per år de senaste tre åren.
De vanligaste bränderna är i container eller sopkärl och de bränderna är ofta anlagda. Även
här är spridningen till närliggande byggnader eller liknande den stora risken.
Brinnande sopkärl/container är något SKRJT relativt ofta larmas till, ofta är det vid skolor och
förskolor. Står de då för nära fasaden kan det bli spridning till byggnaden.
Framtidsspaning
Idag drivs våra fordon av flera olika typer av drivmedel och en utmaning för räddningstjänsten
är att produktutvecklingen av nya bränslen och bränslesystem går fortare än säkerhetsutvecklingen på området. Det är möjligt att om takten för produktutvecklingen går mycket fortare än räddningstjänstens kunskapsnivå om drivmedlen höjs, så kan det leda till mer passiva
räddningsinsatser vilket ökar risken för brandspridning till närliggande objekt.
Till följd av klimatförändringarna kan bränderna i skog och mark förväntas öka i framtiden.
Brandrisksäsongens längd antas öka och frekvensen av perioder då det råder hög risk för
skogs- och markbrand förväntas öka (MSB, 2013) 5. Hur skogsbränderna uppstår och sprids påverkas i stor grad av skogsbruket. Dels handlar det om att plantera skog på ett sätt som är
ogynnsamt för brandspridning, dels om att skogsbolagen genomför riskanalyser baserade på
brandriskvärden innan arbeten som kan orsaka skogsbränder påbörjas.
4.2.3

Trafikolycka

Trafikolyckor kan huvudsakligen delas in i tre olika kategorier:
•
•
•

5

Vägtrafik
Spårtrafik
Flygtrafik

MSB, 2013. Framtida perioder med hög risk för skogsbrand. Analyser av klimatscenarier.
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Varje kategori kan delas in i vidare underkategorier så som fotgängare, cyklister, fordon, suicid och så vidare. Någon närmare indelning är den som finns i punktlistan ovan kommer inte
att göras.
Vid trafikolyckor finns risk för skador på människor liv och hälsa, egendom och miljö. Människor som vistas i trafiken löper risk för att skadas, oavsett vilken typ av transportsätt som avses. Egendom kan skadas vid en krock och miljön kan ta skada vid utsläpp av drivmedel. Vid
olyckor på en väg där bussar är inblandade, vid spårtrafikolyckor och flygplansolyckor finns
det en överhängande risk att många personer skadas samtidigt.
Längs med både vägar och järnvägar fraktas farligt gods. En trafikolycka som involverar farligt
gods kan vara med komplex att hantera än en olycka utan farligt gods. Beroende på vilket farligt gods som fraktas och hur det är involverat i olyckan kan det bli nödvändigt med stora avspärrade områden (skyddsavstånd). Vidare kan de farliga ämnena vara akut toxiska för människor eller miljö.
Utvecklingen av fordonsbränslen går framåt och idag finns det en rad olika drivmedel för vägfordon. Nya typer av bränslen innebär nya risker för räddningstjänstens personal. Ett exempel
är eldrivna fordon som använder litium-jon-batterier för att lagra energin. Om litium-jon-batterierna utsätta för värme (brand) eller mekanisk påverkan (vid en krock) kan en så kallad termisk rustning initieras i batteriet och denna leder sedan till en brand i batterierna. Alla brandgaser är giftiga, och i bränderna från litium-jon-batterier finns en förhöjd halt av det giftiga
ämnet vätefluorid. Denna risk måste räddningstjänstens personal förhålla sig till.
Särskilda riskobjekt
Genom två av SKRTJ:s kommuner löper den trafikintensiva E4:an. Det är en viktig trafikled för
transporter av människor, gods och tjänster. Störningar på E4:an kan få stora ekonomiska
konsekvenser då varor och personer blir försenade. Antalet fordon som trafikerar E4 har ökat
kraftigt. Under de senaste 20 åren har de fördubblats. Ett stickprov från Trafikverket visar att
det varje dygn i snitt passerade drygt 14 000 fordon på E4 i höjd med trafikplats Tystberga under 2018 vilket är en dryg fördubbling jämfört med 1993 (Trafikverket, 2021) 6.
I Nyköpings kommun ligger Stockholm Skavsta Flygplats. Under 2018 hade flygplatsen drygt
2,2 miljoner passagerare (Skavsta, 2021) 7. Det finns risk att ett flygplan är involverat i en
olycka och det kan leda till stora skador på människors liv och hälsa. På flygplatsen förvaras
även stora mängder flygbränsle. Förutom passagerartrafik finns fyra skogsbrandbekämpningsflygplan lokaliserade på Skavsta, en gymnasieskola, ett hotell samt Kustbevakningens
flygbas.

6

Trafikverket, 2021. Vägtrafikflödeskartan (avsnitt 9710029). https://vtf.trafikverket.se/tmg101/AGS/tmg102.aspx?punktnrlista=9710029&laenkrollista=2&typ=Stickprov Hämtad 202108-27 kl. 08:30.
7

Skavsta, 2021. Om Stockholm Skavsta Flygplats. https://www.skavsta.se/foretag/om-flygplatsen/
Hämtad 2021-08-27 kl. 10:15.
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I Tabell 4 nedan redogörs för särskilda riskobjekt i SKRTJ:s kommuner.
Tabell 4 Riskobjekt med avseende på trafikolyckor

Riskobjekt

Kommun

Beskrivning av risken

E4

Nyköping, Trosa

Hårt trafikerad mötesfri motorväg. Transport av farligt gods. Risk för miljöutsläpp. Viktiga vattentäkter
utefter vägen. Tungtrafik /Busstrafik som kan innebära många skadade. Störningar i trafiken medför
stora samhällskostnader.

Väg 53

Nyköping, Oxelösund

Riksväg, mötande trafik. Tung trafik/Busstrafik. Farligt gods, risk för miljöutsläpp.

Väg 52

Nyköping

Riksväg mötande trafik. Tung trafik/Busstrafik. Risk
för miljöutsläpp.

Väg 57

Gnesta

Riksväg mötande trafik. Tung trafik/ Busstrafik. Risk
för miljöutsläpp.

Järnvägar

Nyköping, Gnesta,
Oxelösund, Trosa

Urspårning, evakuering av persontåg, brand på persontåg.

Skavsta flygplats

Nyköping

Flygplats. Risk för skador på människors liv och
hälsa, egendom och miljö.

Framtidsspaning
Trafikverket tar fram prognoser för hur trafikutvecklingen beräknas se ut i framtiden. Enligt
dessa prognoser ser persontrafiken ut att öka både till 2040 och 2065 (Trafikverket, 2020) 8.
Detta gäller för alla transportslag, där flygtrafiken står för den minsta ökningen i absoluta tal
(räknat i personkilometer). Även godstrafiken ser ut att öka under de kommande decennierna
(Trafikverket, 2020) 9.
Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg – Ostlänken – som kommer att sträcka sig genom Nyköpings och Trosas kommuner. Till skillnad från de järnvägar som finns i kommunerna
idag kommer Ostlänken att innebära långa tågtunnlar, vilket ställer andra krav på räddningstjänstens insatsförmåga vid olyckor på järnväg.
En utmaning för räddningstjänsten är att produktutvecklingen av nya fordonsbränslen ofta
går snabbare än kunskapshöjningen inom räddningstjänsten.

8

Trafikverket, 2020. Prognos för persontrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser 2020-06-15. 2020-0615. Publikationsnummer 2020:128.
9
Trafikverket, 2020. Prognos för godstransporter 2040 – Trafikverkets Basprognoser 2020. 2020-06-15.
Publikationsnummer 2020:125.
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4.2.4

Olycka med farliga ämnen

En olycka med farliga ämnen kan få vitt skilda konsekvenser beroende på vilka ämnen som är
involverade i olyckan och var den inträffar. Vissa ämnen har en akut toxicitet på människor,
vilket betyder att människor som finns i utsläppets direkta närhet omedelbart kan komma till
skada. Andra ämnen är akut toxiska för miljön och kan omedelbart orsaka irreversibla miljöskador när de inträffar.
Det är ämnets fysikaliska egenskaper som avgör hur farligt det är och vad som kan vara utsatt
för fara. Om det till exempel är en väldigt kall vinterdag och det sker ett utsläpp av diesel är
det inte nödvändigt att brandfaran är så stor. Om det däremot är en varm sommardag och det
sker ett utsläpp av diesel inne på en industri där det finns heta ytor kan risken för brand vara
mycket större. Likaså behöver ett utsläpp av ett giftigt ämne på landsbygden inte utgöra någon större fara för människors liv och hälsa, men om samma ämne släppt ut i centrala delarna
av en tätort kan människors liv vara direkt hotat.
Verksamheter som ska hantera större mängder farliga ämnen behöver särskilda tillstånd. Genom tillståndsgivningen ställs krav på hur ämnena ska hanteras för att utgöra en så liten risk
som möjligt för omgivningen.
Särskilda riskobjekt
Inom SKRTJ:s område finns flera verksamheter som använder farliga ämnen. Några industrier
hanterar ämnen i sådan omfattning att krav ställs på dem genom Sevesolagstiftningen. I tabell 6 nedan listas ett par riskobjekt i kommunerna och riskerna för objektet beskrivs. För
nämnare beskrivning av riskobjekt hänvisas till Kommunal plan för räddningsinsats (diarienummer ROS 21/3:14).
För transporter av farligt gods finns det rekommenderade vägar och järnvägar, både primära
och sekundära transportleder. Sådana transportleder finns i samtliga av SKRTJ:s fyra kommuner.
Tabell 5 Riskobjekt med avseende på olyckor med farliga ämnen

Riskobjekt

Kommun

Beskrivning av risken

SSAB EMEA AB

Oxelösund

I processen bildas kolmonoxid, stenkolstjära
och bensen. Gasol samt naturgas används i processen.

Studsvik

Nyköping

Inom området i Studsvik finns flera företag som
på olika sätt arbetar med radioaktiva material.

Stockholm Skavsta Flygplats

Nyköping

Stora mängder flygbränsle

Oxelösunds hamn AB

Oxelösund

Stora mängder olja samt gasolcistern.
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Linde Gas AB

Oxelösund

Produktion, lagring och distribution av syrgas,
kvävgas samt argon.

OxGas AB

Oxelösund

Terminal för flytande naturgas (LNG).

Bergtäkter

Nyköping
och Trosa

Förvaring och användning av sprängmedel

Framtidsspaning
SSAB håller på att gå över till en mer hållbar ståltillverkning, vilket kommer minska produktionen av kolmonoxid och öka användningen av naturgas. I övrigt finns det inga (för SKRTJ
kända) planer på några nya farliga verksamheter eller verksamheter i som klassas som Sevesoverksamheter ska startas i någon av SKRTJ:s kommuner i närtid. Riskbilden förväntas därmed inte påverkas nämnvärt.
4.2.5

Naturolycka

Naturolyckor och klimatrelaterade olyckor är ett relativt brett område med allt från ringa konsekvenser för en fastighet till fullständig katastrof i global omfattning. SKRTJ:s geografiska
område är ett av tio identifierade riskområden för ras, skred, erosion och översvämning i Sverige (MSB, 2021). 10
I modern tid har SKRTJ:s kommuner drabbats av ett större skred i Vagnhärad 1997, samt flertalet översvämningar i samband med skyfall (senast Trosa juli 2021). Dessa händelser har inte
haft några direkta konsekvenser på människors liv och hälsa, men har däremot orsakat omfattande ekonomiska konsekvenser och samhällsstörningar.
Stormar med nedfallande träd och byggnadsdelar, nederbörd i form av snö eller regn, översvämningar till följd av högt vattenstånd, ras och skred händelser som kan påverka människors liv och hälsa, egendom och miljö. Vid omfattande naturrelaterade olyckor är räddningstjänstens organisation ofta hårt belastad till följd av många inkommande larmsamtal från allmänheten. Det är därför inte ovanligt att räddningstjänsten prioriterar larmen och att många
privatpersoner hänvisas till att själva ta hand om sin egendom om inget liv är i fara. Samhällets samlade resurser behöver ofta prioriteras till samhällsviktig verksamhet, till exempel
eftersom farbarheten på vägar kan vara starkt påverkad.

10

MSB, 2021. Här är Sveriges största riskområden för ras, skred erosion och översvämning.
https://www.msb.se/sv/aktuellt/nyheter/2021/juni/har-ar-sveriges-storsta-riskomraden-for-ras-skred-erosion-och-oversvamning/ Hämtad 2021-08-26 kl. 16.10.
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Ras och skred
Det har inte förekommit några ras i naturen eller i byggnader orsakat av naturen i SKRTJ:s
kommuner inom de senaste 20 åren. I området finns inga kända marksprickor som kan orsaka
ras.
Skredet i Vagnhärad var ett jordskred som inträffade natten till den 23 maj 1997 i Ödesby,
Vagnhärad. Skredet omfattade en cirka 200 meter lång sträcka längs med Trosaån och
sträckte sig cirka 60 meter upp i en bebyggd lerslänt. Det förefaller osannolikt att ett motsvarande skred skulle starta i andra delar av SKRTJ:s kommuner.
Erosion
Sannolikheten av olyckor orsakade av erosion i SKRTJ:s område är relativt liten bortsett från
vid en eventuell översvämning, varför ämnet hanteras under nästa rubrik.
Översvämning
En översvämning i vårt område kan orsakas av tre faktorer (rangordnat från mest sannolikt till
minst sannolikt): extremt regn, extrem snösmältning, eller höjning av havsnivån.
På senare tid har SKRTJ:s geografiska område drabbats av extrema regnväder då dygnsnederbörden uppmätts till rekordhöga 136,3 mm 11.
Storm
I Sverige är det allt mer vanligt förekommande med blåsigt väder och höststormarna avlöser
varandra. Vid ön Landsort utanför Trosa har vindhastigheter upp till orkanstyrka på 33 m/s
uppmäts. Vid stormar finns risken för långvariga elavbrott samt begränsad framkomlighet på
väg- och järnvägsnätet.
Extremt snöfall
SKRTJ:s kommuner har inte varit speciellt utsatta för stora snömängder. Högsta snödjupet
som uppmätts i området uppgår till cirka 90 cm. Precis som med många andra naturolyckor
kan extrema snöfall innebära en hög belastning på räddningstjänstorganisationen och det kan
vara besvärligt med framkomlighet på viktiga vägar.
Värmebölja
En värmebölja kan få konsekvenser på människors liv och hälsa. Det kan innebära ökad dödlighet, inte minst i särskilt utsatta grupper. En värmebölja kan även få andra, indirekta konsekvenser så som solkurvor på järnvägar vilka kan leda till urspårningar och ökade brandriskvärden i skog och mark som leder till komplicerade skogsbränder.

11

Detta inträffade i Trosa under sommaren 2021.
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4.2.6

Drunkning

Drunkning och drunkningstillbud är vanligast förekommande vid bad på sommartid och skridskoåkning på vintertid. Det inträffar även drunkningar och tillbud vid vistelse på vatten eller is
vid andra tillfällen så som fiske, fritidsbåtolyckor, suicid med flera.
Inom SKRTJ område finns en kust, insjöar och vattendrag. En mängd vatten som inbjuder till
transporter, vistelse och aktiviteter på både vatten och is.
SKRTJ har blivit larmade på drunkningsolyckor och drunkningstillbud mellan fem och tio
gånger per år mellan åren 2017–2019. I snitt är det en person per år som omkommer i drunkning i SKRTJ:s kommuner.
Ny forskning visar att det sker ungefär 400 drunkningstillbud varje år och i hälften av drunkningarna omkommer personen. Antalet drunkningar har minskat under åren 2003–2017, förutom i åldersgruppen 0–4 år där den har ökat något. Studien visar att medianåldern för drunkning är 49 år och att drygt två tredjedelar var män. Kännetecknen för de som överlever drunkning, till skillnad till de som omkommer, är att de är yngre, kvinnor och att händelsen har varit
ett olycksfall. Överlevnaden är som högst bland flickor i åldrarna 0–17 och som lägst bland
män över 66 år (Karolinska institutet, 2021) 12.

12

Karolinska Institutet, 2021. Drunkning vanligare än man tidigare trott. https://nyheter.ki.se/drunkningvanligare-an-man-tidigare-trott Hämtad 2021-08-26 kl. 15:50.
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5 Värdering
Detta kapitel ska beskriva värderingen av i kapitel 4 beskrivna befintliga risker inom kommunerna och innehåller motiveringar till hur riskerna ska kunna reduceras genom sannolikhetsrespektive konsekvensreducerande åtgärder. Värderingen och dess slutsatser ligger till grund
för framtagandet av de lokala mål som beskrivs i kommande kapitel 6.
Sörmlandskustens räddningstjänst har på många sätt prövats inom den senaste 3-årsperioden
vad gäller både många samtidiga trafikolyckor i samband med kraftigt snöoväder, större industriella bränder där det även funnits inslag av kärnteknisk karaktär, förskole- och skolbränder samt cirka 1400 ”vardagshändelser” per år och har utifrån detta och den genomförda riskbedömningen bedömt att det inom området till stor del uppfyller målet om ett tillfredställande och likvärdigt skydd. Det finns områden som behöver utvecklas och förbättras framförallt för att möta framtiden och den snabba samhällsutvecklingen samtidigt som vi bibehåller
ett tillfredställande likvärdigt skydd.
Antalet bostadsbränder har legat stadigt över rikssnittet inom området och det är även inom
dessa vi ser de bränder vilka har dödlig utgång. Sett till antalet händelser så anses det inte
vara en acceptabel nivå även med sänkningen under 2020. Kommunerna kommer fortsätta
med pågående förebyggande åtgärder och även implementera nya för att minska antalet
olyckor och dess konsekvenser. Antalet äldre bedöms kraftigt öka kommande år och hemsjukvård väntas bli vanligare. Detta medför att redan utsatta grupper blir fler och väntas behållas längre i hemmiljö. Satsningar och samarbete mot hemtjänst, sjukvård och äldreomsorgen behövs för att säkerställa ett skäligt brandskydd.
Den största utmaningen för räddningstjänstens arbete är att möte de allt snabbare förändringarna i samhället. Flertalet av de globala trenderna vi nu ser har direkt påverkan på arbetet
inom skydd mot olyckor. Den demografiska utvecklingen har en stor påverkan på kommuners
uppdrag där det blir nya förutsättningar för räddningstjänsten genom att äldre som redan är
överrepresenterade i olyckor väntas öka kraftigt då vi lever längre. I samband med detta förväntas också sjukvården flyttas mer till hemmet, viss vård som idag bedrivs på sjukhus kommer genomföras i hemmet vilket även det gör att brandskyddet måste utvecklas och förändras. Demografins förändring har redan visat sig inom räddningsinsatser där språkförbistringar
visat sig ställa nya krav på genomförande av räddningsinsatser och vår förmåga att få ett bra
resultat. Denna utveckling förväntas även den öka i omfattning i samband med globaliseringen och en ökande rörlighet i världen.
För att möta denna utveckling måste vi satsa på vidareutbildning av personal genom omvärldsbevakning och implementering av forskningsresultat samt en organisation med en bred
grund och förmåga till kontinuerlig förändring. Ett viktigt steg som genomförts sedan några
år tillbaka är kombinerade tjänster med operativa befäl vilka har en förebyggande profil, på så
sätt fångas en bra grund inom LSO-området in samt att det går att komplettera med en specialistprofil. Ett tidigare skifte till nytt verksamhetssystem har gett oss förutsättningarna att
planera verksamheten på årsbasis samt att personal getts möjligheter att ta eget ansvar för
planering och utförande.
Samhällsutvecklingen och förändringar i omvärlden och klimat sker i allt högre tempo vilket
skapar allt större utmaningar utifrån det trygghetsskapande och skadeavhjälpande uppdraget. Att agera som enskild aktör inom den egna uppdraget kan vara begränsande för att nå
effekt och åstadkomma goda resultat.
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Flera samhällsaktörer kan ha angränsande uppdrag, kunskap, arbetsmetoder och ha en potentiell synergi som inte tas tillvara när arbete sker som enskild aktör. Det handlar om att i ett
tidigt skede identifiera avgörande faktorer som påverkar olyckors uppkomst, dess fortsatta
utveckling och konsekvenserna av en olycka. Det handlar till exempel om att synliggöra det
egna uppdrag och behov samt att identifiera rätt mottagare, arenor och tidpunkter för att nå
bäst effekt i aktuella frågor. SKRTJ är experter inom området brand men är också den aktör
som hanterar effekterna av de olyckor som inträffar och på så sätt samlar på sig mycket erfarenheter och kunskaper. För flera olyckstyper, t ex trafikolyckor och drunkning, där risken är
relativt hög i vårt geografiska område, är SKRTJ en aktör som i första hand behöver samverka
med andra samhällsaktörer för att i ett förebyggande syfte kunna dra nytta av sina erfarenheter och på så sätt kunna påverka risken. Det handlar om att samverka på många olika nivåer
och på många olika sätt, i olyckans alla faser samt i det långsiktiga strategiska arbetet. Samverkan och samarbete med andra aktörer ger också bättre förutsättningar för att genomföra
lyckade räddningsinsatser, både genom att i det insatsföreberedande arbetet påverka hur
byggnader och infrastruktur utformas, genom gemensamma övningar samt genom utbyte av
kunskap och erfarenheter både från övningar och inträffade händelser. Flera av olyckstyperna
och riskerna inom kommunerna kräver både planering och förberedelser för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt för att kunna genomföra lyckade räddningsinsatser.
Det geografiska området som SKRTJ verkar inom är relativt stort med mycket landsbygd vilket innebär att den som bor eller vistas långt från närmaste brandstation inte kan förvänta sig
att få hjälp lika snabbt som den som bor i en av de större tätorterna. Den som har långt till
närmaste brandstation har dock oftast en annan riskbild eftersom de stora riskkällorna, där en
olycka kan leda till mycket stora konsekvenser, ofta ligger mer centralt. Det nationella målet
säger att alla medborgare ska ha ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Ett
sätt att arbeta för ett likvärdigt skydd för medborgarna är att försöka höja den enskildes förmåga och medvetenhet samt att uppmärksamma verksamhetsutövare och kommuner på
vilka förutsättningar som finns. SKRTJ strävar efter att förkorta responstider och vara snabbt
på plats för att kunna vidta relevanta åtgärder som bryter det negativa händelseförloppet.
Tidsaspekten är mycket viktig vid många olyckor men det räcker inte att bara vara snabbt på
plats, det gäller att ha rätt förmåga också. Vad som är rätt förmåga beror självklart på vilken
olycka som inträffat och omständigheterna runt omkring. I ett tidigt skede av en brand kanske
det inte krävs särskilt stor förmåga och en granne kan hjälpa till med utrymningen medan det i
ett senare skede kan behövas en helt annan förmåga, till exempel rökdykning eller stegutrymning. Ett annat angreppssätt för att förkorta tiden till dess den drabbade får hjälp är att stärka
samhällets samlade förmåga till att bryta den negativa skadeutvecklingen. Det handlar dels
om att utveckla samarbeten och samverkan med andra aktörer i samhället och dels om att de
som lever, bor och verkar har kunskap och förmåga att kunna göra ett initialt ingripande.
Riskbilden och förutsättningarna inom samarbetskommunerna förändras hela tiden, till exempel kan olika riskkällor tillkomma, försvinna eller förändras. Innovationer och ny teknik kan
påverka vilka olyckor som uppstår och förändringar i byggnadsteknik kan påverka både
brandförlopp och möjligheter att genomföra räddningsinsatser. Större samhällsförändringar
påverkar också SKRTJ:s arbete, bland annat klimatförändringarna, en expansiv och föränderlig stadsbebyggelse och en åldrande befolkning som bor hemma i större utsträckning. Riskbildens föränderlighet och komplexitet innebär att SKRTJ som organisation behöver vara proaktiva och följa samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att både ta till sig och att dela med
sig av ny kunskap och erfarenheter.
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Organisationen behöver ständigt utveckla sin kunskap och förmågan att analysera, dra slutsatser och att utvärdera effekterna av det arbete som genomförs. Den komplexa riskbilden
innebär också att SKRTJ i det skadeavhjälpande arbetet behöver skifta fokus något från vardagshändelser till sällanhändelser av mer komplex karaktär för att kunna hantera de olika typer av olyckor som kan inträffa. Organisationens personal behöver därför ges vidareutbildning
och öva regelbundet.
Utöver att kommunerna inom SKRTJ:s geografiska område har en komplex och varierande
riskbild finns det även många olika skyddsvärden inom kommunerna. Människors liv och hälsa
prioriteras högst, men det finns även flera andra viktiga skyddsvärden som till exempel miljö
och klimat, bebyggelse, kulturvärden, ekonomiska värden, kritisk infrastruktur och samhällsfunktioner samt förtroende för samhället. Skyddsvärdena kan ibland ställas mot varandra, till
exempel vid beslut om en förebyggandeåtgärd, vid insatsplanering eller under en pågående
insats, och de kan inte ges en i förväg bestämd rangordning i förhållande till varandra utan det
behöver tas medvetna beslut för varje situation.
SKRTJ är en viktig samhällsaktör som är en förutsättning för att andra delar av samhället ska
fungera inom samarbetskommunerna. SKRTJ behöver därför kunna verka under hela hotbildsskalan, vilket innebär alltifrån vardagsolyckor till kriser, samhällsstörningar, gråzonsproblematik och höjd beredskap. Verksamheten ska stärka sin förmåga att verka och genomföra
räddningsinsats under svåra förhållanden. Under samhällsstörningar och höjd beredskap påverkas organisationen av externa faktorer som försvårar och förändrar förutsättningarna för
att genomföra räddningsinsats. Det kommer alltid kunna inträffa händelser som inte har förutsetts, vilket innebär att organisationen behöver ha en robusthet och flexibilitet att kunna
hantera oväntade situationer, externa störningar och större påfrestningar. SKRTJ ska analysera och utveckla organisationens förmåga att verka under höjd beredskap och krig, vilket innefattar bland annat att ta fram förslag på organisation och arbetsuppgifter under sådana förhållanden
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6 Mål
Kapitlet redogör för framtagna lokala verksamhetsmål för den förebyggande verksamheten
samt räddningstjänst och syftar till MSB:s vision inom nationell strategi för stärkt brandskydd
genom stöd till den enskilde:
•

Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand.

och de nationella målen i LSO:
•
•
•

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa
samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande
och likvärdigt skydd mot olyckor (LSO 1 kap 1§).
Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap 3§).
Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag
ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och
andra olyckor samt förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra
olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra människors död och andra allvarliga
skador (LSO 1 kap 3a §).

Utifrån ovanstående nationella målsättningar, den lokala riskbilden med tillhörande värderingar samt den politiska viljan har Sörmlandskustens räddningstjänst formulerat sex stycken
verksamhetsmål.
1. Skadeutfallet i samband med bränder i bostadsmiljö ska minska vad gäller
hälsa, miljö och egendom
2. Kunskapen om individanpassat brandskydd hos berörda verksamheter
samt medborgare ska öka
3. Stärka samhällets samlade förmåga till att snabbt bryta den negativa
skadeutvecklingen
4. Stärka förmågan att hantera och begränsa konsekvenserna vid sällanhändelser
och komplexa räddningsinsatser
5. Förmågan att genomföra räddningsinsats vid samhällsstörningar och under
höjd beredskap ska stärkas.
6. Stärka och utveckla rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet
Kapitlet beskriver hur kommunernas förebyggande verksamhet är planerad och ordnad för att
inom kommunens geografiska område skapa en förmåga att förebygga olyckor. Beskrivningen omfattar organisation och resurser.
12 § Med förmåga att förebygga avses möjligheten att innan en olycka äger rum åstadkomma
effekter genom att minska sannolikheten eller frekvensen för olyckan eller konsekvensen vid densamma.
”Alla har rätt till ett skäligt brandskydd oavsett förutsättningar”
Hela organisationen bidrar på olika sätt till det olycksförebyggande arbetet. Funktionsansvar
för den förebyggande verksamheten finns på funktionen Rådgivning & Myndighetsutövning
där även specialistkompetens finns samlad i form av ett antal brandingenjörer och brandinspektörer. Resurser vilka aktivt jobbar med frågor kopplade till det förebyggande arbetet är
dynamisk och sammansättningen anpassas löpande efter verksamhetens behov.
Redovisning av det förebyggande arbetet följer MSB:s föreskrift (MSBFS 2021:1) där tillsyn,
stöd till den enskilde samt rengöring och brandskyddskontroll särredovisas. Efter det beskrivs
annat förebyggande arbete som SKRTJ bedriver.

7.1

Tillsyn 5 kap 1§

SKRTJ är tillsynsmyndighet enligt LSO inom Nyköping, Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun. Vid tillsyn enligt LSO kontrolleras att kraven i lagstiftningen (2 kap. 2 §) och tillhörande
föreskrifter uppfylls. Tillsynen består till huvudsak av att kontrollera den tillsynade verksamhetens systematiska brandskyddsarbete (SBA) samt en stickprovskontroll av det byggnadstekniska brandskyddet.
Vid tillsyn kontrolleras endast om gällande krav uppfylls på delar av verksamheten/byggnaden
och tillhörande dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet. En tillsyn, av räddningstjänsten, utan anmärkning innebär inte att verksamhetens eller byggnadens totala
brandskydd uppfyller gällande krav. Det är den enskildes ansvar att säkerställa att gällande
krav uppfylls.
SKRTJ har möjlighet att genomföra tillsyn på samtliga byggnader eller andra anläggningar
inom kommunerna men prioriterar objekt där tillsynsverktyget gör störst effekt. Byggnader
och anläggningar som omfattas av ett eller flera av nedanstående kriterier prioriteras för tillsyn i enlighet med ny föreskrift från MSB 13 som förväntas träda ikraft 1 januari 2022.
1. Hög frekvens av bränder eller tillbud
2. En brand eller annan olycka kan medföra stor risk för många människors liv och hälsa
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön
5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden

13

MSBFS Remissutgåva 2021, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna
råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
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7.1.1

2 kap 4§

För anläggningar och verksamheter som klassas som farlig verksamhet kompletteras ovanstående tillsyn enligt LSO 2 kap. 2 § med tillsyn enligt LSO 2 kap. 4 §. Tillsynerna genomförs normalt vid två olika tillfällen och med olika tillsynsintervaller. Vid tillsyn av farlig verksamhet
kontrolleras i huvudsak företagets möjlighet att hantera större händelser inom verksamheten,
t.ex. stora bränder, kriser, olyckor, osv.
7.1.2

Hantering

Planering av genomförandet av tillsyner sker årsvis och redovisas i SKRTJ:s tillsynsplan, objektslistan för året finns som beting i verksamhetssystemet Daedalos. Planen har sin utgångspunkt i anläggningar prioriterade enligt kriterier ovan och kompletteras med verksamheter
som utifrån den lokala riskbilden bedöms ha stora risker i händelse av brand och där tillsynsverktyget är en effektiv åtgärd. Regelbundna tillsyner planeras enligt tidsfrister. SKRTJ har
också möjlighet att på begäran, tips från allmänheten eller vid funna brister i andra sammanhang (insats, utbildning etc) genomföra tillsyn på objekt som inte ligger inom årets plan.
Vid brister funna vid tillsyn meddelas fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ett beslut i
form av föreläggande om åtgärder för att höja brandskyddet till en skälig nivå.
Kompetenskravet på den som genomför tillsyn varierar beroende på komplexiteten i den
verksamhet eller anläggning som är föremål för tillsyn. Personal som jobbar med tillsynsverksamhet ska så snabbt som möjligt genomföra kursen Tillsyn A. För tillsyn av komplexa objekt
ska tillsyneförättaren ha genomfört flertalet tillsyner samt genomfört kursen Tillsyn B. Brandingenjörer bedöms ha erforderlig kompetens att genomföra både enkla samt komplexa tillsyner.
Handlägga tillsynsärenden enligt LSO sker på delegation från respektive ansvarig nämnd och
framgår i respektive delegationsordning.

7.2

Stöd till den enskilde 3 kap 2§

Intentionen i lagstiftningen är att den enskilde själv utifrån sina förutsättningar ska hantera
sina risker. Kommunens skyldighet är att stödja och underlätta för den enskilde att själv hantera sina risker. Detta görs genom att informera och utbilda i såväl förebyggande som skadeavhjälpande åtgärder samt att medvetandegöra om riskerna. Viktiga målgrupper för arbetet
är fastighetsägare, barn- och skolungdomar samt kommunens anställda.
Generellt sker arbetet genom nedanstående kanaler/arbetssätt:
7.2.1

Informationskanaler

I dagens alltmer digitaliserade samhälle finns möjligheten för allmänheten att snabbt finna
svar på sina frågor genom att räddningstjänsten kontinuerligt har en uppdaterad webbplats
med information med beröring mot LSO. Med hjälp av webbplatsen kan allmänheten själv få
svar på sina frågor utan att behöva ta direktkontakt med kommunen eller räddningstjänsten.
Även sociala medier används för att nå ut med information, om till exempel brandskydd, en
inträffad händelse eller liknande, men också för att skapa dialog med medborgarna.
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7.2.2

Frågor

Räddningstjänsten har en viktig roll i att vara tillgänglig för frågor från allmänheten i syfte att
stödja dem i att uppfylla deras åtaganden enligt LSO. Detta sker genom en kontaktväg in direkt till räddningstjänsten via mail, via kommunens växel eller via sociala medier.
Ett stort antal ärenden vilka kategoriseras som rådgivning sker via mail eller telefon. Räddningstjänsten får in ett stort antal frågeställningar varje år inom området brandskydd och säkerhet. Många frågor kommer in i samband med exempelvis utfärdade eldningsförbud,
brandvarnardagen, inför hösten och elda i kamin samt nu på senare år frågor om solceller och
elbilar.
7.2.3

Årsinformation

Genom att studera statistiken över inträffade olyckor och forskning har flertalet återkommande perioder under året identifierats där antalet olyckor av en viss olyckstyp ökar och där
har räddningstjänsten tagit fram riktad information som ”pushas” extra i våra kanaler under
dessa perioder. Dessa perioder utgörs bland annat av Valborg och gräsbrandssäsongens inledning, badplatsernas öppning i samband med sommaren och antalet levande ljus och eldning i
kamin i samband med mörkrets intåg framåt vintern.
7.2.4

Utbildning

I samband med förfrågningar eller egna initiativ hålls utbildningar inom området för att stärka
den enskilde. Exempelvis kan det vara att prata brandskydd för äldre på en äldremässa, delta
vid större föreningsmöten och presentera vårt budskap eller besöka en bostadsrättsförening.
Vi bidrar både med generell kunskap till den breda allmänheten och även riktade insatser till
fokusgrupper.

7.3

Rengöring och brandskyddskontroll 3 kap 4§

I lagen om skydd mot olyckor (LSO) står det att en kommun ansvarar för sotning och brandskyddskontroll. Kommunen kan tillhandahålla en upphandlad utförare av detta. Inom de fyra
kommunerna har samtliga avtal med en sotningsentreprenör som utför den lagstadgade rengöringen och kontrollen som ska ske av eldstäder.
Det finns en del av sotningsprocessen som ligger kvar inom kommunen och denna är ansökan
om egensotning. Vill en medborgare inte använda kommunens upphandlade entreprenör ska
denne ansöka om tillstånd för egensotning. Blankett för ansökan om egensotning skickas till
räddningstjänsten för bearbetning och beslut. I dessa fall tar räddningstjänsten hjälp av sotarens kompetens i bedömningen av inkommit material och avslår eller godkänner ansökan om
egensotning.

7.4
7.4.1

Övriga förebyggande åtgärder 3 kap 1§
Samhällsbyggnad

Inom kommunen stödjer räddningstjänsten samhällsbyggnad i ärenden enligt PBL
(2010:900). Det innebär bland annat att vara sakkunnig i brandfrågor i stora delar av byggprocessen.
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Det handlar också om att i kommunens planprocesser beakta risker som ras- och skred, översvämning, avstånd till olika former av riskfylld verksamhet samt beakta sådant som kan ha betydelse för kommunens förmåga att genomföra insatser som behov av livräddning med räddningstjänstens stegutrustning, brandposter och behov av framkomlighet för räddningstjänstfordon.
7.4.2

Serveringstillstånd

I frågor om serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622) bistår räddningstjänsten ansvarig förvaltning i frågor om lokalernas brandskydd är anpassat för det personantal samt verksamhet som anges i ansökan.
7.4.3

Polisen

Räddningstjänsten är remissinstans till Polismyndigheten i frågor kring säkerhet vid allmän
sammankomst, offentlig tillställning, användande av offentlig plats, idrottsevenemang eller
fyrverkeri, scenfyrverkeri eller annan pyroteknik enligt ordningslagen (1993:1617) samt tillstånd till hotell- och pensionatverksamhet enligt lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
7.4.4

Trafikverket

Räddningstjänsten bistår också Trafikverket i trafikplanering vid ny- eller ombyggnation av
vägar, järnvägar där man beaktar saker som:
•
•
•
•
7.4.5

insatsfrågor
risk för ras och skred
översvämningsrisk
avstånd till olika former av riskobjekt och närhet till vattenskyddsområde
Länsstyrelsen

Räddningstjänsten är remissinstans till länsstyrelsen i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. Miljöbalken samt bidrar till och samarbetar i deras arbete med tillsyn enligt Sevesolagstiftningen.
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet
8.1

Övergripande

Räddningstjänstens operativa resurser är organiserade och syftar till att bereda ett så likvärdigt skydd mot olyckor som möjligt inom vårt geografiska område. Vi vet att snabbheten är
en viktig faktor då tiden till dess att olycksförloppets utveckling kan brytas är av stor betydelse för att begränsa skadorna och konsekvenserna av en olycka. För att uppnå så stor effekt
som möjligt och att snabbt kunna hjälp den som drabbats av en olycka, jobbar räddningstjänsten för att via samarbeten och samverkan utveckla samhällets samlade förmåga till att genomföra en räddningsinsats.
Det finns tillfällen då den enskilde hamnar i en olycka som hen själv inte kan hantera. Då har
Sörmlandskustens räddningstjänst beredskap och förmåga att hjälpa den enskilde att hantera
olyckan. SKRTJ har inte förmåga att hantera alla olyckor inom egen organisation, utan genom
avtal finns även andra aktörer till hands för att hantera olika typer av olyckor som kan inträffa.
8.1.1

Tillgång till egna resurser

SKRTJ har tio räddningsstyrkor som är fördelade på nio brandstationer. Tabell 7 ger en överblick över räddningsstyrkornas geografiska utgångspunkter, personella resurser och anspänningstider. Resurserna kan användas inom hela det geografiska området, samt i områden där
SKRTJ har avtal med andra räddningstjänstorganisationer, se avsnitt 8.1.2.
Första insatsperson (FIP) är idag ett väl inarbetat koncept där räddningstjänsten har räddningspersonal i beredskap (RIB). FIP finns idag också på orter där organisationen inte har någon övrig personal i beredskap, i Nävekvarn och i Vagnhärad. FIP innebär att en brandman/arbetsledare har ett utryckningsfordon med sig under beredskapen och vid larm åker FIP direkt
till skadeplatsen vilket innebär att hjälpen kan komma fram tidigare.
På orterna Gåsinge, Kila, Nävekvarn och Tystberga finns räddningsvärn/frivilliga brandkårer.
Eftersom verksamheten bygger på frivillighet är målet att fyra personer med räddningsfordon
rycker ut inom tio minuter efter larm. Idag är personalen från ett av värnen anställda i organisationen, medan de övriga värnen är egna föreningar som har avtal med SKRTJ. Vi ser värnen
som en viktig resurs i samhällets samlade förmåga till att genomföra räddningsinsatser och
har ambitionen att utveckla och stärka värnens verksamhet genom att stärka både medarbetarnas kompetens och resurser i form av fordon och material.
Sedan 2020 har SKRTJ även ett frivilligt beredskapsvärn som utgår från brandstationen i
Nyköping men som kan nyttjas i alla fyra kommuner 14. Beredskapsvärnet är en resurs som ska
kunna nyttjas vid både räddningstjänsthändelser och krishändelser i en kommun vilka är personellt resurskrävande eller där det behövs personal med särskilda kunskaper, till exempel
språkkunskaper.

14

Beredskapsvärnet drivs som ett integrationsprojekt under 2020 och 2021, och när detta handlingsprogram tas fram är det inte fattat något beslut om fortsättningen för beredskapsvärnet.
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Figur 3 Översikt över räddningsstyrkornas geografiska placering, personella resurser och anspänningstider.
Tabellen återger grundbemanningen, avvikelser kan förekomma
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8.1.2

Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner

De senaste tio åren har antalet larm inom SKRTJ ökat från cirka 1100 larm per år till cirka 1600
larm per år innan pandemin. Mot den bakgrunden slöt SKRTJ ett samverkansavtal med Södertörns brandförsvarsförbund i november 2019 med avseende på ledning och utalarmering. Avtalet innebär i korthet att SKRTJ:s resurser larmas ut från Räddningscentralen Stockholms län
(RCSL) och att vissa ledningsresurser är gemensamma mellan våra organisationer.
SKRTJ har avtal om så kallad gränslös räddningstjänst med räddningstjänsterna i Sörmland,
Räddningstjänsten Östra Götaland samt med regionens räddningstjänster i Gotlands, Stockholms, Uppsalas och Västmanlands län. Räddningstjänstorganisationerna ska hjälpa varandra
både som förstärkning under en pågående insats och vid första insats. Överenskommelsen
innebär att närmaste styrka alltid larmas.
Samverkansavtalet med räddningstjänsterna i Gotlands, Stockholms, Uppsalas och Västmanlands län inkluderar Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund,
Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Gotland, vilket
benämns Räddningsregion Östra Svealand (RRÖS). Detta avtal finns för att uppnå god effektivitet och förmåga inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Till detta avtal finns även underavtal avseende samverkan gällande specialresurser för hantering av farliga ämnen. För
närmare beskrivning av samverkan med avseende på ledning inom det geografiska området
där samverkansavtalet gäller, se avsnitt 8.3.
8.1.3

Alarmering av räddningsorganet

SKRTJ har avtal med Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) angående alarmering av räddningsresurser genom Räddningscentralen Stockholms län (RSCL). SBFF, inklusive RCSL, har
avtal med SOS Alarm. Räddningscentralen är placerad på stationen Lindvreten i Vårby Gård
och är navet för alarmering och ledning av samtliga räddningsinsatser.
När larmsamtal inkommer via SOS är det RCSL som larmar SKRTJ:s resurser. När samtal inkommer utgår ledningsoperatörerna ifrån en larmplan som är beslutad av räddningschefen.
Ledningsoperatören har även en flexibilitet att frångå larmplanen utefter den tillgängliga den
tillgängliga informationen. Larmplanerana är framtagna så att tillräckliga resurser ska kunna
larmas när systemet är intakt, det vill säga när respektive räddningsstyrka har normal anspänningstid och bemanning (enligt figur 3). Larmplanera är dynamiska så till vida att det vakthavande befälet och/eller larmoperatör kan anpassa resurserna efter rådande omständigheter.
Utalarmeringen sker på två av varandra oberoende vägar där den primära är via det digitala
nätet och den sekundära via Rakel. Alarmeringssystemet är utformat så att även Räddningscentral Mitt kan larma de styrkor som i ordinarie fall larmas av RCSL.
Vid avbrott eller störningar i telenäten, då det inte går att ringa 112, ska allmänheten ges möjlighet att larma kommunen på annat sätt. Det kan ordnas genom att bemanna våra brandstationer och genom att öppna upp trygghetspunkter. Information om eventuellt övriga platser, som kan användas när det inte går att ringa 112, ska meddelas som ”Viktigt meddelande
till allmänheten”. Systemet Rakel används i huvudsak för kommunikation.
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RCSL uppfyller relevanta säkerhetsföreskrifter och är certifierad enligt SSF 136:5.
8.1.4

Brandvattenförsörjning

Brandvattenförsörjning är en grundläggande del av den operativa förmågan. En förutsättning
för att genomföra effektiva räddningsinsatser inom tätort är tillgången till brandvatten via
brandposter i det kommunala vattenledningsnätet. Både tillgängligt flöde och närhet till
brandposterna är avgörande för räddningstjänstens förmåga vid exempelvis brand i byggnad
inom tätort.
Brandposter i det kommunala vattenledningsnätet finns främst i kommunernas tätorter, men
kan även finnas i varierad omfattning i samlad bebyggelse utanför tätorterna. Brandposternas
antal och placering bestäms av kommunernas förvaltningar/bolag med ansvar för vattenförsörjning i samråd med räddningstjänsten. I framtagandet av nya detaljplaner beaktas brandvattenförsörjningen. Vid bränder i delar av kommunerna där det saknas brandpostnät används räddningstjänstens tankbilar för brandvattenförsörjning.
8.1.5

Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs
når samtliga delar av kommunen, inklusive larmhanteringen

Tiden har en stor påverkan på vilken effekt som kan åstadkommas vid en räddningsinsats och
hur stora konsekvenserna av olyckan blir. Responstiden är tiden från att ett larm inkommer till
112, tills att första räddningstjänstresurs är framme på olycksplatsen.
Det finns vissa begränsningar med att räkna ut och använda responstiden. Samtliga larmade
räddningstjänstresurser kan via Rakel markera när de är framme vid olyckan och responstiden
utgörs av tid från att larmsamtalet når SOS Alarm, tills att första resursen markerar sig
framme. Det kan till exempel vara när en FIP-enhet parkerar bilen för att sedan kliva ut och
påbörja skadebegränsande åtgärder så som att använda en handbrandsläckare. Men det kan
också vara när en FIP-enhet parkerar vid en skogsväg i händelse av en skogsbrand och att det
sedan är ett par hundra meter fram till själva branden, i otillgänglig terräng. I det senare fallet
visar responstiden tiden då FIP-enheten parkerade, och inte var framme vid själva olyckan.
Det kan också vara så att en olycka är alldeles för stor för en ensam resurs att hantera och att
något skadebegränsande arbete inte kan påbörjas förrän fler resurser har anlänt till olycksplatsen.
Eftersom responstiden kräver en aktiv handling från räddningstjänstpersonalen kan tiden
också bli fel på grund av att personalen glömmer att markera sig som framme, eller gör det
mycket senare än när resursen faktiskt anlände till platsen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) publicerar varje år öppna jämförelser mellan kommer
med avseende på trygghet och säkerhet (SKR, 2018–2020). I den fördjupande statistiken går
det att hämta data för responstiden för räddningstjänst. Det är en mediantid som presenteras
och responstiden för våra kommuner framgår ur tabell 8. I tabell 9 presenteras även larmhanteringstiden, vilket är tiden från att anrop inkommer till 112 till dess att utalarmering sker på
aktuell brandstation.

34(59)
Tabell 6 Responstiden (mediantid) för 2018–2020 redovisad per år och kommun.

Responstid (minuter) per år och kommun
15,4
11,9 12,2

11,7

13,7

12,8 13,5
8,1

9,3

12,4

9,7

11,3

11,8 12,2 11,8

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Trosa

Riket

Tabell 7 Larmhanteringstiden (mediantid) för 2018–2020 redovisad per år och kommun. Statistiken för
2020 är inhämtad mellan 1 juni 2019 och 1 maj 2020. Mitt i statistikperioden bytte SKRTJ utalarmeringstjänst från SOS Alarm till RCSL.

Larmhanteringstid (minuter) per år pch kommun
2

1,9

2,1

2,1
1,7

1,6

2,1
1,6

1,5

2,1
1,7

1,6

1,7

1,8

1,8

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

2018 2019 2020

Gnesta

Nyköping

Oxelösund

Trosa

Riket

MSB har tagit fram kartunderlag som visar responstider för landets kommuner (MSB, 2021).
Responstiderna är baserade på de händelserapporter som räddningstjänsterna skickar till
MSB. De presenteras i tabell 10, och skiljer sig marginellt från tiderna ur Öppna jämförelser.
Underlaget i kartorna visar att SKRTJ har en lägre responstid i de tätorter där kommunen har
räddningsresurser placerade och att ju längre ifrån en brandstation en olycka inträffar desto
längre tid tar det innan den olycksdrabbade får hjälp.
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Tabell 8 Responstid fördelat per kommun (MSB, 2021).

Kommun

Responstid 2018–2020 MSB (minuter)

Gnesta

13,16

Nyköping

11,77

Oxelösund

8,15

Trosa

11,35

Mediantid för riket

-

Figur 4 Insatstider för SKRTJ - tid från att larmet kommit till räddningstjänsten tills de är på plats

Responstid består av larmhanteringstid plus insatstid. Insatstiden är en kombination av anspänningstid och körtider för räddningstjänsten innan de är framme på skadeplats och kan påbörja insats. Figur 4 ovan visar beräknade insatstider för SKRTJ geografiska område som baseras på körtidsanalyser. Dessa insatstider har speciellt betydelse för bostadsbränder (se kapitel 8.2.1) där räddningstjänstens utrustning är en del av alternativ utrymningsväg.
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I tabellerna 9-12 presenteras hur snabbt SKRTJ har varit på plats för fyra olika olyckstyper, fördelat per kommun. Statistiken bygger på händelserapporter mellan åren 2019–2020. Responstider som är ofullständiga (till exempel då anrop till SOS saknas) är borttagna. Inga
större förändringar i infrastrukturen kommer att ske i någon av SKRTJ:s kommuner i närtid
och därför är det inte heller troligt att responstiden kommer minska till följd av ändrad infrastruktur. Hur placeringen och dimensioneringen av räddningsresurserna är utformad påverkar
tiden till dess att räddningsinsatser kan ge effekt vid en inträffad olycka.
I tabellerna 9-12 redovisas responstiden som i hur stor andel av fallen första resurs varit på
plats inom 10 minuter från 112-samtal, mellan 10–20 minuter, mellan 20–30 minuter och över
30 minuter.
Naturolycka och olycka med farligt ämne är inte specificerade i tabellerna. Vad gäller naturolycka är det svårt att hämta rättvisande statistik ur händelserapporteringssystemet Daedalos.
Det går till exempel att få fram hur många översvämningar i avlopp/dagvatten som har förekommit under tidsperioden, men det går inte att utläsa om översvämningen orsakats av en
naturolycka. Olyckor med farliga ämnen har endast förekommit tre gånger i samtliga kommuner under tidsperioden, därmed finns ingen rättvisande statistik.
Tabell 9 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstresurs är framme på plats, brand i byggnad

≤ 10 minuter

10 ≤ 20 minuter

20 ≤ 30 minuter

≥ 30 minuter

Gnesta

54 %

25 %

14 %

7%

Nyköping

62 %

31 %

5%

2%

Oxelösund*

87 %

9%

0%

4%

Trosa

46 %

50 %

0%

4%

*en tredjedel av larmen från 2019 saknar uppgift om anrop till SOS.

Tabell 10 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstresurs är framme på plats, brand utomhus

≤ 10 minuter

10 ≤ 20 minuter

20 ≤ 30 minuter

≥ 30 minuter

Gnesta

18 %

53 %

18 %

12 %

Nyköping

32 %

48 %

13 %

7%

Oxelösund

75 %

9%

9%

7%

Trosa

33 %

49 %

5%

13 %

37(59)
Tabell 11 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstresurs är framme på plats, trafikolycka

≤ 10 minuter

10 ≤ 20 minuter

20 ≤ 30 minuter

≥ 30 minuter

Gnesta

37 %

41 %

15 %

7%

Nyköping

35 %

51 %

12 %

3%

Oxelösund

64 %

36 %

0%

0%

Trosa

45 %

53 %

1%

1%

Tabell 12 Tid från att larmsamtalet besvaras av SOS (larmcentralen) till dess att första räddningstjänstresurs är framme på plats, drunkning

Inom 10 min

Inom 20 min

Inom 30 min

Över 30 min

Gnesta*

50 %

50 %

0%

0%

Nyköping**

29 %

57 %

14 %

0%

Oxelösund

Finns endast en händelserapport under tidsperioden.

Trosa***

0%

100 %

0%

0%

*det finns endast två händelserapporter under tidsperioden
**det finns endast sju händelserapporter under tidsperioden
***det finns endast tre händelserapporter under tidsperioden

8.1.6

Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsade åtgärder

Inom SKRTJ finns två frivilliga brandvärn som är föreningar. SKRTJ har överlåtit till dessa värn
att vidta inledande begränsade åtgärder. Värnen är placerade i Kila och Tystberga. 15
8.1.7

Samverkan med andra aktörer

SKRTJ har i olika omfattning en etablerad samverkan med flera aktörer, så som Länsstyrelsen
Södermanlands län, Region Sörmland, Trafikverket, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Polisen och Försvarsmakten.

15

Totalt finns fyra frivilliga brandvärn inom SKRTJ:s område. Gåsinge är ett kommunalt värn, och således har inte SKRTJ överlåtit åt annan att vidta åtgärder. Värnet i Nävekvarn är en förening, precis som
Kila och Tystberga, men där finns en FIP anställd enligt RIB-avtalet och det får därför anses som att
FIP:en vidtar ”inledande begränsande åtgärder” och värnet sedan hjälper till att bryta skadeförloppet.
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SKRTJ har avtal med följande aktörer:
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Region Sörmland, avseende I Väntan På Ambulans (IVPA).
Räddningstjänstorganisationer i Sörmland - Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun,
Västra Sörmlands räddningstjänst och Flens kommun. Avtal om samverkan för räddningstjänst.
Avtal om gränslös räddningstjänst med Räddningstjänsten Östra Götaland.
Brandskyddsföreningen Restvärdesräddning.
Stockholm Skavsta flygplats avseende befattningen räddningschef vid flygplatsen.
Avtal med SBFF om anslutning till Räddningscentralen Stockholms län, avseende samverkan i ett gemensamt ledningssystem
Samverkansavtal med Brandkåren Attunda, Räddningstjänsten Norrtälje kommun,
Räddningstjänsten Enköping-Håbo, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Gotland.
Underavtal till samverkansavtalet ovan med regionens räddningstjänster avseende gemensamma specialresurser för hantering av farliga ämnen.
Samarbetsavtal gällande oljeskydd med Oxelösunds hamn
Tystberga räddningsvärn
Kila frivilliga brandkår
Nävekvarns räddningsvärn

8.1.8

Varning och information till allmänheten

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är ett system för att varna människor om att något allvarligt har hänt och att händelsen omedelbart hotar människors liv och hälsa, egendom
eller miljö. I händelse av ett VMA ska allmänheten alltid följa de anvisningar som framgår i informationen. Grunden är att alla som nås av ett VMA ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar
och ventilation samt söka mer information via radio, TV, kommunens webbplats eller informationsnumret 113 13. Det finns två typer av meddelanden, varnings- och myndighetsmeddelanden.
Varningsmeddelande används vid allvarliga händelser och sänds omedelbart på begäran av
räddningsledare eller myndighet och företag i situationer då omedelbar risk bedöms föreligga
för skada på liv, egendom eller i miljö. Meddelandet kan gå ut via följande kanaler:
•
•
•
•
•
•
•

Tyfoner, vilka finns i Nyköpings och Oxelösunds tätorter samt Studsvik
TV
Radio
Talmeddelande till fast telefon inom det drabbade området
SMS till personer som är adressregistrerade eller befinner sig i det drabbade
området
Krisinformation.se (webbplats, app och sociala medier)
112-appen
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Utomhuslarmet via tyfonerna består av upprepade sju sekunder långa signaler med fjorton
sekunders tystnad emellan, under minst två minuter. Faran över signaleras genom en 30–40
sekunders lång signal.

Figur 5 Visualisering över utomhussignalerna för VMA

Myndighetsmeddelande används vid mindre allvarliga händelser och sänds, utan krav på
omedelbarhet, på begäran av räddningsledare eller myndighet och företag för att förebygga
och begränsa skador på liv, egendom eller i miljö. Myndighetsmeddelande används vid svårigheter i trafiken på grund av oväder, svaga isar, eller ett giftutsläpp som inte är farligt för hälsan. Meddelandet går ut via:
•
•
•

Radio
Krisinformation.se (webbplats, app och sociala medier)
112-appen

Vissa anläggningar inom SKRTJ:s område bedriver verksamhet som kan orsaka allvarliga skador på människor, egendom och miljö se kapitel 4.1.5 avsnitt om särskilda riskobjekt. Dessa
verksamheter klassas därför som farliga verksamheter. Om det skulle inträffa en olycka eller
om det är en överhängande fara för en olycka på en farlig verksamhet varnas allmänheten genom ett VMA. Allmänheten uppmanas då att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på radio eller TV.

8.2

Operativ förmåga per olyckstyp

I detta kapitel beskrivs SKRTJ:s operativa förmåga per olyckstyp. Figur 5 beskriver skillnaden i
effekter om en räddningsinsats inleds i förhållande till om en räddningsinsats inte inleds.
Punkten för då räddningsinsatsen inleds kan brytas ner för att förstå hur förmågan och effekten hänger ihop. Vi vill att figur 5 ses som en dynamisk bild, där punkten för räddningsinsatsen
kan förflyttas längs med kurvan för ”uppskattad utveckling utan insats” och förflyttningen är
beroende på hur räddningsinsatsen är dimensionerad. Dimensioneringen beror bland annat
på tillgång till resurser (material, personal, kompetens) och geografiska förutsättningar. Till
exempel kan det antas att effekten kan bli större (mer positiv utveckling av det negativa skadeförloppet) ju tidigare en räddningsinsats initieras.
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Hur stor effekten blir kan även antas bero på hur ”stor” räddningsinsats som initieras. Ett exempel är vid en omfattande brand i en byggnad där det finns liv att rädda. Då krävs att det
kommer tillräckligt många resurser inom godtagbar tid för att räddningsinsatsen ska få önskad effekt (rädda liv och begränsa brandspridning).

Figur 6 Schematisk bild över vilken skillnaden i effekt om räddningsinsats inleds eller inte inleds 16

I beskrivningarna av förmåga per olyckstyp nedan har vi valt att fokusera på den samlade förmågan i SKRTJ:s område. Det innebär att de nyckelresurser som anges kan disponeras över
hela den geografiska ytan. En nyckelresurs som är placerad i Nyköping har således kortare responstid till områden i Nyköpings geografiska närhet, än till områden i exempelvis Gnestas
kommun. I praktiken innebär det att tiden till dess att nyckelresursen kan vara med och bidra
till den positiva effektutvecklingen vid olyckan varierar över den geografiska ytan. Varken
uppgifterna av särskild vikt eller nyckelresurserna är listade enligt någon som helst inbördes
ordning nedan, utan alla uppgifter och resurser bedöms vara lika viktiga.
För mer detaljerad förmågebeskrivning hänvisas till underliggande interna dokument.
8.2.1

Brand i byggnad

Räddningstjänstens förmåga vid brand i byggnad varierar beroende på vilken typ av byggnad
som är drabbad. Boverkets byggregler reglerar hur det byggnadstekniska brandskyddet ska
utformas i olika byggnader och lokaler. Därtill ska verksamheter bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete som dimensionerar det organisatoriska brandskyddet, vilket bland annat
ska innehålla instruktioner för hur en utrymningssituation ska gå till.

16

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, publikation nr MSB1789 – juni 2021. Handbok - Innehåll och struktur i kommunala handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
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Från i stort sett alla lokaler ska det finnas två av varandra oberoende utrymningsvägar. En av
utrymningsvägarna i flervåningsbyggnader som innehåller kontor och/eller bostäder kan utgöras av räddningstjänstens höjdfordon eller bärbara stegar under vissa förutsättningar 17. På
stationerna i Nyköping, Oxelösund och Gnesta finns höjdfordon som kan vara alternativ utrymningsväg i byggnader upp till 23 meter över mark. På alla brandstationer (heltid och RIB)
finns bärbara stegar som kan utgöra alternativ utrymningsväg för byggnader upp till elva meter över mark. Båda alternativen förutsätter att det byggnadstekniska brandskyddet i byggnaden är dimensionerat för denna typ av lösning, med avseende på bland annat tillgängliga uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon och räddningsvägar som underhålls regelbundet.
Brandstationerna inom SKRTJ har idag en sådan bemanning att invändig livräddning genom
rökdykning och utvändig livräddning via höjdfordon inte kan påbörjas samtidigt. Den räddningsstyrka som anländer till platsen först kan därför behöva prioritera mellan invändig och
utvändig livräddning, till dess att förstärkande enheter (med erforderliga resurser) har anlänt
till skadeplatsen.
Vad gäller byggnader som innehåller vårdlokaler, så som sjukhus, särskilda boenden och kriminalvårdsanstalter, sätts stor vikt vid verksamhetens organisatoriska brandskydd. Ofta bygger utrymningsstrategin i denna typ av byggnader på så kallad horisontell utrymning, då personalen ska förflytta personer i lokalerna till angränsande brandcell i samma våningsplan. Vid
en brand i en vårdlokal är det därför viktigt att räddningstjänsten så tidigt som möjligt får information om var människor finns i byggnaden, så att rätt skadebegränsande åtgärder kan
initieras.
Vid bränder i höga byggnader, över 16 våningsplan, är räddningstjänsten till stor del beroende
av det byggnadstekniska brandskyddet. Exempelvis är det viktigt att system för att evakuera
rök- och brandgaser från byggnadens trapphus fungerar. Även installationer så som räddningshissar, stigarledningar och eventuella sprinklersystem är viktiga komponenter för att
räddningstjänsten ska kunna nå önskad effekt med insatsen.
Många byggnader har särskilda risker som behövas tas i beaktande vid en räddningsinsats,
inte minst för insatspersonalens säkerhet. Det kan till exempel vara en industri där det förvaras gasflaskor, eller där det finns gaser som går genom olika rörledningar i byggnaden. Det
finns också byggnader som har objekt som är skyddsvärda, inte minst ur kulturhistoriskt perspektiv så som värdefulla ting i kyrkor eller på muséer. För denna typ av anläggningar är insatsplaner till stor hjälp för räddningstjänstens personal vid en räddningsinsats. Insatsplanerna utgör ett mycket viktigt beslutsunderlag i genomförandet av räddningsinsatsen.

17

Förutsättningarna regleras i Boverkets byggregler.
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Effekt

Uppgifter av särskild vikt

Efter att räddningstjänsten
har påbörjat skadebegränsande åtgärder ska personer
som är utsatta för fara i
byggnaden förflyttas till säker plats, och ingen
brandspridning ska ske utanför redan drabbad(e)
brandcell(er) 18. Räddningstjänstens åtgärder för att
bekämpa branden ska minimera negativ miljöpåverkan.

För att begränsa skadeförloppet:
• Omedelbar släckinsats
• Omedelbar livräddning
• Utrymma eller inrymma personer i fara
• Riskbedömning

8.2.2

Nyckelresurser
• Organisation för rökdykning
• Höjdfordon
• Tankfordon
• Extra rödskyddsutrustning

För att bryta skadeförloppet:
• Invändig och utvändig
släckning
• Invändig och utvändig
evakuering
• Förhindra spridning till
annan brandcell
• Förhindra spridning till
annan byggnad
• Restvärdesräddning
• Akut omhändertagande

Brand utomhus

En stor del av de larm som SKRTJ responderar på är bränder utomhus. Till denna olyckstyp
hör allt från skogsbränder till bränder i containrar och fordon. Förmågebeskrivningen nedan
fokuserar på bränder i skog- och mark eftersom dessa ofta är svårare att hantera och kräver
andra typer av nyckelresurser än andra bränder utomhus. Vi vill dock lyfta ett par aspekter
som är viktiga att tänka på vid andra typer av bränder utomhus och gör det här i inledningen
av avsnittet.
Bränder i fristående objekt utomhus, så som containrar och fordon är vanliga i samtliga av
SKRTJ:s kommuner. Många av dem är anlagda. Vid en insats till en brand utomhus behöver
räddningsinsatsen som alltid prioritera att rädda liv, egendom och miljö. Ofta är det fristående objekt som brinner, varför räddningstjänsten behöver inrikta insatsen till att förhindra spridning till intilliggande objekt. Det kan till exempel handla om bilar som är parkerade intill en annan brinnande bil, eller sopkärl som står tätt intill varandra. Värt att beakta är
att en händelse som inleds som brand utomhus kan sprida sig till en byggnad; till exempel om
ett sopkärl är placerad intill en fasad och en brand utbryter i sopkärlet. Då menar vi att det blir
en brand i byggnad och förmågebeskrivningen framgår därmed i avsnitt 8.2.1.

18

Med tanke på responstiden och om det byggnadstekniska brandskyddet är korrekt utfört bör ett rimligt antagande vara att den drabbade brandcellen är startbrandcellen. Det vill säga, branden bör kunna
begränsas till startbrandcellen.
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I förmågebeskrivningen nedan är fokus på mark- och skogsbränder.
Effekt

Uppgifter av särskild vikt

Branden ska vara begränsad
och under kontroll inom 20
timmar från dess att larmet
inkommer till räddningscentralen. Räddningstjänstens
insats ska sträva efter att
minimera störningar på
samhällsviktig verksamhet
och begränsa skador på
egendom.

För att begränsa skadeförloppet:
• Positionering
• Ringa in branden och
inleda släckning
• Upprätta lägesbild och
prognos
• Riskbedömning
• Tidig resurssättning

Nyckelresurser
Terrängfordon
Motorsprutor
Tankfordon
Tolka brandriskdata
Skogsbrandsläp
Flygande resurser så
som helikopter och skopande flygplan*
• Förstärkningsresurs
skogsbrand*

•
•
•
•
•
•

För att bryta skadeförloppet:
• Upprätta begränsningslinjer
• Släcka brand
• Skapa uthållighet
• Samverka med markägare

* läs mer i kapitel 8.1.2 och 8.1.7

8.2.3

Trafikolycka

I den här typolyckan ryms ett par olika olyckstyper; olycka på väg, järnväg och flyg.
Det är svårt att renodla olyckstyper. Till exempel är många olyckor som händer på eller intill
järnvägen inte att klassa som ”järnvägsolycka”, utan istället suicid, påkörda djur eller bränder
intill banvallen. Järnvägsolyckor som är just järnvägsolyckor, och inte något annat, inträffar
relativt sällan i SKRTJ:s område och kommer därför inte att beskrivas djupare i detta avsnitt.
Precis som för alla olyckstyper är insatspersonalens säkerhet viktig att beakta, och vad gäller
arbete på järnväg handlar det specifikt om risker kopplade till el och järnvägstrafik. SKRTJ:s
förmåga vid räddningsinsatser på järnväg beskrivs närmare i räddningstjänstens interna dokument för beskrivning av operativ förmåga som är under arbete.
I Nyköpings kommun är Stockholm Skavsta flygplats belägen. För förmågebeskrivning kopplat till flygplatsen hänvisas dels till insatsplanerna för Skavsta, dels till interna dokument för
förmågebeskrivning. Vid mindre flygplansolyckor är det viktigt att säkra platsen mot brand,
prioritera livräddning och därefter miljöräddning inte minst med tanke på eventuellt läckage
av flygbränsle. Vad gäller ansvarsfördelningen vid flygplansolyckor är Sjöfartsverket ansvariga
för lokalisering av luftfartyg vid inträffat eller befarat haveri, eller då fara hotar lufttrafiken.
När luftfartyget är lokaliserat övergår ansvaret till den kommunala räddningstjänsten.
Vid en inträffad trafikolycka med skadade personer är det viktigt att de skadade personerna
kommer till sjukhus så fort som möjligt. I många sammanhang används begreppet ”golden
hour”, vilket betyder att för att personer ska ha så god chans som möjligt att överleva efter en
trafikolycka ska de vara på sjukhus inom en timme.
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Något som är oerhört viktigt vid SKRTJ:s arbete på vägar är insatspersonalens säkerhet, därför är det av största vikt att etablera en säker arbetsplats i samband med trafikolyckor.
Effekt

Uppgifter av särskild vikt

Vid en trafikolycka på väg
ska skadade personer vara
på sjukhus inom en timme
från dess att olyckan inträffade. Vi ska sträva efter att
minimera miljö- och samhällspåverkan, utan att göra
avkall på säkerheten för insatspersonalen.

För att begränsa skadeförloppet:
• Etablera säker arbetsplats
• Säkra mot brand i drabbade fordon
• Stabilisera olycksfordon
• Akut omhändertagande
• Riskbedömning

Nyckelresurser
• Verktyg för avancerad
losstagning
• Buffertfordon
• Tung räddning
• Kunskap om risker med
olika typer av bränslen

För att bryta skadeförloppet:
• Losstagning
• Uppsamling och sanering av läckage
• Restvärdesräddning

8.2.4

Olycka med farliga ämnen

Sedan 2020 ingår SKRTJ i ett regionalt avtal gällande olyckor med farliga ämnen, se avsnitt
8.1.2. Vid olyckor med farliga ämnen som inträffar i SKRTJ:s respektive kommuner kommer
SKRTJ:s resurser högst troligt att vara första räddningsresurs på plats och därför är behöver
SKRTJ ha en viss förmåga att hantera denna olyckstyp.
För de Sevesoanläggningar och farliga verksamheter som finns i våra fyra kommuner finns
planer för kommunal räddningsinsats där räddningstjänstens förmåga beskrivs.19
En olycka med farliga ämnen kan ta sig många olycka uttryck. Det kan till exempel vara vid en
brand i en byggnad där det förvaras stora mängder farliga ämnen, trafikolyckor med transporter av farligt gods eller utsläpp av farliga ämnen från en industri. Det utsläppta ämnet kan ha
olika aggregationstillstånd och vara farligt på olika sätt för omgivningen. Oavsett olyckstyp
och vilket ämne det handlar om är det viktigt att räddningspersonalen kan identifiera det utsläppta ämnet och tolka dess viktiga data med hjälp av de beslutsstöd som finns att tillgå, och
därefter påbörja skadeavhjälpande åtgärder.

19

Den kommunala planen för räddningsinsats är indelad i en allmän del och en intern del. Den allmänna
delen har diarienummer ROS21/3:14. Vid dags dato håller den interna delen på att upprättas.
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Effekt

Uppgifter av särskild vikt

Efter räddningstjänstens
framkomst ska inga ytterligare människor som befinner sig i närheten av utsläppet skadas eller omkomma.
Utsläppet eller dess miljökonsekvenser ska inte heller
förvärras efter att räddningstjänsten initierat skadeavhjälpande åtgärder.

För att begränsa skadeförloppet:
• Utrymma eller inrymma personer i fara
• Varna personer som
kan utsättas för fara
• Spärra av riskområde
• Omedelbar livräddning
(exempelvis livräddande personsanering)
• Identifiera och indikera
ämne

Nyckelresurser
• Organisation för att
hantera kemolyckor enligt regiongemensamt
avtal*
• Kunskap om att tolka
data för farliga ämnen
• Tankfordon
• Förstärkningsresurs
CBRN*
• Förstärkningsresurs oljeutsläpp*

För att bryta skadeförloppet:
• Begränsa eller stoppa
utflödet
• Sanering (personer,
egendom och miljö)
• Restvärdesräddning
* läs mer i kapitel 8.1.2 och 8.1.7

8.2.5

Naturolycka

Naturolyckor kommer i olika former och olika intensitet. Det kan handla om allt ifrån ras och
skred till översvämningar och stormar. Förmågebeskrivningen för naturolycka hålls generell,
eftersom effekten som eftersträvas bedöms vara den samma oavsett vilken typ av naturolycka som har inträffat.
Effekt

Uppgifter av särskild vikt

Nödställda personer ska
För att begränsa skadeförevakueras till säker plats och loppet:
störningar i samhällsviktiga
• Säkra framkomlighet på
verksamheter ska minimevägar
ras.
• Evakuera människor
• Säkra eller avlägsna
(konstruktions)delar
som hotar att skada
människor, egendom
eller miljö
För att bryta skadeförloppet:
• Pumpa vatten
• Invallning
• Losstagning
• Sågarbete

Nyckelresurser
• Terrängfordon
• Motorsprutor
• Förstärkningsresurs
översvämning*
• Förstärkningsresurs sök
och räddning (NUSAR)*
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• Samverkan med andra
aktörer
• Restvärdesräddning
* läs mer i kapitel 8.1.2 och 8.1.7

8.2.6

Drunkning

Ett larm om drunkning är ett väldigt tidskritiskt larm; det krävs att räddningsresurser kommer
fram snabbt till platsen och kan lokalisera den drabbade för att sedan få upp personen över
vattenytan. På samtliga RIB-stationer i SKRTJ:s område finns ytlivräddare och på heltidsstationen i Nyköping finns räddningsdykare.
Effekt

Uppgifter av särskild vikt

Den skadedrabbade ska
komma ovanför vattenytan
så fort som möjligt för att
möjliggöra akut omhändertagande och avtransport till
sjukhus.

För att begränsa skadeförloppet:
• Snabb larmhantering
och positionering
• Lokalisering av personen
För att bryta skadeförloppet:
• Ytlivräddning eller dykning
• Akut omhändertagande
• Samverkan med andra
aktörer

Nyckelresurser
•
•
•
•

Räddningsdykare
Ytlivräddare
Båtar
Hansabrädor
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8.3

Ledning i räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska vara ändamålsenligt ordnad och räddningsinsatser ska kunna påbörjas
inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt (LSO 1 kap § 3). För att kunna uppnå
detta behövs ett väl anpassat räddningsledningssystem. SKRTJ har, dels enskilt, dels genom
samverkan med andra, ett räddningsledningssystem som är dimensionerat för att leda de
räddningsinsatser som behövs utifrån både den lokala och den regionala riskbilden. Räddningsledningssystemet har tillräcklig kapacitet och robusthet för att hantera flera räddningsinsatser samtidigt och för att hantera omfattande räddningsinsatser.
För att nå en effektiv hantering av olyckor krävs en ledningsorganisation som är väl anpassad
för den situation som råder. Principiellt delas vår ledningsförmåga inom två domäner. Dels
ska varje enskild räddningsinsats, stor som liten kunna ledas på ett effektivt sätt. Vi har ett
flexibelt system med flera ledningsnivåer som kan formas efter olyckans karaktär och omfattning, mängden personal och funktioner som hanterar olyckan och behovet av att samverka
med andra aktörer. Målet är alltid att minimera påverkan för de drabbade och på samhället.
Den andra domänen inom ledning som ständigt måste hanteras är ledning av räddningstjänsten som system, d.v.s. den centrala ledning som behövs för att genomföra omvärldsbevakning, tolka inkommande larm och skeenden, tillsätta resurser till respektive insats samt prioritera och följa upp dessa, delta i regionala samverkansforum m.m. För detta finns en ständigt
bemannad ledningscentral med ett ansvarigt befäl.
SKRTJ samarbetar med Brandkåren Attunda, Uppsala Brandförsvar, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Enköping Håbo, Räddningstjänsten Gotland, Räddningstjänsten
Sala-Heby, Storstockholms brandförsvar och Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF), vilket
benämns Räddningsregion Östra Svealand. Syftet med samarbetet är att skapa bättre förutsättningar för snabb resursuppbyggnad, uthållighet, tillgång till spetskompetens och förmåga
att bibehålla god beredskap. Genom att arbeta enhetligt underlättas samverkan. Samarbetet
regleras i ett samverkansavtal och innebär att den resurs som snabbast kan vara på plats, och
som är lämplig för händelsen, används vid nödlägen oavsett kommun- eller organisationstillhörighet. Både räddnings- och ledningsresurser larmas gränslöst i syfte att möta de hjälpsökandes behov på ett effektivt sätt.
Inom räddningsregionen där avtalet om gränslös samverkan gäller finns två larm- och ledningscentraler: Räddningscentral Mitt som samlar sju av de nio nämnda räddningstjänstorganisationerna, och Räddningscentralen Stockholms Län (RCSL) som SKRTJ och SBFF larmas
och leds från.
I figur 7 illustreras de ledningsfunktioner som är knutna till RCSL. I avsnitt 8.3.1 och 8.3.2 finns
en sammanfattande beskrivning över den övergripande ledningen respektive ledning av insats. För djupare beskrivning hänvisas till gemensam ledningsdoktrin för alla de räddningstjänstorganisationer i den räddningsregion som hanteras av Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms Län.
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Ledningsnivå 5 (L5)

Vakthavande
räddningschef
(VRCH)

Ledningsnivå 4 (L4)

Vakthavande
befäl (VB)

Ledningsnivå 3 (L3)

Regional
insatsledare
(RIL)

Ledningsnivå 2 (L2)

Insatsledare
Nyköping (IL)

Ledningsnivå 1 (L1)

Styrkeledare
heltid/RiB
(SL)

Insatsledare
Södertälje (IL)

Larmoperatör
(LOP)

Insatsledare
Haninge (IL)

Gruppledare
(GL)

Figur 7 Ledningsstrukturen inom SKRTJ och SBFF

8.3.1

Övergripande ledning

RCSL bedriver, dygnet runt och året om, övergripande ledning för de 13 kommuner som tillsammans ingår i SKRTJ och SBFF. Den övergripande ledningen bedrivs utifrån en helhetssyn
för räddningstjänstverksamheten inom dessa kommuner. Genom RCSL kan SKRTJ anpassa
ledning och användning av räddningsresurser utifrån aktuell riskbild och pågående räddningsinsatser.
Den övergripande ledningen bedriver hela tiden omvärldsbevakning för att kunna upptäcka
händelser och skeenden som kan föranleda att beredskapen behöver anpassas. Det kan till exempel vara hög brandrisk i skog och mark, stora demonstrationer, social oro eller andra händelser i samhället som kan öka risken för olyckor eller påverka framkomligheten för räddningsresurser. Beredskapen anpassas normalt genom strategiska förflyttningar av olika resurser eller genom att systemet förstärks med ytterligare resurser.
I den övergripande ledningen verkar ledningsnivåerna vakthavande räddningschef (VRCH)
(Ledningsnivå 5) och vakthavande befäl (VB) (ledningsnivå 4) samt larmoperatörer (LOP), som
alltid finns i tjänst dygnet runt, året om. VB rapporterar till vakthavande räddningschef som är
ledningssystemets högsta beslutsfattare och verkar på uppdrag av de två räddningscheferna.
VRCH kontaktas vid särskilda händelser eller där organisationen är ansträngd. Vakthavande
räddningschef ska kunna leda stora och/eller komplexa insatser eller hårt ansträngda lägen.
VRCH finns i beredskap, förväntas kunna verka direkt på distans och ska kunna inställa sig på
RCSL inom en timme från att funktionen aktiverats.
Inne på räddningscentralen på Lindvreten, Vårby gård, tjänstgör det vakthavande befälet som
tillsammans med ledningsoperatörerna utför övergripande ledning.
RCSL tar emot medlyssningar från samtal till SOS och bedömer om det finns behov av insats
från räddningstjänsten. LOP:arna deltar vid behov i samtalen och kan ställa kompletterande
frågor. Om det finns ett konstaterat behov, eller om misstanke om behov inte kan undanröjas,
larmas resurser enligt framtagna larmplaner.
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Ledning av räddningsinsatser påbörjas direkt när räddningscentralen kopplas in i samtalet och
börjar göra en bedömning av vad som har inträffat. Övergripande ledning fattar beslut om avsikt och ram för insatsen samt gör prioriteringar gentemot andra pågående insatser och beredskapsläget. Den övergripande ledningen kan fatta beslut om att omfördela resurser utifrån
behovet vid den enskilda händelsen och utifrån det aktuella beredskapsläget. Det kan till exempel handla om att prioritera om en specialfunktion som räddningsdykare, tak- och sprängenhet eller kemresurs. Vid behov initierar den övergripande ledningen samverkan med andra
aktörer och säkerställer information till allmänheten om till exempel risker i samband med insatser.
Vakthavande befälets (VB) funktion är att vara ansvarigt befäl och arbetsledare i RCSL. VB
disponerar samtliga operativa resurser i de båda organisationerna och är ansvarig för de insatser som genomförs. VB är aktiv och följer händelseutvecklingen i regionen och i möjligaste
mån planerar för förväntade hot och insatser. Att identifiera det drabbade sammanhanget,
d v s den samlade samhällskonsekvensen av en olycka, är centralt och ligger till grund för att
rätt åtgärder och kontakter initieras. VB har rätt att frångå de larmplaner som respektive organisation har angett om det föreligger ett reellt skäl.
De resurser som VB förfogar över används utifrån det behov som förväntas och uppstår. Ledstjärna för resursuppbyggnaden i samband med insatser och förväntat hårt ansträngda lägen
är att säkerställa tillräcklig mängd resurser direkt och sedan ta tillbaka dem om det visar sig
att de inte behövs. Detta avser såväl räddningsstyrkor som ledningsorganisation. Insatsledningsenheter kan även förflyttas till en mer strategisk placering under perioder då övriga ledningsenheter är upptagna vid långdragna händelser.
Ledningssystemet beskrivs mer utförligt i ett regiongemensamt styrdokument om ledning.
8.3.2

Ledning av insats

Med insatsledning avses ledning och samordning av enskild räddningsinsats. I varje räddningsstyrka finns ett befäl med kompetens för insatsledning av begränsade insatser. Vid
olyckor som kräver flera insatta styrkor finns särskilda ledningsresurser för att hantera ett
större behov av ledning och samordning.
Vilka resurser som larmas för att leda en räddningsinsats beror på ledningsbehovet för den aktuella händelsen. Den som leder en räddningsinsats kallas för räddningsledare. Denne ansvarar bland annat för att sätta målet med insatsen, fördela uppgifter och resurser utifrån målet
och följa upp genomförandet. Räddningsledaren ska kontinuerligt rapportera till den övergripande ledningen hur insatsen genomförs och vilken effekt den ger samt säkerställa samverkan med andra aktörer på skadeplats.
Den som leder det direkta arbetet på skadeplatsen kallas insatschef och är i normalfallet tillika
räddningsledare. I vissa fall kan det vara brandmän som arbetar utan befäl på en skadeplats.
Om inget annat beslut fattas är högsta befäl på en skadeplats insatschef. Detta fråntar inte
högre chefer att under framkörning ta ansvar för insatsen och bidra till insatsens genomförande.
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Ambitionen är att alltid bibehålla en stark ledningsorganisation under så lång tid som möjligt
vid en inträffad händelse. Detta för att behålla initiativet och för att skapa goda förutsättningar att verka utifrån den inriktning och de helhetsbeslut som är fattade. Ledningsorganisationen är dimensionerad för att kunna hantera omfattande räddningsinsatser men vid extrema behov kan förmågan stärkas ytterligare genom inkallning av extra personal och genom
regional samverkan.
Inom RCSL finns i dagsläget tre ledningsnivåer för skadeplatsnära ledning. Dessa är bemannade dygnet runt, årets alla dagar. De tre ledningsnivåerna är:
•

Ledningsnivå 1 (L1), styrkeledare (SL). Finns placerad på respektive brandstation med
heltids- och RIB-bemanning. Värnen har gruppledare (GL), vilket även i undantagsfall
kan förekomma på RIB-stationerna.

•

Ledningsnivå 2 (L2), insatsledare (IL). Finns normalt sett placerad på brandstationen i
Nyköping. Inom det gemensamma ledningssystemet (för SBFF och SKRTJ), finns det
även insatsledare (L2) som utgår från Haninge respektive Södertälje.

•

Ledningsnivå 3 (L3), regional insatsledare (RIL). Utgår normalt sett från Lindvreten
brandstationen i Vårby gård, Huddinge.

Ledningsnivå 2 och 3 är resurser för hela det gemensamma ledningssystemet, vilket innebär
att de inte är låsta till ett specifikt område utan ska kunna befinna sig och verka inom hela
SKRTJ:s och SBFF:s geografiska område.
Inom samverkansavtalet med SBFF finns även en sambands- och ledningsoperatör (SOL) att
tillgå för den skadeplatsnära ledningen. SOL är normalt sett placerad på Lindvreten och kan
larmas tillsammans med antingen L2 eller L3. Väl framme på skadeplatsen stödjer ledningsoperatören ledningsarbetet med exempelvis radiosamband och dokumentation.
För att förstärka yttre ledning finns en regionsgemensam rutin benämnd Förstärkningsresurs
Yttre ledning (FRYL) vilket innebär att den yttre ledningen förstärks med ledningsstöd vilket
kan innebära en eller flera personer. Ledningsplats och en yttre stab lokaliseras normalt vid
skadeplatsen med hjälp av ledningsfordon och dess utrustning. Vid omfattande och långdragna händelser kan det dock finnas ett behov av att skapa bättre förutsättningar för att leda
vilket i regel görs bäst inomhus. Det innebär att ledningsplats och yttre stab kan behöva upprättas i en för ändamålet bra lokal.
Ansvariga roller, både i övergripande ledning och i insatsledning, har ett ständigt ansvar att
ompröva ledningsbehov, organisering och enskilda insatsers inriktning utifrån det behov som
kan finnas. Med andra ord har VRCH eller VB rätt att fatta beslut som direkt eller indirekt påverkar en enskild räddningsinsats, detta bland annat utifrån att man från den övergripande
ledningen har systemperspektivet som inte finns hos insatsledningen.
Responstiden för någon av ledningsenheterna är mindre än 20 minuter för majoriteten av
kommunernas tätorter. Ett mindre antal tätorter nås inom en responstid på närmare 30 minuter.

51(59)

8.3.3

Ledningsstöd

Vid en belastning som medför att VB behöver ledningsstöd ska behovet av inkallning av ledningspersonal eller larmoperatör beaktas.
Vad gäller förstärkt ledning i det lite längre tidsperspektivet så finns ett regionsgemensamt
synsätt för upprättande av en stab för ledning av systemet och/eller för ledning av en räddningsinsats eller annan händelse. Det regionsgemensamma synsättet innebär att ett antal
olika funktionsbenämningar i regel ska användas, dessa numreras även R1-R9. Observera att
flera olika funktioner kan bemannas av en och samma person beroende på typ och dignitet av
händelse.
Gemensam stabschefsutbildning har genomförts i räddningsregionen vilket innebär att räddningscentralerna har ett liknande synsätt för hur en stab ska ledas. En stab kommer företrädesvis att upprättas på RC utifrån att ledning av systemet och delar av en eller flera räddningsinsats/-er eller annan händelse behöver samordnas.

8.4

Samtidiga och omfattande räddningsinsatser

Flera av de olyckstyper som kan inträffa inom SKRTJ:s område kan föranleda omfattande
räddningsinsatser som tar många resurser i anspråk under lång tid, till exempel en omfattande skogsbrand. Det är dock inte bara enstaka omfattande händelser som kan belasta
SKRTJ:s skadeavhjälpande organisation, även flera samtidiga händelser kan innebära att
många resurser behöver vara aktiva under en längre tid.
RCSL har god erfarenhet att hantera hög belastning till följd av omfattande och flera samtidiga händelser. SKRTJ har genom samverkansavtalet med SBFF god tillgång till ledningsresurser. Den här möjligheten, att gränslöst förstärka varandra med ledningsresurser inom
räddningsregionen, innebär att SKRTJ kan säkerställa en god förmåga till skadeplatsnära ledning även vid hög belastning.
När en olycka inträffar larmas resurser från den eller de närmaste brandstationerna till platsen
för att genomföra insatsen. Vid omfattande insatser samlas resurser från ett större område,
ofta även från angränsande räddningstjänstorganisationer. Omvänt stöttar även SKRTJ med
våra räddningsresurser till andra kommuner när de har behov.
Inom ledningsregionen SKRTJ/SBFF är rutinen, för att upprätthålla beredskapen, normalt sett
att inte kalla in extra brandpersonal vid en omfattande händelse. Istället nyttjas det faktum
att det inom regionen är relativt tätt mellan räddningsresurser, och en lägre men för stunden
acceptabel beredskap för nya insatser kan uppnås genom att fördela kvarvarande resurser
över ytan på ett effektivt sätt. Detta innebär att en räddningsstyrka kan flyttas från en plats
till en annan för att kompensera för styrkor som redan är insatta. Detta arbete baseras på inhämtade underrättelser från andra organisationer, erfarenheter och riskbedömning kring sannolikheten för nya händelser samt tiden det beräknas ta för att kunna hantera en ny händelse
i samma område.
Vid torra och varma perioder är det vanligt förekommande med mark- och skogsbränder. Vid
särskilda väderlekar, såsom starka vindar och låg fuktighet, är det vanligt att mark- och skogsbränderna blir insatser av en mer resurskrävande karaktär. Sker det då flera mark- och
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skogsbränder inom kommunerna kan beredskapen och organisationen bli hårt ansatt. Vid sådana situationer kan det även vara så att angränsande förbund och räddningstjänster upplever samma ansträngda läge, vilket leder till att utomstående resurser kan vara upptagna. För
att hantera ett sådant läge nyttjas organisationernas samlade resurser heltid, RIB och värn på
ett så optimalt sätt som möjligt. Detta för att kunna frigöra brandstyrkorna från insatserna
och återupprätta bästa möjliga beredskap i kommunerna och tätorterna. Under alla insatser,
oavsett vilken typ av händelse, sker en kontinuerlig resursbedömning av befälen på plats. När
resursbehovet är mindre än resurserna på plats ska det meddelas till VB vilka resurser som är
dragbara. Detta för att systemledningen och resursfördelningen ska kunna prioriteras och användas effektivt.
Vid extrema situationer med många eller extremt resurskrävande insatser kan det förekomma
behov av att vidta mer omfattande åtgärder för att kunna hantera situationen. Inkallning av
ledig personal, utökad regional och nationell samverkan med andra räddningstjänster, begäran av stöd från andra myndigheter exempelvis Försvarsmakten, frivilligorganisationer, lokala
näringslivsaktörer samt internationella resurser kan förekomma. Vid dessa extrema situationer blir SKRTJ och SBFF en del av den regionala och statliga samordningen som upprättas
för ändamålet med möjlighet att både få hjälp, men också en skyldighet att bistå med hjälp till
andra som drabbats av en svår situation. Vid en allvarlig händelse eller i ett nödläge har även
räddningsregionen en förmåga att kunna bistå med ledning utanför den egna regionen. Räddningscentralen RCSL i Lindvreten har en praktisk erfarenhet av att på mycket kort tid kunna
upprätta och systemleda ett annat område för att avlasta och stödja vid omfattande olyckor
eller vid systembortfall. Vid förfrågan av externa resurser är det VB, ibland i samråd med
VRCH, som upprättar och hanterar kontakten med extern part.
Utifrån de senaste årens omfattande räddningsinsatser, exempelvis skogsbränderna 2014 och
2018, finns för Räddningsregion Östra Svealand förberedda rutiner för givande och mottagande av omfattande stöd till och från andra räddningstjänster i Sverige.
RCSL samverkar kontinuerligt med RCM, till exempel strävar man efter att fördela räddningsoch ledningsresurser för att förbättra beredskapsläget i regionen när olika resurser är upptagna. Ledningscentralerna kan även stötta varandra vid hög belastning. Det finns även etablerad redundans vid händelse av störningar i RCSL.

8.5

Räddningstjänst under höjd beredskap

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) bygger på fredsräddningstjänstens grund och
dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Utgångspunkten för arbetet med civilt försvar är
krisberedskapen.
I avvaktan på planeringsinriktningar från centrala myndigheter inriktas planeringsarbetet på
att säkerställa förmåga och uthållighet i händelse av fredstida kriser och samhällsstörningar.
Planeringsarbete genomförs utifrån den nu gällande kommunöverenskommelsen för civilt
försvar som omfattar arbete med krigsorganisation, kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd.
Att planera för framtiden under höjd beredskap handlar om att bygga in en flexibilitet och robusthet i organisationen för att kunna verka under alla värsta tänkbara förutsättningar som
påverkar hela samhället och räddningstjänsten. En stor påverkan kan bland annat kan få
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effekter på kritisk infrastruktur med bortfall av el och brist i livs- och drivmedelsförsörjning.
För räddningstjänstens del innebär det bland annat att flera samtida räddningsinsatser av
större omfattning och komplexitet kan komma att behöva hanteras.
Kontinuitetshantering är ett prioriterat område i planeringen för räddningstjänst under höjd
beredskap. Genom kontinuitetshantering skapas en robusthet och det säkerställs att verksamheten kan fortsätta att fungera oavsett vad som händer. I den här planeringen ingår bland
annat personal, ledningssystem, livsmedel och drivmedelsförsörjning. All planering för räddningstjänst under höjd beredskap utgår från den fredstida förmågan men ska täcka hela hotskalan från olyckor, samhällsstörningar till höjd beredskap och krig. Stora delar av planeringen
sker tillsammans med samarbetskommunerna och i samverkan med länsstyrelsen i Södermanland och andra berörda aktörer.
Räddningstjänstens förmåga och uppgifter ska vara motsvarande vid ”normal” krishantering
och räddningsinsats som vid höjd beredskap. Under höjd beredskap förväntas dock andra typer av händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov. I LSO kap 8
anges några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra under höjd beredskap:
•

upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden

•

indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel

•

delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och befolkningsskydd

•

att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för
uppgifter som inte rör den egna kommunen.

Gällande de specifika uppgifter som tillkommer enligt LSO 8 kap 2§ i händelse av höjd beredskap så krävs vägledning från centrala myndigheter för att i detalj kunna fortsätta planeringen
avseende dessa uppgifter. Den fredstida organisationen innehåller dock förmågor som har relevans även för delar av de tillkommande uppgifterna.
Under handlingsprogramsperioden avser SKRTJ återuppta förmåga för händelser kopplat till
höjd beredskap och väpnat angrepp. Beroende på inriktning och ambition i förutsättningarna
som regeringen fastställer kan SKRTJ:s arbete för att stärka det civila försvaret och den egna
organisationens förmåga att genomföra räddningsinsats under höjd beredskap behöva ändra
omfattning och prioritering i förhållande till övrig verksamhet.
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9 Uppföljning, utvärdering och lärande
Kapitlet beskriver hur verksamheten följs upp och utvärderas samt hur arbetet med olycksundersökningar fungerar.

9.1

Uppföljning och utvärdering

Målen i handlingsprogrammet följs kontinuerligt upp i olika instanser under verksamhetsåret.
•

Uppföljning sker mot tjänsteorganisationen inom respektive kommun i samband med
kontinuerliga verksamhetsuppföljningar 4 gånger per år.

•

Mot styrande nämnder sker uppföljning i samband med delårsbokslut och årsbokslut.

Målen i handlingsprogrammet är övergripande och utfallet av uppföljningarna i form av åtgärder eller justeringar arbetas in i kommande års verksamhetsplan i syfte att leverera en agil organisation med ständiga förbättringar och tydlig målstyrning.
Utvärdering: I samband med sammanställningen av årsbokslutet genomförs en utvärdering
av resultatet för föregående år. Utvärderingen genomförs av respektive ansvarig funktion/avdelning.
Utvärderingen av uppfyllnaden av verksamhetsmålen sker via verksamhetsvisa uppföljningar
av respektive verksamhet. Resultat och måluppfyllnad dokumenteras löpande i dokumentet
Verksamhetsplan och budget för respektive år.
Verksamheten ska utvärderas under sista året av handlingsprogrammets giltighetstid utifrån
målen i handlingsprogrammen. Utvärderingen syftar till att dels kvantifiera effekterna av de
egna verksamheterna, dels uppskatta hur utfallet har påverkats av samhällsutvecklingen i övrigt.

9.2

Olycksundersökning och AAR

SKRTJ undersöker olyckor och tillbud utifrån lag (2003:778) om olyckor (3 kap. 1 §) med syftet
att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomfördes.
Undersökningarna har ett lärande perspektiv och syftar till att undvika att liknande händelser
inträffar igen samt att dra lärdomar från insatser för att förbättra den egna organisationen.
Våra undersökningar syftar däremot inte till att hitta fel eller misstag av enskilda personer.
Storleken på olycksundersökningen samt fokus kan variera kraftigt utifrån inträffad händelse
allt ifrån den lilla olyckan som dokumenteras i händelserapporten till en större händelse vilken
medför en större fördjupande rapport.
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Bilaga A: Dokumentförteckning
Följande avtal gällde vid tidpunkten för handlingsprogrammets fastställande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Avtal om gemensam räddningstjänst med Oxelösunds kommun
Avtal om gemensam räddningstjänst med Trosa kommun
Avtal om gemensam räddningstjänst med Gnesta kommun
Avtal med Tystberga räddningsvärn
Avtal med Kila frivilliga brandkår
Avtal med Nävekvarns räddningsvärn
Samverkansavtal med Södertörns Brandförsvarsförbund om anslutning till Räddningscentralen Stockholms län, avseende samverkan i ett gemensamt ledningssystem
Samverkansavtal Räddningstjänsten Enköping-Håbo
Samverkansavtal Räddningstjänsten Sala-Heby
Samverkansavtal Brandkåren Attunda
Samverkansavtal Räddningstjänsten Norrtälje
Samverkansavtal Storstockholms brandförsvar
Samverkansavtal Södertörns Brandförsvarsförbund
Samverkansavtal Räddningstjänsten Gotland
Samverkansavtal Uppsala Brandförsvar
Underavtal till samverkansavtal ovan med regionens räddningstjänster avseende gemensamma specialresurser för hantering av farliga ämnen, benämns Regionskem
Samverkansavtal Räddningstjänsten Östra Götaland
Samverkansavtal med räddningstjänsterna i Södermanland; Eskilstuna kommun,
Strängnäs kommun, Flens kommun, Västra Sörmlands Räddningstjänst (Katrineholm
och Vingåker)
Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB
Region Södermanland
SOS Alarm AB via Södertörns Brandförsvarsförbund SBFF
Stockholm Skavstas flygplats avseende befattningen räddningschef vid flygplatsen
Samarbetsavtal gällande oljeskydd med Oxelösunds hamn

Följande referensdokument hänvisas till i handlingsprogrammet:
•
•
•
•
•
•

Riskanalys Sörmlandskustens räddningstjänst – underlag till handlingsprogram från
2019
Tillsynsplan, beslutad av räddningschef 2019-09-23
Kommunal plan för räddningsinsats vid verksamheter som använder farliga ämnen,
beslutad av Räddningschefen 2021-06-23, (allmän del)
Kommunal plan för räddningsinsats vid verksamheter som använder farliga ämnen,
under arbete, (intern del)
Sörmlandskustens räddningstjänst operativa förmåga - under arbete
Regiongemensamt styrdokument om ledning – under arbete
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Bilaga B: Beskrivning av samråd
Detta handlingsprogram utgör en omarbetning och uppdatering av handlingsprogrammet
från 2020 i syfte att leva upp till MSB:s föreskrift om handlingsprogram. Samråd med direkt
berörda aktörer, intressenter och allmänheten skedde under framtagandet av handlingsprogrammet som antogs under 2020.
Inget nytt samråd har bedömts nödvändigt vid framtagandet av denna version av handlingsprogrammet, då det har betraktats som en omarbetning och revidering av hur handlingsprogrammet är strukturerat och utformat och inget har tillförts eller ändrats innehållsmässigt.
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten
Hamnar och deras gränser i vattnet
Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser inom hamnområdet. I följande bilder förklarar vi detta område genom avvikande färgmarkering.
I Nyköping, bild 1 nedan begränsas området av Stadsfjärden, väster om meridianen genom Brandholmens fyr.

Bild 1

Studsvik, bild 2 nedan begränsas området av den del av
hamnområdet som enligt sjökortet är stängt för obehöriga
och markeras av bojar i Tvären.

Bild 2

I Trosa, bild 3 nedan begränsas området till vattnen Hållsviken, Trosa Hamn och Östra stadsfjärden, begränsade av
en linje från nordöstra udden vid Eknäs rakt österut mot
Öbolandet i väster och i öster en linje från Stora Kronskärs
sydligaste udde rakt västerut mot Lilla Kronskär.

Bild 3

Oxelösund, bild 4 nedan begränsas området till vattnen innanför linjen Djursgravens västra sida till Jogersös nordvästra udde, via Käntingen till Femöre, linjen östra spetsen
Ljungholmen till nordvästra udden Furön (Bjurshalsen),
Furöns norra strandlinje till nordöstra spetsen Furön, via
kumlet nordöst Furön till Danviksholmens norra spets därefter nordvart via västra sidan om Hästholmen, Höga Hästholmen och Korpholmen och slutligen rakt in mot Brannäs.

Bild 4

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 188

2021-11-24
Dnr KS.2021.137

Omfördelning kommunstyrelsens anslag avseende bidrag
äldreomsorgslyftet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna minskat anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr som avser en del av
statsbidrag äldreomsorgslyftet och korrigera det mot budgeten för det generella
statsbidraget 2021.
Sammanfattning
I slutet på mål- och budgetprocessen för 2021 - 2023 fick Oxelösunds kommun en
avisering om ett tillkommande bidrag på ca 5,7 mkr för äldreomsorgslyftet.
En del av bidraget på 2 749 tkr tilldelades kommunstyrelsen som ett extra anslag
för avrop.
Resterande del av bidraget på 2 484 tkr har vård- och omsorgsnämnden fått ta del
av och det visar sig att den delen är tillräcklig för att finansiera de tänkte
satsningarna.
Kommunstyrelsens del av bidrag kommer inte att ropas av för en eventuell
tilldelning. Det har som följt att kommunstyrelsen har fått för mycket anslag på 2
749 tkr och inga motsvarande kostnader.
Statsbidraget är inget generellt statsbidrag, men ett riktat statsbidrag med
återbetalningskrav för ej använda medel. Detta var inte känt när beslutet om mål
och budget togs.
Förslaget är att minska anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr och korrigera det
mot budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Omfördelning KS anslag äldreomsorgslyftet

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna minskat anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr som avser en del av
statsbidrag äldreomsorgslyftet och korrigera det mot budgeten för det generella
statsbidraget 2021.
______
Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2021-11-04

KS.2021.137

Kommunstyrelsen

Omfördelning kommunstyrelsens anslag avseende bidrag
äldreomsorgslyftet
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna minskat anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr som avser en del av
statsbidrag äldreomsorgslyftet och korrigera det mot budgeten för det generella
statsbidraget.

2. Sammanfattning
I slutet på mål- och budgetprocessen för 2021 - 2023 fick Oxelösunds kommun en
avisering om ett tillkommande bidrag på ca 5,7 mkr för äldreomsorgslyftet.
En del av bidraget på 2 749 tkr tilldelades kommunstyrelsen som ett extra anslag för avrop.
Resterande del av bidraget på 2 484 tkr har vård- och omsorgsnämnden fått ta del av och
det visar sig att den delen är tillräcklig för att finansiera de tänkte satsningarna.
Kommunstyrelsens del av bidrag kommer inte att ropas av för en eventuell tilldelning. Det
har som följt att kommunstyrelsen har fått för mycket anslag på 2 749 tkr och inga
motsvarande kostnader.
Statsbidraget är inget generellt statsbidrag, men ett riktat statsbidrag med
återbetalningskrav för ej använda medel. Detta var inte känt när beslutet om mål och
budget togs.
Förslaget är att minska anslag för kommunstyrelsen om 2 749 tkr och korrigera det mot
budgeten för generella statsbidrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Omfördelning kommunstyrelsens anslag avseende bidrag
äldreomsorgslyftet

Johan Persson
Kommunchef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Margrita Sjöqvist
Controller

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-10-20

Beslut till:
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)

KS.2021.137

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (4)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 191

2021-11-24
Dnr KS.2021.143

Utredning om intern upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås i utredningen
utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder AB
idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU). I denna utredning ingår att mot bakgrund av
utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv
förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt.
Ge kommunchefen i uppdrag att se till att en dokumenterad process och plan för
planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och
färdigställs under 2022.
Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen
per 2022-04-27 samt per 2022-10-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att uppdrag från 2015 (2015-02-18 Kf § 7) om
utarbetande av avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts
med av Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda samt föreslå ansvar för och
organisation av de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB genomför åt
kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU) då nuvarande
affärsrelation inte bedöms vara förenlig med denna lagstiftning och det därmed
vore olämpligt att formalisera relationen ytterligare genom skriftliga avtal.
Sammanfattning
I slutet av 2020 gjorde revisionen en granskning av kommunens uppdrag som är
utlagda på det kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder i Oxelösund AB
(Kustbostäder). De uppdrag som ingick i granskningen är fastighetsförvaltningen,
gata/park uppdraget, driften av småbåtshamnarna och driften av Ramdalens IP. På
grundval av denna granskning fattade Kommunstyrelsen 2021-04-21 § 14 beslut
om att
• Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling.
• Samt att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat
reglemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer av
kommunens lokaler.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Vid behandling av Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för
Oxelösunds kommuns verksamheter 2020 i Kommunfullmäktige 2021-05-11
påtalade Kommunfullmäktige i sitt beslut (KF § 45, 2021) vikten av att
Kommunstyrelsen snarast verkställer uppdraget att ta fram förvaltningsavtal mellan
kommunen och Kustbostäder AB från 2015.
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut att genomföra en oberoende
utredning om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet
med kriterierna för intern upphandling har direktupphandling av extern par skett.
Genom denna upphandling har PWC på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört
en oberoende utredning av nuvarande avtals- och affärsrelation mellan Kommunen
och Kustbostäder. I utredningen har PWC utrett om kriterierna för uppfyllnad av
Teckal-undantaget samt Hamburg-samarbeten är uppfyllda det vill säga om
nuvarande affärsrelationer överensstämmer med reglerna för intern upphandling.
Slutsatsen av utredningen är att den nuvarande avtalsrelationen mellan
Kommunen och Kustbostäder inte uppfyller de kriterier som krävs för att
avtalsrelationen ska vara undantagen Lagen om offentlig upphandling, LOU.
Utredningen har också kommit fram till att Kustbostäder med nuvarande
verksamhet med stor sannolikhet inte uppfyller definitionen av ett allmännyttigt
bostadsbolag. Detta är en risk som kommunen som ägare av bolaget måste
beakta.
Utredningen pekar på olika tänkbara alternativ för hur ansvar och organisation för
de aktuella tjänsterna skulle kunna ordnas utan att bryta mot
upphandlingslagstiftningen (LOU).
Utifrån förvaltarprocessen och organisation och ansvar för kommunens förvaltning
av verksamhetsfastigheter finns också en del i utredningen som behandlar en
kostnadsjämförelse mellan Repab och kommunens kostnader för denna
förvaltning. PWC har dessutom tittat på beställarfunktionen för investerings och
underhållsprocessen för kommunens verksamhetsfastigheter.
Utredningen påvisar att det saknas en dokumenterad process för
underhållsplanering. Den främsta utvecklingspotentialen inom
fastighetsförvaltningen ligger inom denna process. Kustbostäder har påbörjat ett
arbete att ta fram en underhållsplan för kommunens verksamhetsfastigheter som
skall vara klar under 2022. Enligt utredningen borde även kommunen involveras i
detta projekt och att projektet fullföljs. Underhållsplanen bör sedan uppdateras
minst vart femte år. En viktig komponent i detta arbete är också att det finns ett
fullgott systemstöd för detta arbete
Utifrån resultatet i PWCs rapport och genom att väga in uppdragsgivar- och
uppdragstagarperspektiv är kommunstyrelseförvaltningens förslag att ge
kommunchefen i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de
tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att
dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). I utredningen föreslås ingå att mot
bakgrund av utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv
förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt. Viktigt är
också att uppdragen genomförs med koncernens bästa för ögonen. Kustbostäder
behöver vara involverade i processen.
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Kommunchefen föreslås vidare ges i uppdrag att se till att en dokumenterad
process och plan för planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter
utarbetas och färdigställs under 2022.
Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2022-04-30
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta att godkänna att uppdrag från 2015 om utarbetande av
avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts med av
Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation
av de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB idag genomför åt kommunen så
att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). Som ovan angetts har
kommunens nuvarande affärsrelation med Kustbostäder inte bedömts vara förenlig
med upphandlingslagstiftningen och det vore då inte lämpligt att formalisera
relationen ytterligare genom skriftliga avtal.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08
Revisionens missiv kring granskning av kommunens styrning och uppföljning av
uppdrag till kustbostäder
Revisionsrapport granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag
till Kustbostäder
PWC:s utredning kring intern upphandling och förvaltarprocess
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås i utredningen
utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder AB
idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU). I denna utredning ingår att mot bakgrund av
utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv
förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt.
Ge kommunchefen i uppdrag att se till att en dokumenterad process och plan för
planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och
färdigställs under 2022.
Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen per 2022-04-27 samt
per 2022-10-26.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att uppdrag från 2015 (2015-02-18 Kf § 7) om
utarbetande av avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts
med av Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda samt föreslå ansvar för och
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 4

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

organisation av de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB genomför åt
kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU) då nuvarande
affärsrelation inte bedöms vara förenlig med denna lagstiftning och det därmed
vore olämpligt att formalisera relationen ytterligare genom skriftliga avtal.

______
Beslut till:
Revisionen (FK)
Kommunchefen (FÅ)
Kustbostäder i Oxelösund AB (FK)
Ekonomichefen (FK)

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
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Dnr

2021-11-08

KS.2021.143

Kommunstyrelsen

Utredning om intern upphandling
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås i utredningen utreda och
föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på
uppdrag av kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). I denna
utredning ingår att mot bakgrund av utredningens resultat kring kostnadsjämförelser skapa
en så effektiv förvaltarprocess för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt.
Ge kommunchefen i uppdrag att se till att en dokumenterad process och plan för planerat
underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022.
Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2022-04-30.
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige godkänner att uppdrag från 2015 (2015-02-18 Kf § 7) om utarbetande
av avtal mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts med av
Kommunstyrelsen givet uppdrag att utreda samt föreslå ansvar för och organisation av de
tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB genomför åt kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU) då nuvarande affärsrelation inte bedöms vara förenlig
med denna lagstiftning och det därmed vore olämpligt att formalisera relationen ytterligare
genom skriftliga avtal.

2. Sammanfattning
I slutet av 2020 gjorde revisionen en granskning av kommunens uppdrag som är utlagda
på det kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder). De
uppdrag som ingick i granskningen är fastighetsförvaltningen, gata/park uppdraget, driften
av småbåtshamnarna och driften av Ramdalens IP. På grundval av denna granskning
fattade Kommunstyrelsen 2021-04-21 § 14 beslut om att


Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling.



Samt att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat
reglemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer av
kommunens lokaler.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Vid behandling av Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för Oxelösunds
kommuns verksamheter 2020 i Kommunfullmäktige 2021-05-11 påtalade
Kommunfullmäktige i sitt beslut (KF § 45, 2021) vikten av att Kommunstyrelsen snarast
verkställer uppdraget att ta fram förvaltningsavtal mellan kommunen och Kustbostäder AB
från 2015.
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för
intern upphandling har direktupphandling av extern par skett. Genom denna upphandling
har PWC på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en oberoende utredning av
nuvarande avtals- och affärsrelation mellan Kommunen och Kustbostäder. I utredningen
har PWC utrett om kriterierna för uppfyllnad av Teckal-undantaget samt Hamburgsamarbeten är uppfyllda det vill säga om nuvarande affärsrelationer överensstämmer med
reglerna för intern upphandling.
Slutsatsen av utredningen är att den nuvarande avtalsrelationen mellan Kommunen och
Kustbostäder inte uppfyller de kriterier som krävs för att avtalsrelationen ska vara
undantagen Lagen om offentlig upphandling, LOU.
Utredningen har också kommit fram till att Kustbostäder med nuvarande verksamhet med
stor sannolikhet inte uppfyller definitionen av ett allmännyttigt bostadsbolag
Detta är en risk som kommunen som ägare av bolaget måste beakta
Utredningen pekar på olika tänkbara alternativ för hur ansvar och organisation för de
aktuella tjänsterna skulle kunna ordnas utan att bryta mot upphandlingslagstiftningen
(LOU).
Utifrån förvaltarprocessen och organisation och ansvar för kommunens förvaltning av
verksamhetsfastigheter finns också en del i utredningen som behandlar en
kostnadsjämförelse mellan Repab och kommunens kostnader för denna förvaltning. PWC
har dessutom tittat på beställarfunktionen för investerings och underhållsprocessen för
kommunens verksamhetsfastigheter.
Utredningen påvisar att det saknas en dokumenterad process för underhållsplanering. Den
främsta utvecklingspotentialen inom fastighetsförvaltningen ligger inom denna process.
Kustbostäder har påbörjat ett arbete att ta fram en underhållsplan för kommunens
verksamhetsfastigheter som skall vara klar under 2022. Enligt utredningen borde även
kommunen involveras i detta projekt och att projektet fullföljs. Underhållsplanen bör sedan
uppdateras minst vart femte år. En viktig komponent i detta arbete är också att det finns ett
fullgott systemstöd för detta arbete
Utifrån resultatet i PWCs rapport och genom att väga in uppdragsgivar- och
uppdragstagarperspektiv är kommunstyrelseförvaltningens förslag att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder
AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen
(LOU). I utredningen föreslås ingå att mot bakgrund av utredningens resultat kring
kostnadsjämförelser skapa en så effektiv förvaltarprocess för kommunens
verksamhetsfastigheter som möjligt. Viktigt är också att uppdragen genomförs med
koncernens bästa för ögonen. Kustbostäder behöver vara involverade i processen.
Kommunchefen föreslås vidare ges i uppdrag att se till att en dokumenterad process och
plan för planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och
färdigställs under 2022.
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Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2022-04-30
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta att godkänna att uppdrag från 2015 om utarbetande av avtal
mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts med av Kommunstyrelsen
givet uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som
Kustbostäder i Oxelösund AB idag genomför åt kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU). Som ovan angetts har kommunens nuvarande
affärsrelation med Kustbostäder inte bedömts vara förenlig med upphandlingslagstiftningen
och det vore då inte lämpligt att formalisera relationen ytterligare genom skriftliga avtal.

3. Ärendet
I slutet av 2020 gjorde revisionen en granskning av kommunens uppdrag som är utlagda
på det kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder). De
uppdrag som ingick i granskningen är fastighetsförvaltningen, gata/park uppdraget, driften
av småbåtshamnarna och driften av Ramdalens IP. På grundval av denna granskning
fattade Kommunstyrelsen 2021-04-21 § 14 beslut om att


Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling.



Samt att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat
reglemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer av
kommunens lokaler.

Vid behandling av Revisionsberättelse och beviljande av ansvarsfrihet för Oxelösunds
kommuns verksamheter 2020 i Kommunfullmäktige 2021-05-11 påtalade
Kommunfullmäktige i sitt beslut (2021-05-11 KF § 45) vikten av att Kommunstyrelsen
snarast verkställer uppdraget att ta fram förvaltningsavtal mellan kommunen och
Kustbostäder AB från 2015.
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för
intern upphandling har direktupphandling av extern par skett. I enlighet med denna
upphandling har PWC på uppdrag av Kommunstyrelsen genomfört en oberoende utredning
av nuvarande avtals- och affärsrelation mellan Kommunen och Kustbostäder. I utredningen
har PWC utrett om kriterierna för uppfyllnad av Teckal-undantaget samt Hamburgsamarbeten är uppfyllda det vill säga om nuvarande affärsrelationer överensstämmer med
reglerna för intern upphandling.
Det som framgår av utredningen är att utredaren inte bedömer att kriterierna för varken
Teckal-undantaget eller Hamburg-samarbeten är uppfyllda. Kustbostäders huvudsakliga
intäkter kommer från hyresgäster och inte från Kommunen, vilket medför att
verksamhetskriteriet ej är uppfyllt.
Hamburg-samarbeten innebär att två myndigheter ingår en avtalsrelation där syftet med
avtalet är att reglera formerna för samarbetet för att uppnå ett gemensamt mål.
Det måste alltså röra sig om ett samarbete och inte köp av en tjänst. Avtalsrelationen
mellan Kommunen och Kustbostäder bedöms i rapporten ej uppfylla detta krav. I relationen
mellan Kommunen och Kustbostäder rör det sig om rena köp av tjänster.
Slutsatsen av utredningen är att den nuvarande avtalsrelationen mellan Kommunen och
Kustbostäder ej uppfyller de kriterier som krävs för att avtalsrelationen ska vara
undantagen Lagen om offentlig upphandling, LOU. Med utredningens slutsats som grund
bryter därmed nuvarande ansvarsfördelning och organisation av tjänsterna mot
upphandlingslagstiftningen. Utredningen har också kommit fram till att Kustbostäder med
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nuvarande verksamhet med stor sannolikhet inte uppfyller definitionen av ett allmännyttigt
bostadsbolag. Detta är en risk som kommunen som ägare av bolaget måste beakta.
Utredningen visar på flera olika alternativ hur ansvar och organisation skulle kunna se ut i
framtiden för ovanstående tjänster utan att bryta mot upphandlingslagstiftningen (LOU).
Några av alternativen är:
 Kommunen utför tjänsterna för sin räkning och Kustbostäder gör detsamma.


Kommunen startar ett driftbolag som enbart arbetar med de tjänster som
Kustbostäder idag utför åt kommunen.



Kommunen lägger ut dessa tjänster på entreprenad och gör en upphandling enligt
LOU.



Kommunen gör en blandning av ovanstående alternativ.



För de fall då både kommunen och Kustbostäder AB är i behov av
fastighetsförvaltningstjänster, men behovet inte uppgår till 100 procent, kan
kommunen och Kustbostäder AB dela på tjänsterna. Det innebär att
personen/personerna som utför tjänsterna är anställda både av kommunen och
Kustbostäder AB.



Kommunen fortsätter med samma upplägg och hävdar att Kustbostäders intäkter
från hyresgäster ska ses som ett utflöde av det uppdrag som givits bolaget av
Kommunen och bör därför ses som en ”intern intäkt”. Detta alternativ bryter då mot
utredningens slutsatser

Utifrån förvaltarprocessen och organisation och ansvar för kommunens
fastighetsförvaltning finns också en del i som utredningen som behandlar en
kostnadsjämförelse mellan Repab och kommunens kostnader för fastighetsförvaltning,
PWC har dessutom tittat på beställarfunktionen för investeringsprocessen och
underhållsprocessen
Utredningen påvisar att det saknas en dokumenterad process för underhållsplanering. Den
främsta utvecklingspotentialen inom fastighetsförvaltningen ligger inom denna process.
Kustbostäder har påbörjat ett arbete att ta fram en underhållsplan för kommunens
verksamhetsfastigheter som skall vara klar under 2022. Enligt utredningen borde även
kommunen involveras i detta projekt. Viktigt är också att projektet verkligen fullföljs.
Underhållsplanen behöver sedan uppdateras minst vart femte år. En viktig komponent i
detta arbete är också att det finns ett fullgott systemstöd för detta arbete
Beställningar i investeringsprocessen upplevs fungera relativt bra från kommunens
perspektiv mycket på grund av att kommunen anställt en fastighetscontroller som ansvarar
för mycket att kommunikationen mellan de olika intressenterna.
Lokalförsörjningen och lokalbehovsplaneringen sköts via månatliga möten mellan
fastighetscontroller och representanter från verksamheterna/förvaltningarna.
Det som ligger till grund för ansvarsfördelningen mellan kommun och Kustbostäder är
delvis inaktuella hyresavtal och en generell gränsdragningslista. Det saknas aktuella
ägardirektiv och förvaltningsavtal. När driftsform är fastställd behöver detta åtgärdas
Gränsdragningslistan bedöms som ändamålsenlig för det stora flertalet av kommunens
fastigheter.
Mot bakgrund av tidigare givet uppdrag av Kommunstyrelsen och mot bakgrund av
utredningens resultat utarbetar kommunstyrelseförvaltningen för närvarande ett tillägg till
Kommunstyrelsens delegationsordning som tydliggör ansvarsfördelning för samtliga nyoch ombyggnationer i de verksamhetslokaler som kommunen äger.
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Utifrån resultatet i PWCs rapport och genom att väga in uppdragsgivar- och
uppdragstagarperspektiv är kommunstyrelseförvaltningens förslag att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder
AB idag genomför på uppdrag av kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen
(LOU). I utredningen ingår att mot bakgrund av utredningens resultat kring
kostnadsjämförelser skapa en så effektiv förvaltarprocess för kommunens
verksamhetsfastigheter som möjligt. Viktigt är också att uppdragen genomförs med
koncernens bästa för ögonen. Kustbostäder behöver vara involverade i processen.
Kommunchefen föreslås vidare ges i uppdrag att se till att en dokumenterad process och
plan för planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och
färdigställs under 2022.
Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2022-04-30
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare att kommunstyrelsen föreslår
Kommunfullmäktige besluta att godkänna att uppdrag från 2015 om utarbetande av avtal
mellan kommunen och Kustbostäder i Oxelösund AB ersätts med av Kommunstyrelsen
givet uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som
Kustbostäder i Oxelösund AB idag genomför åt kommunen så att dessa följer
upphandlingslagstiftningen (LOU).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-08
Revisionens missiv kring granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till
kustbostäder
Revisionsrapport granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till
Kustbostäder
PWC:s utredning kring intern upphandling och förvaltarprocess

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Revisionen (FK)
Kommunchefen (FÅ)
Kustbostäder i Oxelösund AB (FK)
Ekonomichefen (FK)

Magnus Petersson
Ekonomichef

Revisorerna
Till:
Kommunstyrelsen,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syftet att bedöma
om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av
de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i
Oxelösund AB.
Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag
rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften
och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget däremot
definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och vår
bedömning är att det finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag
som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.
Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa specificerar
ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller annat styrande dokument
som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns ett avtal, trots ett snart sex år
gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att upprätta ett sådant, gör avsaknaden av ett
avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente behöver revideras med förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande
reglemente uttrycker enbart att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar
innebär.
Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och planerar att ta ett
ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens
reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår
bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar
för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande
uppdrag inte finns tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett
större ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt råder
samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är enligt vår mening en
allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram avtal med
Kustbostäder.
Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av kommunens
småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal som reglerar affärsrelation
med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en fastställd avtalsperiod medför svårigheter
för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.
Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och
fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad ansvarsfördelningen
mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för uppföljning av uppdraget som dock inte
efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med Kustbostäder säkerställa att uppföljningen
utvecklas.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

 Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande gällande
fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens småbåtshamnar.

 Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar för
fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.
 Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för
internupphandling.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

 Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av Ramdalens IP.

Revisorerna
Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder och kommunstyrelsen. Revisorerna önskar svar
från granskade nämnder och kommunstyrelsen senast den 15 maj 2021.
Oxelösund den 20 januari 2021
För kommunrevisorerna
Eva Asthage
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en granskning med syftet att
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de
uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra
uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB.
Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders
uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av
Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av
Ramdalens IP är uppdraget däremot definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera
uppdrag har utvecklats under senare år och vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig
uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig
informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.
Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa
specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller
annat styrande dokument som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns
ett avtal, trots ett snart sex år gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att ta
fram ett sådant, gör avsaknaden av ett avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning
att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras med
förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande reglemente uttrycker enbart
att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar innebär.
Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och
planerar att ta ett ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning
behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar
styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders
bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och
fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns
tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större
ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt
råder samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är
enligt vår mening en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag
från 2015 att ta fram avtal med Kustbostäder.
Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av
kommunens småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal
som reglerar affärsrelation med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en
fastställd avtalsperiod medför svårigheter för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig
kompetens och organisation för uppdraget.
Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och
fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad
ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för
uppföljning av uppdraget som dock inte efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med
Kustbostäder säkerställa att uppföljningen utvecklas.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
 Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande
gällande fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens
småbåtshamnar.
 Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar
för fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.
 Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för internupphandling.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:
 Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av
Ramdalens IP.
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2. Inledning
Bakgrund
Delar av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är
samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större
betydelse för kommunernas samlade ekonomi.
Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för
medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform
innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge medborgarna en god
livssituation.
De helägda kommunala bolagen i Oxelösunds kommun styrs genom bolagsordning,
ägardirektiv och företagspolicy. Det finns härutöver ett antal uppdrag, som bolagen utför på
uppdrag av kommunen. Bolagen ska arbeta i enlighet med ägarens avsikt och mål, och
fullmäktige ska kunna följa upp om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig
intern kontroll.
Utifrån genomförd riskanalys för 2020 har revisionen beslutat att genomföra en granskning
av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till sina helägda bolag.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning,
kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
 Finns uppdragens ramar tydligt definierade i bolagsordning, ägardirektiv och/eller
uppdragsbeskrivning/avtal?
 Genomförs riskanalyser för att identifiera väsentliga risker för uppdragens
genomförande, avseende både ekonomi och kvalitet?
 Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av givna uppdrag?
Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar?
 Hanteras identifierade avvikelser inom ramen för uppdragen på ett ändamålsenligt
sätt?
 Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering avseende uppdragens
utförande och ekonomi till ansvarig styrelse/nämnd?
Ansvariga nämnder
Granskningen begränsas till att omfatta kommunstyrelsen och de nämnder som ansvarar för
de uppdrag som väljs för särskild granskning.
Revisionskriterier



Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §
Oxelösunds kommuns företagspolicy
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Bolagsordning
Ägardirektiv
Genomförande

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier och intervjuer med ansvariga
tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både ansvariga på kommunen och på
Kustbostäder i Oxelösund AB. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska
rapporten, för att säkerställa att den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. Slutsatser
och bedömningar svarar EY för. Granskningen har kvalitetssäkrats internt på EY.
Avgränsningar
Granskningen omfattar följande uppdrag till Kustbostäder:
 Underhåll och skötsel av Gata/Park
 Kommunens småbåtshamnar
 Fastighetsförvaltningen av kommunens verksamhetslokaler
 Fastighetsförvaltningen Ramdalens IP

3. Utgångspunkter för granskningen
Kommuners styrning och uppföljning av uppdrag till helägda bolag aktualiserar flera frågor. I
den här granskningen är utgångspunkten ägarstyrning, uppföljning och till viss del
uppsiktsplikt. Kravet på uppsikt finns definierat i kommunallagen medan ägarstyrningen i stor
utsträckning lämnas öppen för valfri tillämpning. Däremot finns regler om de kommunalt ägda
företagen i kommunallagen. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av
utgångspunkterna för ägarstyrning, uppföljning och uppsikt.

Kommunal verksamhet i aktiebolag
3.1.1. Kommunala angelägenheter kan överlämnas till bolag
I 1991 års kommunallag infördes regler om de kommunalt ägda företagen. I den nya
kommunallagen (2017:725) regleras förutsättningarna för överlämnade av kommunala
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angelägenheter till aktiebolag i 10 kapitlet. Om en kommun med stöd av 10 kap 1 § lämnar
över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:








Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
Utse samtliga styrelseledamöter
Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de
fattas
Utse minst en lekmannarevisor
Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare

3.1.2. Aktiebolagslagen gäller för kommunala bolag
Aktiebolagslagen gäller fullt ut även för kommunalt hel- eller delägda bolag. Någon
speciallagstiftning för bolag med offentliga ägare finns inte. I aktiebolagslagen regleras bland
annat styrelsens och VD:s uppgifter. Lagen reglerar även vad en bolagsordning måste
innehålla. I 10 kap. 1 § punkt 3 föreskrivs att bolagsordningen ska innehålla ”föremålet för
bolagets verksamhet, angivet till sin art”. I 8 kap. 41 § andra stycket framgår att en
ställföreträdare för bolaget inte får följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat
bolagsorgan om anvisningen strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
3.1.3. SKR:s principer för ägarstyrning ger vägledning
SKR reviderade sina principer för ägarstyrning i november 2020. Principerna är inte
bindande för kommuner utan utgör en vägledning.
Som tidigare nämnts ska syfte och verksamhetsföremål beskrivas i bolagsordning. Dessa
behöver i regel kompletteras eller förtydligas med anvisningar som gäller för längre eller
kortare tid. Kommunen kan i egenskap av aktieägare lämna sådana anvisningar, ofta kallade
ägardirektiv, till bolagsstyrelsen genom ett beslut på bolagsstämman. Ett ägardirektiv som
beslutats av stämman blir bindande för bolagsstyrelsen enligt 8 kap. 42 § andra stycket
aktiebolagslagen.
SKR bedömer att den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräcklig
för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan
kommunen eller regionen och bolagen. Dialog mellan ägare och bolag bör ske
återkommande. Genom dialog kan ägarens förväntningar på bolaget tydliggöras och ägarens
uppfattning om innebörden i bestämmelserna i bolagsordning och ägardirektiv kan utvecklas.
3.1.4. Kommentar
Kommunallagen utgår ifrån att all kommunal verksamhet bedrivs utifrån ett kommunrättsligt
perspektiv. Kommunfullmäktige måste därför säkerställa att så blir fallet. De medel som finns
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att tillgå för detta ändamål utgörs för bolagens del av bolagsordning, företagspolicy (lokala
bolagsstyrningsprinciper) och ägardirektiv.
Kommunallagens krav på ägarstyrning är inte särskilt långtgående. Förändringen av
lagstiftningen innebär bl.a. att bolagsordningen, förutom det kommunala ändamålet, ska
innehålla de kommunalrättsliga principer (kommunala befogenheter) som ska gälla för
verksamheten. Det är viktigt att notera att varken fullmäktige eller kommunstyrelsen utgör
formella bolagsorgan i aktiebolagsrättslig mening. Detta innebär att beslut fattade i dessa
kommunala organ inte per automatik blir bindande för företagen. För att företagen skall vara
bundna av besluten krävs att de protokollförts på en bolagsstämma. Härigenom blir besluten
ägardirektiv som styrelsen har att verkställa. Formellt är det alltså bolagsstämman och de
ombud som utsetts som utgör bryggan mellan kommunen som ägare och företaget som
självständig juridisk person.
Uppsiktplikten
3.2.1. Den löpande uppsikten inbegriper kontroll och ledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap §1 utöva uppsikt över de kommunala
bolagen samt nämndernas verksamhet. Detta brukar benämnas som kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Innebörden av uppsiktsplikten beskrivs inte i detalj av kommunallagen – för
uppgifter om uppsiktpliktens innehåll krävs att man återvänder till kommunallagens
förarbeten.
Uppsiktsplikten har sitt ursprung i kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14).
Därefter har det tillkommit vissa delar, särskilt rörande uppsikten av bolag.
Kommunstyrelsens uppsiktplikt motiverades mot bakgrund av dess nya funktion av att vara
det ledande organet i den kommunala verksamheten och därmed måste känna till vad som
händer i nämnderna för att kunna styra kommunen. Uppsiktsplikten innefattar att
kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera samt leda verksamheten. Att kontrollera och
leda verksamheten innebär följande:
Kontroll
• Förmögenhetsförvaltningen
• Ändamålsenlig användning av pengar
• Genomförandet av fullmäktiges beslut
• Legaliteten i beslut
Ledning
•
•
•
•

Ha kännedom kring verksamheten
Ge råd och anvisningar vid eventuella brister
Lyfta eventuella problem till kommunfullmäktige
Övervaka att besluten som fattas av kommunfullmäktige verkställs av nämnderna

Kommunallagen medger att kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag kan lämna råd,
anvisningar och förslag till åtgärder. Bortsett från om fullmäktige i enlighet med 6 kap 8 §
kommunallagen har beslutat att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden
som rör andra nämnders verksamhet, förfogar styrelsen inte över egna maktmedel över
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nämnderna. Styrelsen kan dock inom ramen för uppsikten begära in yttranden och
upplysningar från nämnder (se 6 kap. 12 § kommunallagen).
Enligt Kommunallagen – en kommentar av Patrik Kastberg (2019) kan uppsikten inte
fullgöras genom s.k. personunion, d.v.s. att ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter
i en annan nämnd. Ett sådant upplägg fritar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva
uppsikt över bolaget eller nämnden.
3.2.2. Förstärkt uppsikt gäller över bolagen
Sedan 2013 gäller en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Det
innebär att styrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående
år var förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det uttrycks inga särskilda krav på hur den förstärkta
uppsikten ska genomföras eller i vilken omfattning. Enligt Kommunallagen – en kommentar
av Patrik Kastberg (2019) är det upp till styrelsen att välja formerna för tillsynen. Vad gäller
dess omfattning får antas att den ska omfatta verksamheten i allmänhet och större händelser
som skett i bolaget. Av högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6335-161 framgår att
uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig
att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.
3.2.3. Kommentar
Utifrån uppsiktpliktens innebörd enligt Kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14)
är egentligen benämningen uppsikt något missvisande. Uppsikt brukar vanligen betraktas
som en form av bevakning genom observation, utan inslag av ingripande. Uppsiktplikten
innehåller emellertid krav på ingripande. Utifrån bevakningen av nämnder och bolag ska
kommunstyrelsen ge råd och anvisningar vid brister samt lyfta problem till
kommunfullmäktige. När det kommer till uppsikten av bolag är dessutom kraven på
ingripande explicit uttryckt i lagtexten – kommunstyrelsen ska lämna förslag på åtgärder till
fullmäktige om ett bolags verksamhet inte bedöms vara förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Omfattningen av kommunstyrelsens uppsikt är inte uttryckt i lag. Av högsta
förvaltningsdomstolens prejudicerande mål kan dock förstås att uppsikten ska vara av
övergripande karaktär, åtminstone vad gäller uppsikten av bolagen. När det kommer till
uppsikten av nämnder finns ingen liknande vägledning. Det är ytterst kommunen som själv
har att bestämma formerna och omfattningen.
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Målet avsåg frågan om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt
uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.

8

Nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt
Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Dessa åtaganden är även gällande när skötseln av en kommunal
angelägenhet har lämnats över till någon annan, vilket ställer krav på en adekvat uppföljning.
Nämnders och kommunstyrelsens uppföljning i egenskap av beställare kan också regleras i
exempelvis avtal.

4. Övergripande om bolagsstyrningen
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag i
bolagskoncernen. Moderbolaget är enligt fullmäktiges företagspolicy kommunens instrument
för styrning av bolagskoncernen. Moderbolagets styrelse ska fatta nödvändiga beslut för att
tillvarata kommunen intressen i sådana frågor som rör ändamål, samordning, ekonomi och
efterlevnad av uppställda mål. Styrelsen ska också verka för samordning mellan
koncernbolagen och den övriga verksamheten i kommunen.
Kommunstyrelsen har också en roll i ägarstyrningen. Enligt företagspolicyn ansvarar
kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, för kommunens ägarfunktion i moderbolaget.
Uppsikten bedrivs bland annat genom dialog, möten och rapportering. Därtill deltar
kommunstyrelsen mer handgripligen i ägarstyrningen genom bland annat fastställandet av
ägardirektiv.
Fullmäktiges fastställda företagspolicy definieras som ett ägardirektiv. Fullmäktige,
kommunstyrelsen eller moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till
företagspolicyn för respektive bolag. Kommunstyrelsen ska ge bolagen ägardirektiv utifrån
sin uppsiktsroll, vilket innebär att direktiven utgår från fullmäktiges mål. 2 Direktiven är till för
att få en löpande styrning av bolagen i tolkningen av ägardirektiv, prioriteringar och inriktning.
Moderbolaget kan i sin roll som ägare utfärda ägardirektiv, men endast i undantagsfall och i
brådskande ärenden. Ägardirektiv för den löpande styrningen ska hanteras av
kommunstyrelsen i de flesta fall, förutom i de fall fullmäktiges ställningstagande krävs.
Det finns ett antal kontaktytor mellan kommunen och bolagskoncernen, dels i form av
överlappande personuppdrag, dels genom forum på tjänstemannanivå. Kommunens
ekonomichef är också VD för moderbolaget, vilket tillsammans med ordförande i
kommunstyrelsen har samma roll i moderbolaget, bidrar till samordning mellan kommunen
och bolagskoncernen. Vidare är VD för dotterbolagen ordinarie representanter i
kommunchefens ledningsgrupp. I finanskommittén träffas representanter från bolagen och
kommunen för att diskutera finansiella frågor. I den nyligen återaktiverade analysgruppen
bereds frågor till ledningsgruppen av strateger från både bolagen och kommunen.

2

Kommunstyrelsens rätt att utfärda ägardirektiv framgår även av kommunstyrelsens reglemente.
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Vår bedömning
I SKR:s principer för ägarstyrning understryks vikten av kontinuerlig dialog mellan kommunen
och bolagen. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal kontaktytor, både på politisk nivå och
tjänstemannanivå, som kompletterar den formella bolagsstyrningen. Genom forum för
samråd och dialog möjliggörs en mer aktiv ägarstyrning av bolagen.
Enligt vår bedömning är det positivt att förhållandet mellan kommunen och bolagen regleras
genom en företagspolicy. Företagspolicyn tydliggör roller och ansvar i ägarstyrningen.
Kommunstyrelsens centrala roll i ägarstyrningen tillsammans med moderbolagets uttalade
uppdrag att verka i samordnande syfte mellan kommunen och bolagen ger åtminstone goda
förutsättningar för välfungerande samverkan.

5. Underhåll och skötsel av Gata/Park
Kustbostäder ansvarar för drift och underhåll av gator och parker
Kustbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som i samband med en bolagsfusion 2007
övertog Oxelösunds kommuns förvaltningsbolags ansvar för vården av ett antal kommunala
verksamheter. En av de uppgifterna var drift och underhåll av gator och parker.
Kustbostäders ägardirektiv skulle ersättas med avtal
Oxelösunds kommuns förvaltningsbolag övertog 2005 ansvaret för Gata/Park. I samband
med det övergick kommunens resurser för förvaltningen till bolaget. Av Oxelösunds
kommuns förvaltningsbolag ägardirektiv från 2005, som Kustbostäder övertog genom en
bolagsfusion, framgår att bolaget ska utföra drift, underhåll och förvaltning av kommunens
gator, vägar, parker och andra offentliga platser i enlighet med en årlig upprättad plan.
Verksamheten skulle bedrivas enligt mål som kommunen fastställer. I en bilaga till
ägardirektiven specificerades vad som ingick i bolagets uppdrag kring Gata/Park.
Som en del i kommunstyrelsens översyn av ägarstyrningsfrågor reviderades 2015
Kustbostäders ägardirektiv. Av sammanfattningen till fullmäktige beslut framgår att ”de
ägardirektiv som funnits i form av bilagor till Kustbostäder AB gällande kommunuppdragen
föreslås ersättas med avtal med bolaget.” Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att besluta om
avtal för kommunuppdragen. Därefter har det dröjt innan frågan om avtal återigen hamnade i
kommunstyrelsen. Vid ingången av 2019 fanns fortfarande inget fastställt avtal och den 24
april 2019 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget.
Vid tiden för denna gransknings genomförande har fortfarande inget avtal tagits fram. Utöver
Kustbostäders bolagsordning, som beskriver att bolaget svarar för drift och underhåll av
gator, vägar, parker och andra offentliga platser, finns därför inget avtal eller annat
styrdokument som preciserar Kustbostäders uppdrag rörande Gata/Park. Kustbostäders VD
tolkar fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare ägardirektiven
fortfarande är gällande, eftersom avtal för kommunuppdraget inte tagits fram.
Tidigare specificerades uppdraget genom uppdragsbeskrivningar
Tidigare har kommunen, i form av uppdragsbeskrivningar, reglerat Kustbostäders uppdrag
rörande Gata/Park. Den senaste antagna uppdragsbeskrivningen avsåg verksamhetsåret
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2012. Syftet med uppdragsbeskrivningen var att precisera och förtydliga ägardirektivet
avseende förvaltningen av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser samt
hur vissa frågor ska hanteras mellan parterna. I uppdragsbeskrivningen reglerades, förutom
detaljer kring uppdraget, även prissättningsfrågor, faktureringsfrågor, samråd och
uppföljning, ansvarsbegräsningar samt hur tolkning och tvister ska hanteras.
Under våren 2019 initierade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuchef ett arbete
med att ta fram ett avtal rörande Gata/Park. För närvarande pågår en dialog mellan
Kustbostäders VD och kommundirektören kring hur det nya avtalet ska utformas.
Kommunens beställarroll har utvecklats
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Kustbostäders motpart på kommunen. I miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente beskrivs att nämnden ansvarar för Gata/Park. Vad
detta ansvar består i specificeras inte i reglementet. Formuleringen i nämndens reglemente
kan härledas till 2012 då nämnden tog över kommunstyrelsens uppgifter avseende
Gata/Park.3 Av beslutet framgår att det var budgetansvaret för och uppsikten över Gata/Park
som överlämnades från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt intervjuade har kommunen stegvis tagit en större roll i ansvaret för Gata/Park. Tidigare
agerade bolaget relativt självständigt i uppdraget. Bolaget planerade, prioriterade och
genomförde uppdraget på egen hand. På kommunen fanns en kontaktperson som bolaget
rapporterade till, men som inte i någon större omfattning involverades i bolagets arbete.
Under senare år har relationen mellan kommunen och bolaget alltmer präglats av en
beställar- och utförarmodell, där kommunen tar ett större beställaransvar än tidigare.
Bakgrunden till övergången mot denna ansvarsfördelning var bland annat att nämnden
ansåg att redovisningen av uppdraget inte var tillräcklig för att kunna säkerställa en god
ekonomi och kvalitet. Under 2019, vid genomförandet av vår granskning av kommunens
avtalshantering, upplevdes ansvarsfördelningen som otydlig mellan parterna från båda sidor.
Otydligheter och vissa konflikter uppstod i skärningspunkten mellan parternas
självuppskattade mandat. Under 2020 har Kustbostäders ledning för Gata/Park bytts ut och
relationerna mellan kommunen och bolaget normaliserats. Numera råder ömsesidig
förståelse på tjänstemannanivå för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll som
beställare och Kustbostäders roll som utförare.
Kustbostäder fakturerar kommunen månatligen
Bolaget fakturerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden månatligen. Beloppet är en
tolftedel av årsbudgeten och i slutet av året sker en avräkning. Resultatet för
kommunuppdragen ska motsvara självkostnaden, för att följa ägardirektivet samt lagen om
allmännyttan och lagen om statsstöd. Vid avräkningen för 2019 uppstod oenighet kring
kostnader och omfattningen av bolagets genomförande. Frågan om kostnaderna för
uppdragets genomförande är fortfarande omdiskuterad.
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Uppföljningen av uppdraget utvecklades under 2019
Under 2019 ansåg intervjuade på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att de inte
kunde agera som en professionell beställare på grund av otillräcklig insyn i bolagets arbete.
Förvaltningen önskade tydligare redovisningar kring kostnader för utfört arbete av bolaget.
Under våren 2019 etablerades en ny struktur för regelbundna avstämningsmöten mellan
förvaltningen och bolaget. Varje månad träffas förvaltningens gatuchef och företrädare för
bolaget för att diskutera ekonomi-, planerings- och prioritetsfrågor. Vid dessa tillfällen
redovisas bland annat debiterade timmar. Bolaget har efter förvaltningens krav på tydligare
redovisning anställt en administratör vars ansvar är att sammanställa uppgifter om tidsåtgång
och kostnader till förvaltningen. Förutom de månatliga mötena har gatuchef och bolagets
driftchef för utemiljö och renhållning veckovisa avstämningar om uppdragets genomförande.
Intervjuade på förvaltningen upplever numera att insynen i bolagets arbete har förbättrats,
både avseende ekonomi och verksamhet. Driftchef för utemiljö och renhållning uppger att
bolagets fokus under 2020 har varit att lyssna in förvaltningens krav och etablera fungerande
relationer. Båda parter anser att samarbetet och dialogen numera är välfungerande. Däremot
pågår fortfarande ett arbete med att tydligare redovisa bolagets kostnader för uppdraget.
Det pågår arbete med att ta fram avtal
Den rådande avtalslösheten upplevdes av både Kustbostäder samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som problematisk under 2019. Båda parter var överens om
att rollfördelningen behövde tydliggöras och uppdragsbeskrivningen specificeras. Det pågår
för närvarande ett arbete med att ta fram ett avtal. Gatuchefen på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen driver processen på uppdrag av kommundirektören.
Gatuchefen uppskattar att avtalet kommer vara klart inför verksamhetsåret 2022.
Enligt uppgift informeras nämnden muntligtigen
Enligt uppgift har information om uppdraget lämnats till nämnden muntligt vid
nämndsammanträden och i samband med ordförandeberedningen. I övrigt förs en
regelbunden dialog mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen. Den enda muntliga
information till nämnden som emellertid kan verifieras är från nämndens sammanträde den
18 mars 2020, på vilket förvaltningens gatuchef informerade om uppdraget. Vidare tar
nämnden regelbundet del av information kring det ekonomiska utfallet.
Vår bedömning
Ansvaret för Gata/Park regleras enligt vår bedömning i nuläget genom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa
specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget.
Fullmäktige gav den 18 februari 2015 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal för
Gata/Park. Kommunstyrelsen har fortfarande inte, efter snart sex år, upprättat ett avtal
mellan kommunen och Kustbostäders gällande detta uppdrag. Att det inte finns ett avtal eller
annat styrande dokument som reglerar relationen med bolaget i denna fråga är en brist i sig.
Att det inte finns ett avtal, trots ett sedan långt tillbaka fastställt uppdrag från fullmäktige, är
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en ytterligare besvärande omständighet. Enligt vår bedömning behöver det förtydligas vad
som ingår i Kustbostäders ansvar för driften och underhållet av gator, vägar, parker och
andra offentliga platser. Vidare behöver parterna bland annat fastställa principer för
prissättning och fakturering samt riktlinjer för uppföljning och tvistehantering.
Det är möjligt att tolka fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare
ägardirektiven fortfarande är gällande. Vi gör dock bedömningen att bilagorna är ur bruk
eftersom dessa i fullmäktiges beslut beskrivs som att de funnits, vilket uttrycker en fullbordad
händelse. Dessutom finns ingen hänvisning till bilagorna i de nya ägardirektiven.
Det är positivt att det nu pågår ett arbete med att ta fram avtal som reglerar uppdraget.
Avsaknaden av avtal och en fastställd ansvarsfördelning mellan kommunen och bolaget har
öppnat upp för rörelser i rollfördelningen mellan parterna. Dessa har i stor utsträckning varit
personberoende. Enligt vår bedömning finns det utifrån ett formellt perspektiv två sätt att se
på förskjutningen mot en beställar- och utförarmodell som skett under senare år. Det finns å
ena sidan ingen tydlig grund för nämndens utökade ansvarstagande. När miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden övertog kommunstyrelsens ansvar för Gata/Park var det
specifikt budget- och uppsiktsansvaret som avsågs. Någon annan form av mandat var för
stunden inte aktuell att överta eftersom organisationen och ansvaret för verksamheten,
inklusive planering och uppföljning, hade förts över till bolaget. Det är med andra ord svårt att
härleda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens utökade ansvar i den nya rollen som
”beställare” till ett formellt beslut. Å andra sidan uttrycker varken dåvarande ägardirektiv eller
nuvarande bolagsordning explicit vilken roll bolaget ska ha i förhållande till kommunen.
Därmed lämnas utrymme för kommunen att ta en större roll än vad den tidigare haft. Oavsett
vilken av dessa tolkningar som väljs kan konstateras att tolkningsutrymmet i sig utgör ett
problem. Enligt vår bedömning bör kommunen, förutom att upprätta ett avtal, även revidera
Kustbostäders ägardirektiv och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente med
förtydliganden om respektive parts ansvar.

6. Kommunens småbåtshamnar
Kustbostäder ansvarar för driften av småbåtshamnarna
På uppdrag av kommunen ansvarar Kustbostäder för driften och underhållet av de
kommunägda småbåtshamnarna. Uppdraget regleras varken genom skriftligt avtal eller
ägardirektiv. Kustbostäder utövar ett stort egenbestämmande över utformningen av
verksamheten.
Kustbostäder fick uppdraget genom muntlig överenskommelse
Kustbostäders uppdrag regleras varken av bolagsordning, ägardirektiv eller avtal. Bolaget
fick uppdraget av kommunen i samband med att kommunen tog över ägarskapet av
hamnarna från ett privat bolag. Inledningsvis fick bolaget uppdraget att ansvara för driften
och underhållet av hamnarna via en muntlig överenskommelse med kommunen. Därefter har
uppdragets stegvis förlängts baserat på muntliga överenskommelser mellan kommundirektör
och VD för Kustbostäder.

13

I uppdraget att sköta driften och underhållet av kommunens småbåtshamnar ingår enligt
intervjuade bland annat att bemanna gästhamnen, genomföra underhållsarbete och sköta
uthyrningsverksamheten. Under 2020 har det pågått ett arbete med att ta fram ett skriftligt
avtal för verksamheten. Arbetet har dock inte slutförts. Både intervjuade företrädare för
bolaget och kommunens ekonomicontroller efterfrågar ett avtal som reglerar den muntliga
överenskommelsen.
Kustbostäder tar fram budgetförslag
Bolagets ansvariga för hamnarna upprättar inför kommande verksamhetsår ett
budgetförslag. Budgetförslaget avser såväl drift som investeringar. Enligt bolagets ansvarige
upprättas budgeten relativt självständigt gentemot kommunen. Kommunen ger bolaget en
ersättning men har därefter i regel inga synpunkter på innehållet i bolagets budgetförslag. I
början på året fastställer kommunstyrelsen omfattningen och ändamålet med planerade
investeringar i ett särskilt ärende.
Vid bolagets planerings- och budgetarbete inför verksamhetsåret 2020 hade kommunen inte
givit bolaget ett definitivt besked i frågan om bolagets uppdrag skulle förlängas efter 2019.
Enligt företrädare för bolaget försvårade denna omständighet bolagets budgetplanering. I
december 2019 fick bolaget ett muntligt besked om en förlängning av uppdrag och den 20
december erhöll bolaget en skriftlig bekräftelse. Inför 2021 uppstod inte samma problematik.
Kostnaderna för uppdraget faktureras kommunen. Kustbostäders timtaxa för nedlagd tid
utgår från bolagets generella fastställda timtaxor. Intäkterna från verksamheten tillfaller
kommunen.
I uppföljningen diskuteras kostnaderna i förhållande till budget
Sex gånger per år träffas representanter för bolaget och kommunen i syfte att stämma av det
ekonomiska läget. Vid dessa uppföljningsmöten diskuteras det ekonomiska utfallet och
prognos för helåret. Uppföljningen inbegriper inte frågor som är relaterade till inriktningen av
uppdragets genomförande. Mötena är således inte ett forum där kommunen utövar en
beställarroll. Enligt intervjuade sker ingen systematisk uppföljning av uppdragets kvalitativa
aspekter. Det förs inte protokoll vid parternas uppföljningsmöten. Enligt uppgift har det inte
förekommit några ekonomiska avvikelser i genomförandet under 2020.
Återrapportering till kommunstyrelsen kring det ekonomiska utfallet sker i samband med
ekonomiska månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslutet.
Vår bedömning
Kustbostäder har ett relativt stort självbestämmande rörande prioriteringar av uppdragets
genomförande. Till skillnad från uppdraget Gata/Park är kommunens beställarroll inte lika
utpräglad avseende småbåtshamnarna. Intervjuade från både Kustbostäder och kommunen
efterfrågar ett avtal mellan parterna för att tydliggöra ansvar, roller och förväntningar. Enligt
vår bedömning är det en brist att det inte finns ett avtal som reglerar Kustbostäders uppdrag
och relation till kommunen. Rådande avtalslöshet kan leda till oenighet mellan parterna.
Dessutom medför avsaknaden av fastställd avtalsperiod att Kustbostäder saknar möjlighet
att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.
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Kommunstyrelsens ansvar för småbåtshamnarna är inte explicit uttryckt i kommunstyrelsens
reglemente. Småbåtshamnarna faller dock inom kommunstyrelsens ansvarsområde i och
med att styrelsen ansvar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte
uppdragits åt annan nämnd. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen överväga att föreslå
kommunfullmäktige att förtydliga reglementet avseende dessa uppgifter.

7. Fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler
Kustbostäders uppdrag framgår av bolagsordningen
Kommunens verksamhetslokaler ägs av kommunen och huvuddelen av dessa förvaltas av
Kustbostäder. Uppdraget regleras i Kustbostäders bolagsordning i vilken det beskrivs att
bolaget, med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och
självkostnadsprincip, ska tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter
samt tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk
fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen. Uppdragen är varken
preciserade i ägardirektiv eller avtal.
I likhet med Gata/Park specificerades tidigare Kustbostäders uppdrag i en bilaga till
ägardirektiven. Som tidigare nämnts reviderades ägardirektiven 2015 och bilagorna skulle
enligt ett fullmäktigebeslut ersättas med avtal. Den 24 april 2019 gav kommunstyrelsen
kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget.
Kommunstyrelsen utgör bolagets motpart i kommunen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår
enligt reglementet att ansvara för att hålla uppsikt över underhåll och förvaltning av
kommunens fasta och lösa egendom samt se till att samhällsbyggandet främjas.
Av styrande dokument kan förstås att bolaget har en självständig roll i uppdraget att förvalta
kommunens verksamhetslokaler. Ansvarsfördelningen gällande ny- och ombyggnation av
verksamhetslokaler är däremot mer otydlig. Utifrån kommunstyrelsens ansvar för att främja
”samhällsbyggandet” kan det tolkas som att lokalförsörjningen även är en uppgift för
kommunstyrelsen. Det är däremot inte uttryckt vad detta ansvar inbegriper.
Enligt uppgift finns ett grovt utkast på ansvarsfördelning mellan kommunen och Kustbostäder
avseende fastighetsförvaltningen. Planen är att arbetet med att ta fram ett avtal mellan
parterna ska intensifieras efter hanteringen av den pågående pandemin.
Ansvaret för ny- och ombyggnationer är tudelat mellan parterna
I Kustbostäders förvaltning ingår bland annat inre och yttre skötsel av fastigheter, ansvar för
hantering av myndighetsbesiktningar och energiuppföljningar. Förutom att ansvara för dessa
delar i kommunens verksamhetslokaler som används för eget bruk – exempelvis skolor,
badhus och kommunhuset – innefattas även fastigheter som ägs av kommunen men som
brukas av andra verksamheter.
När det kommer till fastighetsförvaltningen bedrivs uppdraget relativt självständigt gentemot
kommunen. Inför varje verksamhetsår upprättar bolaget en driftsbudget för uppdraget inom
ramen för kommunens budgetberedning. Det är bolaget som planerar och prioriterar arbetet.
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Under senare år har behovet av om- och nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler
ökat. Därmed har Kustbostäders uppdrag utvecklats, från att i huvudsak inbegripa
förvaltning, till att även omfatta projektledning av om- och nybyggnationer. Även kommunens
organisation för lokalförsörjning har utökats och det förekommer ett nära samarbete mellan
parterna i ny- och ombyggnadsprojekt. Enligt intervjuade på kommunstyrelseförvaltningen är
det till fördel om ansvaret för lokalförsörjningsprocessen ligger organisatoriskt nära
kommunens verksamheter som nyttjar lokalerna, i syfte att främja en god planering.
Under 2020 anställdes på kommunen en egen resurs för att ansvara över bland annat
projektledningen av ny- och ombyggnationer. Enligt intervjuade är tanken att denna resurs
ska överta delar av Kustbostäders ansvar för projektledning i underhåll- och
investeringsprojekt. För närvarande finns ingen fastställd ansvarsfördelning mellan
kommunens respektive bolagets organisationer för ny- och ombyggnation. Enligt intervjuade
företrädare för kommunen finns ett behov av att stärka kommunens strategiska kapacitet och
förmåga att agera som en professionell beställare. Tidigare hade
kommunstyrelseförvaltningen varken en organisation eller kapacitet för att överhuvudtaget
bedriva ett långsiktigt lokalförsörjningsarbete. I takt med att resurserna för detta arbete har
utökats har det strategiska ansvaret förflyttats från Kustbostäder till
kommunstyrelseförvaltningen.
Uppföljningen är strukturerad och omfattande
Kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder har ett strukturerat och omfattande system
för uppföljning. Parterna träffas bland annat i månatliga drifts- och ekonomimöten,
investeringsmöten, underhållsmöten, lokalbehovsmöten och förvaltarmöten. Därtill
genomförs veckovisa avstämningar vilka inbegriper dialog om av daglig drift och förvaltning,
investeringsprojekt och andra relaterade frågor.
Ny- och ombyggnationer genomförs i projektorganisationer med egna mötes- och
uppföljningsstrukturer. I större projekt finns en styrgrupp och projektgrupp med regelbundna
möten mellan entreprenör, Kustbostäder och kommunen. Vid dessa möten förs protokoll.
Återrapportering sker skriftligt och muntligt
Under året har kommunstyrelsen tagit del av både muntlig och skriftlig information om driften
av kommunens fastigheter samt ny- och ombyggnationer. Återrapporteringen av
driftverksamheten sker i samband med ekonomiska månadsuppföljningar,
delårsrapporteringen och i årsbokslutet. Informationen rör i huvudsak den ekonomiska
utfallet i relation till budget. När det kommer till ny- och ombyggnationer, det vill säga
investeringsprojekt, är kommunstyrelsen en aktiv beslutsfattare och tar kontinuerligt del av
information om pågående och kommande projekt. Kommunens fastighetsekonom och
projektledare på Kustbostäder har vid flertalet tillfällen deltagit på kommunstyrelsens
sammanträden.
Vår bedömning
Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas avseende ansvaret
för lokalförsörjningsprocessen. För närvarande beskrivs i reglementet att kommunstyrelsen
ansvarar för att ”samhällsbyggandet främjas”. Det finns en risk att kommunstyrelsen genom
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att ta över delar av projekteringen vid ny- och ombyggnationer agerar utanför sin egen
kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att
det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens
verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns tydligt definierat i
kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större ansvar för
fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet.
Det är väsentligt att kommunstyrelsen och Kustbostäder enas om ett avtal som specificerar
ansvarsfördelningen och affärsförhållandet mellan parterna. Enligt vår bedömning är det en
allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram
avtal med Kustbostäder. I nuläget delar kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder på
ansvaret för projektering av ny- och ombyggnationer. I samband med att avtal upprättas
mellan parterna bör det utredas om rådande ansvarsfördelning är ändamålsenlig.
Enligt vår bedömning sker en tillräcklig uppföljning av uppdraget. På förvaltningsnivå sker ett
omfattande informationsutbyte och tät dialog mellan tjänstepersoner. Rapporteringen till
kommunstyrelsen sker kontinuerligt och i tillräcklig omfattning.

8. Förvaltningen av Ramdalens IP
Uppdraget regleras genom ägardirektiv och avtal
Enligt Kustbostäders ägardirektiv sköter bolaget drift och förvaltning av Ramdalens IP.
Uppdragets innehåll och omfattning regleras av ett särskilt avtal med kultur- och
fritidsförvaltningen. Det var dock relativt nyligen som Kustbostäder fick uppdraget att ansvara
för idrottsplatsen. Dessförinnan förvaltades idrottsplatsen av en lokal idrottsförening. Därefter
överlämnades uppdraget 2015 till Kustbostäder som vid denna tidpunkt inte hade kapacitet
att på egen hand ta över uppdraget. Kustbostäder anlitade istället en extern aktör som fram
till 2018 ansvarade för driften, varefter Kustbostäder tog över uppdraget på egen hand.
Det senast gällande avtalet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Kustbostäder reglerar
bland annat uppdragets innehåll, struktur för uppföljning, ersättning, tidsåtgång och
fastställande av budget. Enligt intervjuade är ansvarsfördelningen mellan parterna tydlig.
Parterna omförhandlar avtalet
Även om ansvarsfördelningen mellan parterna har varit oproblematisk har andra frågor varit
föremål för diskussion. I september 2020 beslutade kultur- och fritidsförvaltningen att avtalet
med Kustbostäder ska sägas upp vid avtalstidens utgång vid årsskiftet. Bakgrunden till
beslutet är att förvaltningen upplever att kostnaden för uppdraget inte är rimliga i förhållande
till marknadspriser. Kustbostäder har inlett ett arbete med att se över priserna för uppdraget
och det pågår en omförhandling av avtalet. Kultur- och fritidsförvaltningen har även varit
kritiska till personalbyten inom uppdraget.
Avtalet ställer krav på regelbundna möten mellan parterna
Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget och prioriteringar för idrottsplatsen. Därefter för
kultur- och fritidsförvaltningen en kontinuerlig dialog på veckobasis med personalen på
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bolaget som genomför arbetet. I praktiken fungerar kultur- och fritidsförvaltningen som
arbetsledare och har en hög delaktighet i uppdragets genomförande. Utmaningar och
prioriteringar i det praktiska genomförandet hanteras i denna dialog.
I avtalet beskrivs att parterna ska följa upp verksamheten i regelbundna avstämningsmöten
en gång per kvartal eller vid behov. Vid dessa möten ska det avlämnas en resultatrapport
och avrapportering av pågående arbeten. Vidare ska beställaren kalla till årliga
avstämningsmöten. Under det första året med Kustbostäder som entreprenör genomfördes
avstämningsmöten två gånger per år. Därefter har frekvensen av dessa möten avtagit och
under 2020 har det inte genomförts några avstämningsmöten. Den uppföljning som
förekommer bedrivs inom ramen för attesteringsprocessen.
Nämnden tar kontinuerlig del av information kring idrottsplatsen
Det sker en frekvent återrapportering till kultur- och fritidsnämnden avseende Ramdalens IP.
På samtliga av nämndens sammanträden under 2020 har det givits någon form av muntlig
redovisning av verksamheten eller ekonomin. Härutöver sker även skriftlig rapportering
genom delårsrapporterna. Gemensamt för samtlig rapportering är att den rör verksamheten
snarare än avtalssituationen med Kustbostäder. Enligt uppgift informerades nämnden om
uppsägningen av avtalet den 15 september 2020. Det framgår dock inte av
sammanträdesprotokollet.
Vår bedömning
Kustbostäders uppdrag att ansvara för driften och förvaltningen av Ramdalens IP regleras
genom ägardirektiv och avtal. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en
uttalad ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen.
Det finns en avtalad process för uppföljning av uppdraget som inte efterlevs av parterna.
Förutom attestering av fakturor sker på operativ nivå regelbunden dialog som i viss mån
inbegriper uppföljning. Denna uppföljning är dock varken strukturerad eller dokumenterad
och vår bedömning är att uppföljningen bör utvecklas.
Under året har det uppstått oenighet kring kostnaderna för uppdraget. Situationen
aktualiserar vilka typer av uppdrag Kustbostäder bör utföra åt kommunen. Enligt vår
bedömning är det viktigt att frågor av denna art lyfts till moderbolaget och kommunstyrelsen.

9. Avslutande diskussion
I rapporten har respektive uppdrag till Kustbostäder behandlats separat med utgångspunkt
från ägarstyrning, uppsiktsplikt och uppföljning. Detta avslutande kapitel syftar dels till att
beskriva gemensamma nämnare för dessa uppdrag samt till att göra en övergripande
bedömning av kommunens arbete.
Kommunallagens krav på ägarstyrningen är inte särskilt långtgående. Vår granskning visar
att kommunen, genom bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy, har tillgodosett de
formella kraven på ägarstyrningen. Exempelvis är det kommunala ändamålet med
moderbolagets och Kustbostäders verksamhet fastställd i bolagsordningarna och
kommunens rätt till insyn i bolagens verksamheter är säkrad genom företagspolicyn. Det
18

finns även goda förutsättningar för en god informell ägarstyrning i form av gemensamma
forum och grupperingar, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Enligt vår bedömning är
dock avsaknaden av avtal som reglerar ansvarsfördelningen samt affärsförhållandet mellan
parterna en brist i ägarstyrningen – särskilt med hänsyn till att fullmäktige, för mer än fem år
sedan, gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal avseende två verksamheter som
ingår i granskningen.
Liksom ägarstyrningen är uppsiktsplikten sparsamt beskriven i kommunallagen. I mångt och
mycket är det upp till kommunen att på egen hand definiera vad uppsikten ska innehålla, hur
den ska bedrivas och i vilken omfattning. Detta gäller framförallt för den löpande uppsikten
över den verksamhet som bedrivs i kommunen. När det kommer till uppsikten över bolagen
finns dock en rättslig normering att förhålla sig till. Av mål nr 6335-16 kan utläsas att
uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig
att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Enligt
vår bedömning säkerställer kommunstyrelsen en uppföljning av granskade uppdrag som i
stora delar uppfyller dessa krav. Även miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av
Gata/Park är enligt vår uppfattning tillräcklig. Kultur- och fritidsnämnden bör säkerställa en
starkare efterlevnad av den uppföljningsstruktur som anges i avtal med Kustbostäder.
Avslutningsvis vill vi understryka vikten av medvetenhet om reglerna för internupphandling. I
regel ska myndigheters inköp konkurrensutsättas. Det finns dock vissa undantag, varav
internupphandling utgör ett sådant. För att undantaget ska vara tillämpligt måste två kriterier
vara uppfyllda, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. Om båda kriterierna är uppfyllda, till
exempel vid ett köp från ett helägt bolag, omfattas inte upphandlingen av LOU och inköpet
behöver således inte konkurrensutsättas. I det fall en intern upphandling genomförs utan att
samtliga kriterier är uppfyllda kan det komma att anses som en olovlig direktupphandling.
För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll
som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i första hand att
den juridiska personen ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt för den
upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess strategiska mål och
dess viktiga beslut. Detta kriterium är i regel inget problem för helägda kommunala bolag att
leva upp till. För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen bedriva
mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens räkning. Den
juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska därmed huvudsakligen utöva
verksamheten åt denna upphandlande myndighet som utövar kontrollen. Det innebär att
även intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande parten i vissa fall kan
räknas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet. Detta kan vara fallet när intäkterna
hänförs till uppgifter som den kontrollerande parten har gett den juridiska personen i uppdrag
att utföra såsom exempelvis tillhandahållande av tjänster till andra aktörer på marknaden.
Verksamhetskriteriet ska i första hand bedömas utifrån den genomsnittliga totala
omsättningen i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår
tilldelningen.
Vi har inom ramen för denna granskning inte gjort en utredning av kommunens inköp från
Kustbostäder i förhållande till regelverket för internupphandling. Vi rekommenderar däremot
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kommunstyrelsen att säkerställa att nuvarande tillämpning är förenlig med kriterierna för
internupphandling. Det har inte gjorts någon utredning av detta i kommunen.

10. Svar på revisionsfrågor
Revisionsfråga

Svar

Finns uppdragens ramar tydligt
definierade i bolagsordning,
ägardirektiv och/eller
uppdragsbeskrivning/avtal?

Nej. Enligt vår bedömning saknas tydliga ramar för
Kustbostäders uppdrag rörande
fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler,
driften och underhållet av Gata/Park samt driften
och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller
förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget
däremot definierat i avtal.

Genomförs riskanalyser för att
identifiera väsentliga risker för
uppdragens genomförande,
avseende både ekonomi och
kvalitet?

Delvis. Inom ramen för kommunens uppföljning av
fastighetsförvaltningen och Gata/Park genomförs
regelbundna avstämningar avseende det
ekonomiska utfallet och verksamhetens kvalitet. I
samband med detta identifieras risker i uppdragens
genomförande. Kustbostäders uppdrag att sköta
driften och underhållet av småbåtshamnarna följs
regelbundet upp av kommunenen. Vid dessa
möten diskuteras dock enbart ekonomiska risker.
Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP
förekommer inga formella möten mellan ledningen
för Kustbostäder och kultur- och fritidsförvaltningen.
Förvaltningen är dock mycket involverad i det
dagliga arbetet och risker i utförandet fångas upp i
dialogen med Kustbostäders personal.

Finns det en ändamålsenlig
process för uppföljning och kontroll
av givna uppdrag? Dokumenteras
resultaten av genomförda
uppföljningar?

Ja, men uppföljningen kan stärkas. Enligt vår
bedömning finns en ändamålsenlig
uppföljningsprocess för merparten av granskade
uppdrag som säkerställer en tillräcklig
informationsinhämtning och möjlighet att korrigera
avvikelser. Uppföljningen för uppdraget avseende
Ramdalens IP kan dock stärkas med möten mellan
parterna.
I regel upprättas inga protokoll vid parternas
uppföljningsmöten. Det finns utrymme att stärka
dokumentationen för att säkerställa tydlighet vid
eventuella tvister.

Hanteras identifierade avvikelser
inom ramen för uppdragen på ett
ändamålsenligt sätt?

Avvikelser hanteras inom ramen för
uppföljningsmöten och i dialog mellan parterna.
Eftersom flera uppdrag i stor utsträckning är
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oreglerade är det inte alltid tydligt vad som utgör en
avvikelse, bortsett från när det kommer till det
ekonomiska utfallet. Framförallt när det kommer till
Gata/Park har det tidigare funnits skiljaktiga
uppfattningar mellan parterna kring hur
verksamheten ska bedrivas.
Sker det en kontinuerlig och
tillräcklig återrapportering
avseende uppdragens utförande
och ekonomi till ansvarig
styrelse/nämnd?

Delvis. Kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder inhämtar ett informationsmaterial som
möjliggör en övergripande bedömning av
uppdragens genomförande. I ett fall kan vi dock
inte verifiera att det skett muntlig återkoppling.

Oxelösund den 20 januari 2021
Anders More
EY

Herman Rask
EY
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11. Källförteckning
Intervjupersoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef för utemiljö och förvaltning, Kustbostäder
Ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomicontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetschef, Kustbostäder
Fastighetsekonom, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetsförvaltare, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetsförvaltare, Kustbostäder
Fritidssekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

Dokument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtal om fastighetsförvaltning Ramdalens Idrottsplats Oxelösund 2019-01-01
Bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB
Bolagsordning Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
Företagspolicy Oxelösunds kommun
Kommunens mål och budget 2020
Kommunens årsredovisning 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-09 § 158
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-18 § 7
Kommunstyrelsens mål och budget 2020
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-24 § 67
Kommunstyrelsens reglemente 2020
Kommunstyrelsens tertialrapport 2
Kommunstyrelsens årsredovisning 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och budget 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen mellan 2012-2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport 2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2019
SKR Principer för styrning av kommun- och regoinägda bolag
Uppsägning av avtal gällande fastighetsförvaltning Ramdalens idrottsplats Oxelösund
2020-09-04
Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB
Ägardirektiv OFAB 2005-04-27
Ägardirektiv Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
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1

Bakgrund

Bakgrund och
uppdragsbeskrivning
Bakgrund
Oxelösunds
kommun
önskar
göra
en
översyn
avseende
kommunens
fastighetsförvaltningsprocess. Översynen innefattar nuvarande fastighetsförvaltningsprocess
och framtida driftsform. Idag finns det samarbete mellan kommunen och Kustbostäder i
Oxelösund Aktiebolag (“Kustbostäder AB”) avseende förvaltning av kommunens fastigheter.
Uppdragsbeskrivning
Vi har fått i uppdrag att göra en översyn av Oxelösunds kommuns nuvarande
fastighetsförvaltningsprocess som innefattar samarbete mellan kommunen och Kustbostäder AB
och en översyn av framtida driftsform.
Vi har fått i uppdrag att utreda följande områden:
FASTIGHETSDEL (OBS! Behandlas inte i denna delrapport)
1.
2.
3.

Beställarfunktion
Gränsdragningslistan mellan kommunen och bolaget
Nuvarande styrning och samordning av fastighetsunderhåll

JURIDIKDEL
4.

5.

Upphandlingsrättsliga förutsättningar - utreda om undantagen för intern upphandling i sin
helhet överensstämmer med nuvarande koncernstruktur. I detta ingår även att ge förslag
på förbättringar avseende nuvarande förvaltningsstruktur samt alternativa
förvaltningsstrukturer inklusive för- och nackdelar med respektive förvaltningsstruktur.
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allvill) och
kommunalrättsliga aspekter - utreda och redogöra för förutsättningarna för Kustbostäder
AB och kommunen att tillhandahålla tjänster till varandra. I detta ingår även att ge förslag
på eventuella förändringar av nuvarande tillhandahållande av tjänster.

Oxelösund kommun
PwC
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Metod och avgränsningar

Metod

Avgränsningar

Deluppdraget Juridik kommer att utföras enligt nedanstående beskrivning.

Utredningen innebär en övergripande beskrivning av de problemställningar som redovisas ovan.
Exakta uträkningar och effekter av faktorer gällande organisation, skatter, besparingspotentialer
etc kommer kräva ytterligare detaljerade utredningar – utifrån föreslagna alternativ. För
tydlighetens skull ingår följande inte områden inte i uppdraget:

●

Redogörelse för de tjänster som köps/säljs mellan kommunen och Kustbostäder AB.
Kartläggningen kommer att baseras på den skriftliga information som kommunen kan
tillhandahålla och några intervjuer i syfte att säkerställa vetskapen om eventuella
odokumenterade tjänsteköp ingår inte i utredningen.

●

Upphandlingsoch
tjänstetransaktionerna.

●

En kort redogörelse för de risker som finns avseende en felaktig prissättning av de
tjänster som köps/sälj mellan kommunen och Kustbostäder AB.
Någon bedömning om tillämpade priser idag är felaktiga ingår dock inte i uppdraget.

●

kommunalrättslig

bedömning

avseende

de

aktuella

Förslag till möjliga nya strukturer eller ändrad hantering om nuvarande
tjänsteköp/försäljning bedöms strida mot upphandlings- och/eller kommunalrätten.
Förslagen kommer endast att ges utifrån ett complianceperspektiv och inga värderingar
avseende effektivitet, ekonomi, ändamålsenlighet etc. kommer att göras inom ramen för
denna utredning.

●
●
●
●

Dimensionering och resurssättning av organisationer.
Detaljerad lokalrevision eller lokalinventeringar verksamhet för verksamhet.
Ställningstagande vad gäller vilka fastigheter som staden ska äga eller hyra.
Lokalrelaterade tjänster (Facility Management-tjänster).

Uppdraget omfattar inte någon verifiering av det material och de uppgifter som erhållits från
uppdragsgivaren, samt inte heller något ställningstagande till förekommande värdeuppfattningar.
Uppdraget är i huvudsak att bereda underlag och innebär inte att PwC kommer att ha någon
ledningsfunktion, partställningsroll eller fatta några beslut för kommunens räkning.
Kommunstyrelsen och styrelsen/nämnder har det fulla ansvaret för de beslut som fattas och de
bedömningar som kommunen gör med anledning av vår medverkan. Vår medverkan avser att på
ett objektivt sätt redovisa fakta och de slutsatser vi drar av dessa. Kunden kommer att vara
obegränsat involverad i att godkänna och fastställa arbetssätt och andra betydelsefulla åtgärder.

Utredningen kommer i huvudsak ske genom dokumentstudier och eventuellt kompletteras med
intervjuer med inom kommunen berörda personer.
Oxelösund kommun
PwC
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Beskrivning av koncernen
Organisationsschema
Vi har uppfattat att Oxelösunds kommun äger Kustbostäder AB enligt nedanstående
organisationsschema.

Oxelösunds Hamn AB

Oxelösunds
kommun

50 %

Nyköpings-Oxelösunds
Vattenverksförbund

43 %

20 %

Onyx Näringslivsutveckling i
Oxelösund och Nyköping AB

100 %

Oxelösunds
kommuns
Förvaltnings AB

100 %

Oxelö Energi AB

Oxelösund kommun
PwC

100 %

Kustbostäder i
Oxelösund AB

Oktober 2021

Beskrivning av koncernen (helägda bolag)
Koncernbeskrivning
Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB
Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB är ett av Oxelösund kommun helägt holdingbolag med
ändamål att åstadkomma en samordning till gagn för ett optimalt resursutnyttjande för
verksamheterna i de kommunala bolagen inom Oxelösunds kommun. Bolagets
verksamhetsföremål består av att äga och förvalta bolag som Oxelösund använder för sin
verksamhet, liksom att tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster för
dessa.
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag
Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag (“Kustbostäder AB”) är ett av Oxelösunds kommuns
Förvaltnings AB:s helägda dotterbolag. Kustbostäder AB:s verksamhetsföremål är 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.
Kustbostäder AB ska också bygga bostäder, affärslokaler och kollektiva anordningar. Vidare
ansvarar Kustbostäder AB för all fastighetsförvaltning inklusive städning av kommunens
fastigheter.
Kustbostäder
AB
ska
även
ombesörja
ekonomiredovisningen
och
personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds kommuns aktiebolagsrättsliga
koncern.

Kustbostäder AB 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.
Kustbostäder AB 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. Kustbostäder AB ska leverera tjänster
avseende ekonomi, personal, marknad och service till övriga bolag inom kommunkoncernen
samt städning av kommunens fastigheter och verksamheter.
I enlighet med ägardirektivet ska Kustbostäder AB drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går
ut över den kommunala organisationen.

Ändamålet med Kustbostäder AB:s verksamhet är att bygga, förvärva, avyttra, äga och förvalta
fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds kommun.

Oxelösund kommun
PwC
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Beskrivning av koncernen (helägda bolag), forts.
Koncernbeskrivning
Oxelö Energi Aktiebolag
Oxelö Energi Aktiebolag (“Oxelö Energi AB”) är ett helägt dotterbolag till Oxelösunds kommuns
Förvaltnings AB. Oxelö Energi AB ska bedriva nätverksamhet enligt ellagen, producera och
anskaffa el, distribuera värme och vatten samt bedriva energirådgivning. Oxelö Energi AB ska
vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller destruktion av
avloppsvatten respektive avfall samt bygga, äga och förvalta stadsnät inom Oxelösunds
kommun. Oxelö Energi AB 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.
Syftet med Oxelö Energi AB:s verksamhet är att enligt god teknisk praxis och med optimalt
resursutnyttjande
svara
för
energiförsörjning,
VA-försärjning,
stadsnät
och
renhållningsverksamhet inom Oxelösunds kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och
service liksom god energihushållning ska beaktas. För stadsnät, elnät och fjärrvärmeverksamhet
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.
I enlighet med ägardirektivet ska Oxelö Energi AB drivas enligt affärsmässiga grunder under
iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga
principer som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att
åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går
ut över den kommunala organisationen.

Oxelösund kommun
PwC
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Beskrivning av tjänster
Tjänster som köps/säljs mellan kommunen och Kustbostäder AB
Av Kustbostäder AB bolagsordning framgår att bolaget utöver verksamhet som ett typiskt
allmännyttigt bostadsbolag och tillhandahållande av lokaler och fastigheter för kommersiella
ändamål även bedriva en omfattande verksamhet riktad främst mot kommunen. Denna
verksamhet består i huvudsak av:
-

att sköta underhåll och skötsel av gator, vägar, parker och andra offentliga platser inom
kommunen
att tillgodose kommunens behov av fastighetsförvaltning
att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter
att leverera tjänster avseende ekonomi, personal, marknad och service till övriga bolag
inom kommunkoncernen samt städning av kommunens fastigheter och verksamheter

Enligt tillhandahållna uppgifter har kommunen köpt tjänster av bolaget - avseende nedanstående
områden - under de senaste fyra åren i följande omfattning.

Fastighetsverksamhet

Gata/Park

Hamnarna

Städ

Idrottsplats

Övrigt skötsel
(ex. naturreservat)

Summa Tkr

2018

34 609

9 049

2 288

9 086

267

12

55 311

2019

32 850

11 122

1 686

9 668

375

48

55 749

2020

32 489

8 220

1 241

9 382

431

105

51 868

2021
(till
0831)

23 037

6 576

690

6 896

285

35

37 519

Oxelösund kommun
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Beskrivning av tjänster
Forts tjänster som köps/säljs mellan kommunen och Kustbostäder AB
Oxelösund kommun köper i nuläget som ovan angivits olika tjänster från Kustbostäder AB
Nedan redovisas de avtal vi har tagit del som reglerar en del av dessa tjänster. Vi kan konstatera
att för merparten av de tillhandahållna tjänsterna saknas således skrivna avtal vilket i sig är en
brist.

Frösängs förskola
●
●
●
●

Hemtjänst
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl. moms): 75 655 kronor/år
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 310 kronor/timme

Sjötången
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl.moms): 420 527 kronor/år (grundstädning), 31 248
kronor/år (utökad städning)
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 310 kronor/timme

●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl. moms): 149 257 kronor/år (grundstädning), 148
428 kronor/år (utökad städning)
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 310 kronor/timme

Stenviks förskola
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl. moms): 305 977 kronor/år (grundstädning), 20 160
kronor/år (utökad städning)
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 310 kronor/timme

Campus
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl.moms): 430 255 kronor/år (grundstädning), 95 768
kronor/år (utökad städning)
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 310 kronor/timme

Oxelösund kommun
PwC
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Beskrivning av tjänster
Forts tjänster som köps/säljs mellan kommunen och Kustbostäder AB
Björntorps äldreboende
●
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl.moms): 990 550 kronor/år (grundstädning), 26 675
kronor/år (utökad städning)
Avräknas grundstädning: 34 650 kronor/år fr.o.m. 2015-10-01 enligt tilläggsavtal
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 290 kronor/timme

Ramdalens Idrottsplats
●
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Fastighetsförvaltning (drift, tillsyn och skötsel)
Timkostnad fastighetsskötare: 515 kronor/timme ordinarie arbetstid
Maskinkostnad inkl. Förare: 850 kronor/timme ordinarie arbetstid
Uppskattad arbetstid: 700 timmar arbetskraft och 80 timmar för maskin

Björntorp Nya SÄBO
●
●
●
●
●

Beställare: Oxelösunds kommun
Utförare: Kustbostäder AB
Typ av tjänster: Städtjänster
Ersättning för kontraktsarbeten (exkl.moms): 311 850 kronor/år (grundstädning), 9 625
kronor/år (utökad städning)
Ersättning för ändrings- och tilläggsarbeten: 290 kronor/timme

Oxelösund kommun
PwC
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Kommunalrättsliga
aspekter

Kommunalrättsliga aspekter
Den kommunala kompetensen

Den kommunala kompetensen

Bedriva kommunal verksamhet i bolagsform

Kommunens grundläggande befogenheter regleras i huvudsak i kommunallagen (2017:725) (KL).
Lagstiftningen sätter ramarna för vad kommunen får respektive inte får göra. När det gäller
verksamhet enligt KL, har en kommun inom ramen för det kommunala självstyret i princip frihet
att besluta och göra vad den vill, under förutsättning att kommunen håller sig inom den
kommunala kompetensen samt att den följer de lagregler och principer som begränsar
kompetensen. En verksamhet ska bedömas från synpunkten om det är lämpligt, ändamålsenligt
och skäligt att kommunen befattar sig med angelägenheten. För att en beslutad kommunal
åtgärd ska anses kompetensenlig måste den dels inrymmas i någon lagregel som tillåter
åtgärden samt dels inte träffas av någon av de begränsningsregler som finns i bland annat KL.
En verksamhet måste så att säga både vara tillåten och samtidigt inte otillåten. Detta stärks
också genom förvaltningslagen (2017:900), där den så kallade legalitetsprincipen framgår. Den
innebär att en kommun inte får vidta någon åtgärd eller bedriva någon verksamhet om det inte
finns stöd i någon rättslig reglering.

Genom kommunallagen ges kommuner en rätt att överlämna skötseln av vissa kommunala
angelägenheter till kommunala bolag. Aktiebolaget är en lättillgänglig och väl fungerande
organisationsform. Samverkan genom aktiebolag kräver dock en aktiv och ändamålsenlig
ägarstyrning från de samverkande ägarna. Kommunstyrelserna har en förstärkt uppsiktsplikt
avseende verksamhet som bedrivs i bolagsform. Genom ett samägt bolag skapas en fristående
juridisk person som, likt ett kommunalförbund, kan ansvara för utförande av kommunala
angelägenheter åt ägarna. De närmare förutsättningarna för samarbetet mellan ägarna av
bolaget regleras normalt i ett aktieägaravtal. Ingående av aktieägaravtal beslutas av fullmäktige i
respektive samverkanskommun.

Proportionalitetsprincipen
Vid en bedömning av den kommunala kompetensen behöver också den s.k.
proportionalitetsprincipen beaktas. Principen innebär att den insats som en kommun gör på ett
visst område för ett visst ändamål till sin omfattning ska stå i rimligt förhållande till det intresse
och nytta som kommunen och dess medlemmar har av åtgärden.

PwC

När en kommun överlämnar skötseln av kommunala angelägenheter till ett helägt bolag gäller
enligt 10 kap. 3 § KL att fullmäktige ska fastställa ändamålet med verksamheten, se till att det
fastställda ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ramen för verksamheten
anges i bolagsordningen, utse samtliga styrelseledamöter, se till att det anges i bolagsordningen
att fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning till sådana beslut i verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas, utse minst en lekmannarevisor
och se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till
privata utförare.
När en kommun överlämnar skötseln av kommunala angelägenheter till ett delägt bolag ska
fullmäktige tillse att det som anges i föregående stycke sker i en omfattning som är rimlig med
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Det finns
ytterst begränsad praxis avseende hur långtgående skyldigheten är för kommunerna att tillse att
bolaget blir bundet av ovanstående villkor. Klart är dock att kraven ökar i takt med ägarandelen.
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Kommunalrättsliga aspekter
Den kommunala kompetensen

Bedriva kommunal verksamhet i bolagsform, forts.
Den kommunala kompetensen är inte förhandlingsbar för de kommunala ägarna i förhållande till
ägarandel. Ett grundläggande krav i detta hänseende är att verksamheten ska utgöra en
kommunal angelägenhet. Denna grundförutsättning gäller oaktat om bolagsbildningen sker i form
av ett helägt kommunalt bolag, eller i ett delägt kommunalt bolag. Grundförutsättningen är därför
alltid att kommunala bolag, oavsett hur stor den kommunala ägarandelen är, endast får bedriva
kommunalt kompetensenligt verksamhet. Kommunens engagemang i ett delägt bolag måste
alltså även det inrymmas inom den kommunala kompetensen. Till undvikande av missförstånd
innebär detta alltså oavsett om kommunen direkt eller indirekt äger ett bolag till 100 % eller 1 %.

Självkostnadsprincipen gäller generellt för all kommunal verksamhet, alltså även sådan
verksamhet som lämnas över till ett bolag, om det i speciallagstiftning inte slagits fast att
verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer (se exv. fjärrvärmelagen och lag om
allmännyttiga bostadsaktiebolag). Det ska dock noteras att det krävs att självkostnadsprincipen
skrivs in i bolagsordningen för att ett kommunal bolag ska vara bundet av principen, detta då ett
aktiebolag enligt aktiebolagslagen som huvudregel ska bedrivas med vinstsyfte.
Syftet med undantagen från principen är att kommunala aktörer som bedriver verksamhet i
konkurrens med privata aktörer på den öppna marknaden inte ska snedvrida konkurrensen
genom sin verksamhet.

Lokaliserings- och självkostnadsprincipen
Den kommunala kompetensen begränsas även av bland annat lokaliseringsprincipen och
självkostnadsprincipen. I delägda bolag ska dessa kommunalrättsliga principer stå i proportion till
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.
Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut avgifter som är högre än vad som
motsvarar kommunens kostnad för tjänsten eller nyttigheten. Företagsekonomiskt kan det ses
som den lägsta nivå som behövs för att en verksamhet långsiktigt ska kunna fungera och klara
av olika former av investeringar. Principen innebär alltså inte att en verksamhet aldrig får gå med
vinst, men verksamheten får inte långsiktigt syfta till att bedrivas med vinst.

PwC

Lokaliseringsprincipen innebär att verksamheten måste ha en anknytning till kommunens område
eller dess invånare för att anses vara kompetensenlig. Principen innebär inte att verksamheten
måste bedrivas inom den egna kommunen. Om åtgärden är till nytta för de egna
kommunmedlemmarna kan det också vara möjligt att engagera sig utanför den egna
kommungränsen.
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Kommunalrättsliga aspekter
Den kommunala kompetensen

Fördelar med att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform
En fördel med att bedriva samverkan genom bolag är att det till sin form är mindre formbundet än
offentligrättsliga organisationsformer vad gäller bolagsorganens beslutsfattande och att ägarna
därmed kan utöva ett mer effektivt inflytande. Beslutsvägarna är kortare, vilket leder till att
strategiska beslut kan fattas närmare verksamheten. Det finns heller ingen kommunal
laglighetsprövning vid beslut, varför beslutsprocesser inte riskerar att stanna upp. Samverkan
kan över tid utvecklas med fler eller färre samverkande parter, där förändringar sker genom
aktieägandets fördelning, istället för mer komplicerade förändringar i styrdokument eller
organisatoriska förändringar. Aktiebolagslagen innehåller även en rad specialregler som rör
minoritetsskydd som blir tillämpliga när en kommun med ett större aktieinnehav samverkar med
en eller flera kommuner med ett mindre aktieinnehav.

Vinster i verksamheten kommer att beskattas och tillskott från kommunen kan vara skattepliktiga.
De särskilda reglerna om underprisöverlåtelser kan innebära att tjänster som bolaget
tillhandahåller kommer behöva prissättas med marknadspris, vilket kan påverka kostnadsbilden
negativt.

Nackdelar med att bedriva kommunal verksamhet i bolagsform
En nackdel med bolagsformen är att det kan innebära ökad administration i jämförelse med att
bedriva verksamhet genom till exempel en gemensam nämnd. Bolaget kräver en aktiv och
ändamålsenlig ägarstyrning från kommunerna.
Lagstiftningsmiljön skiljer sig från den som en kommun normalt sett har att förhålla sig till, i och
med att hänsyn måste tas till bl.a. inkomstskattelagen, mervärdesskattelagen, aktiebolagsrätten
samt bokförings- och årsredovisningslagen. Bolag omfattas vidare av upphandlingslagstiftningen
samt offentlighets- och sekretesslagen.

PwC
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Kommunalrättsliga aspekter
Allvill
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allvill)
Allmännyttiga bostadsbolag lyder under Allvill som förutsätter att all verksamhet som bolaget
bedriver sker enligt affärsmässiga principer. Allvill anger alltså ett uttryckligt undantag från
självkostnadsprincipen (se 2 §). Affärsmässigheten som regleras av Allvill skiljer sig från
exempelvis det krav på affärsmässighet som reglerar fjärrvärmeverksamhet där det endast
förutsätts att affärsmässighet iakttas för just den verksamhet som bedriver fjärrvärme. Det är
alltså inte möjligt för ett allmännyttigt bostadsbolag att bedriva viss verksamhet på affärsmässig
grund och viss verksamhet enligt självkostnadsprincipen.
Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag (“allmännyttigt bostadsbolag”) avses enligt
Allvill (1 §) ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det
bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte
●
i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts
med hyresrätt,
●
främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och
●
erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget
Med bestämmande inflytande avses att en kommun eller flera kommuner gemensamt äger aktier
i Kustbostäder AB med mer än hälften av samtliga röster i bolaget och också förfogar över så
många röster. Ett bolag som kommunen eller flera kommuner har ett bestämmande inflytande
över kan också utöva inflytande över Kustbostäder AB och då anses inflytandet utövat av
kommunen eller flera kommuner gemensamt.

Oxelösund kommun
PwC

Allvill har särskilda regler för ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar (se 3 §). Reglerna
innebär att ett allmännyttigt bostadsbolags värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte
överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det kapital som kommunen eller kommunerna vid
föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i bolaget som betalning för aktier. Räntesatsen
ska därvid utgöras av den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med
tillägg av en procentenhet. Värdeöverföringar under ett räkenskapsår får dock inte överstiga ett
belopp som motsvarar hälften av bolagets resultat för föregående räkenskapsår.
Ett allmännyttigt bostadsbolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Denna
bestämmelse utgör ett undantag från självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva
verksamhet i vinstsyfte för kommuner i kommunallagen. De allmännyttiga bostadsbolagen har
anpassats till marknadsaktörer och bolaget ska konkurrera med dessa på liknande villkor.
Tappar ett allmännyttigt bostadsbolag sin status som just allmännyttigt bostadsbolag går också
rätten att driva bolaget enligt affärsmässiga principer förlorad vilket följer av förarbetena till Allvill.
Om övrig verksamhet blir för stor kan bolagets status som allmännyttigt bostadsbolag komma att
ifrågasättas eftersom verksamheten då inte längre huvudsakligen förvaltar bostäder utan även
ägnar sig åt annan förvaltning. Det måste finnas ett kommunalt ändamål med bolaget och att
vara ett fastighetsbolag bland andra kan komma att ifrågasättas av konkurrerande företag. Därför
är det viktigt att ”annan” verksamhet särredovisas och att den inte överstiger cirka 25 %.

Oktober 2021
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Kommunalrättsliga aspekter
Allvill
Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allvill)
Kommunen har enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ett krav
på att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Ansvaret betonas även av att det i planoch bygglagen (2010:900) (PBL) framgår att bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet ska främjas vid planläggning. Ansvaret regleras även indirekt av bland
annat socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Enligt lagen har kommunen det yttersta ansvaret för
att de som vistas inom kommunen får det stöd och hjälp de behöver, vilket inkluderar rätten till
bostad.
Det står alltså klart att kommunerna har ett stort ansvar för att det byggs bostäder i
kommunerna, men det finns däremot inget krav på att detta ska ske i egen regi. Ett kommunalt
bostadsaktiebolag är således bara ett sätt för kommunerna att bidra till att trygga
bostadsförsörjningen i kommunen.
Det finns inte heller några generella lagkrav på vilka upplåtelseformer som får användas utan
det är snarare så att det för kommunerna är lämpligt att främja ett byggande av olika
upplåtelseformer, dvs hyresrätter, bostadsrätter, kooperativa hyresrätter och äganderätter för
optimera förutsättningarna till en bostadsmarknad i balans.

Oxelösund kommun
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Bedömning kommunalrättsliga aspekter
Allvill och kompetens
Kustbostäder AB ändamålet med verksamheten är bland annat 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, dvs ett ändamål som faller in under definition på ett allmännyttigt
bostadsbolag.

Tappar ett allmännyttigt bostadsbolag sin status som just allmännyttigt bostadsbolag går också som vi konstaterat innan - rätten att driva bolaget enligt affärsmässiga principer förlorad Att då
fortsätta bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer eller bedriva Kustbostäders
verksamhet enligt självkostnadsprincipen är inte förenligt med den kommunala kompetensen.
Detta utgör således en risk som måste beaktas av kommunen som ägare och bolaget.

Utöver denna verksamhet har bolaget ytterligare ändamål och tillhandahåller även olika
servicetjänster i stor omfattning till kommunen. Som redogjort för ovan har bolaget i vart fall sålt
tjänster till kommunen för över 50 mkr per år sedan 2018. I relation till bolagets totala omsättning
om ca 180 mkr per år utgör “sidoverksamheten” en förhållandevis stor del, lågt räknat cirka 28
procent.

Den åtgärd som kan behöva genomföras är att renodla verksamheten i bolaget och således flytta
sådan verksamhet som gör att bolaget inte möter kraven i allvill.

Om verksamhet som ligger utanför det huvudsakliga syftet, dvs att huvudsakligen förvalta
fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, är för stor är risken att bolaget tappar
sin status som allmännyttigt bostadsbolag. Kommunalrättsligt så saknas då således rätt att
bedriva bostadsverksamhet.
I det här fallet är det således all verksamhet som inte rör förvaltning av bostadslägenheter med
hyresrätt som behöver kontrolleras noga, exempelvis drift/förvaltning av verksamhetslokaler,
tillhandahållande av städ- och andra stödtjänster. Dessa tjänster ska således ställas mot kravet
om att bolagets huvudsakliga verksamhet ska utgöras av bostadsverksamhet kopplat till
hyresrätter.
Vår bedömning i denna del är att bolaget med nuvarande verksamhet med stor sannolikhet inte
uppfyller huvudsaklighetskravet i allwill och i konsekvens med det inte har status som
allmännyttigt bostadsbolag.

Oxelösund kommun
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Övrigt
Vi noterar att det av Kustbostäder AB bolagsordning även framgår att “inom områden gällande
utförarkompetens kan även externa kunder finnas”. Vi har inom ramen för utredningen inte
analyserat om bolaget säljer några tjänster på den externa marknaden. Mot bakgrund av
skrivningen i bolagsordningen bör dock belysas att en kommun eller ett kommunal bolags
möjligheter att agera på det egentliga näringslivets område är mycket begränsade. Detta följer av
förbudet mot spekulativ näringsverksamhet i 2 kap. 7 § KL som stadgar att kommuner endast får
bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla
allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Av 3 kap. 27 §
konkurrenslagen följer vidare att en kommun kan förbjudas att bedriva säljverksamhet, om den
snedvrider konkurrensen på marknaden eller hämmar konkurrensutvecklingen. Att sälja tjänster
på den öppna marknaden riskerar således både att inte vara kompetensenligt och utgöra ett
konkurrensrättsligt problem.
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Offentlig upphandling

Upphandlingsrättsliga förutsättningar
Offentlig upphandling
Lag om offentlig upphandling
Ett avtal med ekonomiska villkor mellan två upphandlande myndigheter faller som utgångspunkt
inom tillämpningsområdet för upphandlingslagstiftningen. Det innebär som utgångspunkt att en
anskaffning av en tjänst eller av en vara som sker mot ersättning mellan kommunala bolag eller
en kommun och dess bolag normalt är en offentlig upphandling som ska upphandlas i enlighet
med reglerna i lagen om offentlig upphandling (LOU).
Det finns emellertid huvudsakligen två undantag från denna huvudprincip. Dels finns det
undantag för vissa samverkansavtal som uppfyller särskilda kriterier och dels finns det undantag
för det som kallas intern upphandling. Nedan redogörs för de två olika kategorierna av undantag
från upphandlingslagstiftningen.

Det innebär exempelvis att även om det inom ramen för samarbetsavtalet sker ett faktiskt
samarbete så är det inte tillräckligt om det som utförs endast är ett reellt behov för en av parterna
(om samarbete rör exempelvis snöröjning, men behov av snöröjning endast finns hos en av
parterna).
Av skälen till LOU-direktivet framgår att genomförandet av samarbetet, inbegripet ekonomiska
överföringar mellan de deltagande upphandlande myndigheterna, endast bör styras av
överväganden som hänger samman med allmänintresset vilket med stor sannolikhet innebär att
ekonomiska överföringarna mellan parterna därför ska begränsas till kostnadstäckning.
Offentlig upphandling

Samverkansavtal enligt LOU
Från huvudregel finns det som nämnts ett antal undantag som gör det möjligt att under vissa
förutsättningar ingå exempelvis ett samverkansavtal mellan exempelvis kommunala bolag, utan
att behöva följa upphandlingslagstiftningens regler om bland annat annonsering.
Det undantag från upphandlingsplikt som skulle kunna vara aktuellt återfinns i 3 kap. 17-18 §§
LOU och avser upphandling mellan upphandlande myndigheter, exempelvis mellan två bolag i
koncernen eller mellan bolag och kommunen (så kallade Hamburg-samarbeten).
Undantaget är uppfyllt om det gäller en upphandling som syftar till att upprätta eller reglera
formerna för ett samarbete mellan parterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster som
parterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå parternas gemensamma mål.

Med offentlig upphandling avses de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att
tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Såväl
kommuner som kommunala bolag är upphandlande myndigheter enligt LOU, vilket innebär att
även anskaffningar mellan kommun och dess bolag och anskaffningar mellan kommunala bolag
som huvudregel är upphandlingspliktiga.
Upphandlingslagstiftningen blir ofta aktuell vid diskussioner om samverkan då en förutsättning för
samverkan ofta är att någon ska tillhandahålla tjänster till en eller flera parter inom
kommunkoncernen. Oavsett hur prissättningen ser ut för detta tillhandahållande så kommer
transaktionen som huvudregel att träffas av upphandlingslagstiftningen.

Det måste alltså röra sig om ett samarbete och inte köp av en tjänst och att detta samarbete ska
göras för ett gemensamt mål.
Oxelösund kommun
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Upphandlingsrättsliga förutsättningar
Offentlig upphandling
Intern upphandling

De olika anskaffningsvarianterna

Att samverkan träffas av upphandlingslagstiftningen resulterar i att beroende på hur formerna för
samverkan ser ut så kommer LOU att vara styrande för hur ett kommunalt bolag kan anskaffa
tjänster utan att anskaffningen ska upphandlas. Det gäller såklart även för kommunen i
förhållande till sina kommunala bolag. Detta är väsentligt då det många gånger helt saknas
anledning att etablera former för samverkan genom tillhandahållande av tjänster inom en
kommunal koncern om anskaffningar mellan bolagen måste annonseras enligt LOU. Detta då
anskaffningen måste konkurrensutsättas vilket gör att parterna inte på förhand kan veta vem som
tilldelas kontrakt.

Det finns olika anskaffningsvarianter/situationer som kan utgöra intern upphandling och således
utgöra ett undantag från när tjänster kan både tillhandahållas och förvärvas utan att först behöva
upphandlas. Exemplen redogör för i vilken riktning en tjänst kan gå, utifrån att kriterierna för
kontroll och verksamhet är uppfyllda. Nämnas ska att med moderbolag likställs i detta fall
kommunen till den del kommunen äger aktierna i dotterbolagen.

I LOU återfinns reglerna om intern upphandling i lagens 3 kap. 11-16 §§. Av 3 kap. 11 § följer att
bestämmelserna gäller upphandlingar mellan å ena sidan en upphandlande myndighet och å
andra sidan en juridisk person eller nämnd enligt kommunallagen. Undantaget för intern
upphandling kan organisatoriskt aktualiseras på horisontella, mellan moderbolag/kommun och
dotterbolag och vertikala anskaffningar, mellan systerbolag.
Gemensamt för samtliga anskaffningar är att de så kallade kontroll- och verksamhetskriterierna
ska vara uppfyllda samt att inget direkt privat ägande får finnas i den kontrollerade parten eller
kontrollerande parten beroende på anskaffningsvariant.

Oxelösund kommun
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1.

Vertikal anskaffning från helägd motpart (3 kap. 12 §) - ett moderbolag som köper
tjänster av ett helägt dotterbolag. Även anskaffning från dotterdotterbolag omfattas, men
mellanled i form av holdingbolag innebär typiskt sett att kontrollen anses minska
(kontrollkriteriet).

2.

Vertikal anskaffning från delägd motpart (3 kap. 13 §) - två moderbolag som delar
ägandet av dotterbolaget och köper tjänster från dotterbolaget.

3.

Omvänd vertikal anskaffning (3 kap. 14 §) - ett dotterbolag som köper tjänster av
moderbolaget. Bestämmelsen är endast tillämplig om moderbolaget är den enda ägaren
av dotterbolaget. Det finns således ingen omvänd variant av situation 2.

4.

Horisontell anskaffning (3 kap. 15 §) - ett dotterbolag som köper tjänster av ett
systerbolag. Bestämmelsen är endast tillämplig om moderbolaget är enda ägaren av
dotterbolagen.
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Upphandlingsrättsliga förutsättningar
Offentlig upphandling
Kontrollkriteriet
Kontrollkriteriet innebär att den kontrollerande myndigheten ska bedömas utöva en kontroll över
den kontrollerande organisationens strategiska mål och viktiga beslut. Normalt sett är
kontrollkriteriet uppfyllt i helägda kommunkoncerner.
EU-domstolen har i dom Econord, C-182/11 och C-183/11 uttryckt att det måste röra sig om en
strukturell och funktionell kontroll. Det innebär exempelvis att det inte räcker med bara den
kontroll som rollen som aktieägare ger utan det krävs något mer, exempelvis rätten att utse
styrelseledamöter med befogenhet att styra över företagets verksamhet. Det är dock inte säkert
att kriteriet är uppfyllt enbart för att den som ska uppfylla kriteriet är representerat genom
styrelseledamöter. Exempelvis kan en avsaknad av begränsning för styrelsens befogenheter i
bolagsordningen och/eller avsaknad av aktieägardirektiv som reglerar hur bolagets verksamhet
ska styras innebära att kriteriet inte är uppfyllt (se exempelvis Kammarrätten i Stockholms dom i
mål nr 7089-10).
Verksamhetskriteriet
Avseende verksamhetskriteriet krävs, när ett moderbolag köper en tjänst av sitt dotterbolag eller
det omvända, att dotterbolaget utför mer än 80 procent av sin verksamhet för moderbolagets
räkning eller för andra av moderbolagets kontrollerade juridiska personer eller organ.
Verksamhetsandelen ska bestämmas baserat på den genomsnittliga omsättningen – av varor,
tjänster och byggentreprenader – under de tre år som föregår en tilldelning eller på grundval av
ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått (exempelvis kostnader) grundat på uppgifter under
samma tidsperiod.

Oxelösund kommun
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I situationerna 1-4 beskrivna nedan skiftar lagstiftningens krav över vem av parterna som måste
uppfylla verksamhetskriteriet för att intern upphandling ska vara möjligt.
●

I situation 1 där moderbolag, eller kommunen anskaffar från ett dotterbolag är det
dotterbolaget som måste uppfylla verksamhetskriteriet.

●

I situation 2 där två moderbolag, eller fler moderbolag delar ägandet av ett dotterbolag
och köper tjänster från dotterbolaget är det dotterbolaget som måste uppfylla
verksamhetskriteriet.

●

I situation 3 där ett helägt dotterbolag anskaffar från moderbolaget är det dotterbolaget
som måste uppfylla verksamhetskriteriet.

●

I situation 4 där två systerbolag, det vill säga två dotterbolag till samma moderbolag,
anskaffar av varandra är det den part som anskaffar som måste uppfylla
verksamhetskriteriet. Om anskaffning ska ske åt båda håll måste således båda
systerbolagen uppfylla verksamhetskriteriet.
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Upphandlingsrättsliga förutsättningar
Offentlig upphandling
Direktupphandling
Slutligen kan reglerna om direktupphandling nämnas. Om reglerna om intern upphandling inte är
tillämpliga är den enda relevanta möjligheten till att kommunen inte ska behöva
konkurrensutsätta sina köp av aktuella tjänster att dessa kan direktupphandlas.

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i en viss form. Den vanligaste
användningen är när en upphandlings värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen (nu 615
312 kr). Vid bedömning om en tjänst kan direktupphandlas ska andra direktupphandlingar av
samma slag under räkenskapsåret beaktas. Det ska beaktas att även om
direktupphandlingsgränsen inte kommer passeras för de enskilda tjänsterna räknat på årsbasis
så ska kontraktsvärdet för ett återkommande behov uppskattas till det totala belopp som ska
betalas enligt kontraktet. En myndighet får alltså inte dela upp en upphandling i syfte att kringgå
LOU. Det ska också noteras att ett direktupphandlingsalternativ även kan begränsas av interna
gällande styrdokument och även tyngas av kravet på dokumentation om upphandlingens värde
överstiger 100 000 kr.

Oxelösund kommun
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Bedömning Offentlig upphandling

Intern upphandling och Hamburg-undantag

Direktupphandling

Utgångspunkten när ett avtal, med ekonomiska villkor, mellan en upphandlande myndighet (i det
här fallet kommunen) och ett kommunalt bolag (i det här fallet Kustbostäder AB) är en offentlig
upphandling som ska upphandlas i enlighet med reglerna i LOU. Det innebär att anskaffningen
av en tjänst eller en vara som sker mot ersättning mellan en kommun och dess bolag ska föregås
av ett anbud och därmed konkurrensutsättas.

Om reglerna om intern upphandling inte är tillämpliga är den enda relevanta möjligheten till att
kommunen inte ska behöva konkurrensutsätta sina köp av aktuella tjänster att dessa kan
direktupphandlas. Direktupphandling innebär att upphandlingen sker utan krav på anbud.

Ett av undantagen till denna princip är reglerna om intern upphandling som innebär att LOU inte
blir tillämplig på den aktuella anskaffningen av varor och tjänster. För att undantaget om intern
upphandling ska bli aktuellt ska det så kallade kontroll- och verksamhetskriterierna vara uppfyllda
samt att inget direkt privat ägande får finnas i den kontrollerade parten eller kontrollerande parten
beroende på anskaffningsvariant.
Problemet med kommunala bostadsbolag är att de normalt får sina huvudsakliga intäkter från
hyresgäster utanför den kommunala koncernen och att ett kommunalt bostadsbolag således som
utgångspunkt inte kan uppfylla verksamhetskriteriet. Det kan argumenteras utifrån ett större
perspektiv att hyresintäkterna ska ses som ett utflöde av det uppdrag som givits bolaget av den
kontrollerande myndigheten och därför ska ses som “interna intäkter”. Det ska sägas att det inte
har prövats i praxis, men argumentationen är inte orimlig.
Vår bedömning är att Kustbostäder AB, även med beaktande av den stora omfattning av tjänster
till kommunen, inte kan uppfylla verksamhetskriteriet. Det innebär att tjänsterna som kommunen
köper av Kustbostäder AB inte omfattas av reglerna om intern upphandling. Tjänsterna ska
därmed kommunen som utgångspunkt upphandla i enlighet med förfarandereglerna LOU. Vidare
ska sägas att de tjänster som det i fråga om i denna situation inte kan anses inrymmas i
hamburg-undantaget bland annat på grund av att det rör sig om rena köp av tjänster.
Oxelösund kommun
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Värdet på en upphandling får inte överstiga direktupphandlingsgränsen som för nuvarande är 615
312 kronor. Hela kontraktssumman ska beaktas i bedömningen och det innebär att även om
ersättningen inte överstiger gränsen per år så kan den göra det sammantaget för hela avtalet
(beroende på avtalets löptid). Även direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret ska
beaktas i bedömningen av om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen, det vill även eventuella
liknande tjänster kommunen köper av andra leverantörer.
Det innebär i det här fallet att de totala värdet av exempelvis samtliga städtjänster ska beaktas vid
bedömningen, eftersom det är samma typ av tjänster som upphandlas.
Vår bedömning är att samtliga tjänster som kommunen köper av Kustbostäder AB överstiger
direktupphandlingsgränsen möjligtvis med undantag för tjänsterna inom övrig skötsel. Dock är det
sannolikt så att dessa är att bedöma som samma slag som tjänsterna inom något av övriga
områden.
Övrigt
Vi noterar att det av Kustbostäder AB bolagsordning även framgår att bolaget ombesörjer
ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds
kommuns aktiebolagsrättsliga. Vi har inom ramen för utredningen inte analyserat omfattningen av
dessa tjänster och inte heller om köpande koncernbolag uppfyller verksamhetskriteriet eller om
tjänsterna kan direktupphandlas.
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Risker avseende en
felaktig prissättning

Risker avseende en felaktig prissättning

Prissättning kopplat till avtal med annan

Prissättning i förhållande till värdeöverföringsbegränsningar i allvill och ABL forts.

Kraven om att bedriva verksamhet på affärsmässig grund enligt allvill gäller all verksamhet som
ett allmännyttigt bolag bedriver. Enligt allvill finns således ingen möjlighet att bedriva viss
verksamhet affärsmässigt och viss enligt självkostnad. Affärsmässighet kan således sägas smitta
alla verksamhet som bolaget bedriver. I denna del spelar det således ingen roll att det i
bolagsordning anges att viss verksamhet ska bedrivas med beaktande av självkostnad.

Dels innebär detta att värdeöverföringen måste prövas utifrån ABL:s regler om värdeöverföring
för att säkerställa att det är en tillåten sådan och dels måste värdeöverföringsbegränsningen i
allvill beaktas.

Då styrelsen i bolaget är ansvarig för verksamheten så är den också förhindrad att på ett
lagenligt sätt ingå avtal som inte är affärsmässiga. I denna del saknas betydelse om sådana avtal
ingås med ägaren eller någon annan part. Denna risk måste således beaktas för styrelsen.

Värdeöverföringsbegränsningen i allvill syftar bland annat till att säkerställa att de eventuella
överskott som uppstår i bolaget i största mån ska återinvesteras i bolagets verksamhet. Det
innebär att en sjävkostnadsersättning från kommunen till bolaget riskerar att betraktas som en
förtäckt vinstutdelning. Mer konkret att värde flyttas från bolaget till kommunen genom att
ersättningen inte är marknadsmässig.
Detta är således en risk som måste beaktas för både kommunen och bolaget.

Prissättning i förhållande till värdeöverföringsbegränsningar i allvill och ABL

Prissättning i förhållande till skatterätten.

En annan aspekt som ofta inte beaktas beträffande allmännyttiga bostadsbolag och prissättning
är den värdeöverföringsbegränsning som regleras i 3 § allvill samt reglerna om värdeöverföring i
ABL.

När kommuner beställer tjänster från sina bolag måste ersättningen för tjänsterna vara
marknadsmässig. Konsekvenserna av att inte ta ett marknadsmässigt pris kan vara både
inkomstskattemässigt och momsmässigt, exempelvis uttagsbeskattning och skattetillägg. Se
exempelvis Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 februari 2018 i mål 2600-2602-18 och 2604-18

När ett aktiebolag, oavsett vilken verksamhet bolaget bedriver, ingår avtal där prestation och
motprestation inte överensstämmer utifrån ett affärsmässigt perspektiv så handlar det
aktiebolagsrättsligt om en värdeöverföring. Mer konkret innebär det att värdet som bolaget
levererar överstiger den motprestation som affärsmotparten tillhandahåller. I situationen att
bolaget tillhandahåller tjänster till kommunen så skulle en eventuell värdeöverföring från bolaget
till kommunen bestå av av mellanskillnaden mellan marknadsvärdet på den tjänst som levereras
med den ersättning som kommunen erlägger.

Oxelösund kommun
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Förslag till möjliga
nya strukturer eller
ändrad hantering

Alternativ 1
Bilda ett driftbolag/servicebolag
Starta ett driftbolag (NYAB) genom att köpa ett s.k. färdigt lagerbolag eller genom att kommunen
(gm Förvaltnings AB) och Kustbostäder AB nytecknar sig för samtliga aktier i ett nybildat bolag. Ett
delägt bolag mellan Förvaltnings AB och Kustbostäder AB (ev. Energi AB) möjliggör en samverkan
kring tjänster i kommunkoncernen. De tjänster som ska tillhandahållas kommunen kan paketeras i
driftbolaget. Om NYAB endast tillhandahåller tjänster till sina ägare kommer kriterierna för intern
upphandling att vara uppfyllda. Alternativet fungerar även för övriga befintliga bolag eller flera
bolag tillkommer i kommunkoncernen så länge som de är delägare i NYAB.
Fördelar
●
Koncentrerad fastighetsverksamhet med flexibilitet att tillföra även annan verksamhet som
samverkan önskas kring.
●
Lösningen kan säkerställa ett lagenligt samutnyttjande av tjänster mellan kommunen och
Kustbostäder AB och eventuellt andra delägare → Kommunen och Kustbostäder AB kan
genom tjänsteköp samutnyttja resurser i driftbolaget och därigenom säkerställa drift av
fastighetsbeståndet.
●
Kommunen kan, om nya behov uppstår, ge driftbolaget större uppdrag vilket bland annat
kan bestå i att tillhandahålla diverse förvaltningstjänster eller administrativa tjänster till
bolagets delägare. Exempelvis kan det vara fråga om att bygga upp exploateringsoch/eller andra utvecklingsresurser i driftbolaget som sedan tillhandahålls till delägarna.
●
Kommunen kan även vid behov besluta att överföra någon befintlig verksamhet inom
kommunen till driftbolaget och på så sätt tillse att Kustbostäder AB och eventuellt
tillkommande delägare kan nyttja tjänsterna mot ersättning. Möjligheterna att samutnyttja
tjänster är därför stora och driftbolaget är en flexibel lösning för framtida behov.

Nackdelar
●
Prissättning mellan driftbolaget och ägarna ska förvisso vara marknadsmässig men
eventuellt överskott i driftbolaget kan genom utdelning återföras till ägarna.
●
Ett extra bolag medför ytterligare administration och om det idag saknas systematik
kring bolagsstyrning så behöver detta etableras.
●
Att överföra personal i driftbolaget från befintliga verksamheter är en omfattande och
ofta tidskrävande process.

Oxelösunds
kommun

Oxelösunds
kommuns
Förvaltnings
AB

Oxelö Energi
AB

Kustbostäder
i Oxelösund
AB

NYAB
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Alternativ 2

Delade tjänster
För de fall då både kommunen och Kustbostäder AB är i behov av fastighetsförvaltningstjänster, men behovet inte uppgår till 100 procent, kan
kommunen och Kustbostäder AB dela på tjänsterna. Det innebär att personen/personerna som utför tjänsterna är anställda både av kommunen
och Kustbostäder AB.

Fördelar
●
Ett sätt att spara på resurserna om en tjänst inte behövs till 100 procent av kommunen eller Kustbostäder AB
●
Löser behovet av tjänster utan att kommunen eller Kustbostäder AB behöver köpa/ sälja tjänster
●
Om erbjudandet till anställda om delad anställning paketeras på rätt sätt så kan det bli ett attraktivt och flexibelt alternativ till nuvarande
upplägg
●
Om tydliga gränsdragningslistor arbetas fram och kommunen och Kustbostäder AB har en regelbundet dialog kring de delade
anställningarna och dess upplägg så kommer detta alternativ vara mest likt nuvarande ordning med den skillnaden att kommunen inte
utgör beställare i egentlig mening.
Nackdelar
●
Det kan finnas arbetsrättslig problematik i och med att personerna är anställda på två ställen (ex. Anställningsvillkor, pension m.m.)
●
Krävs omfattande arbete för att säkerställa arbetsmiljöansvaret och ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa skiftet när en
anställd går från en anställning till en annan,
●
Då det numera blir mer vanligt med heltid som norm så kan ett sådant upplägg vara svårmotiverat och de anställda kan uppleva att deras
anställning blir mer osäker.
●
Administrativt kan det vara svårt att hitta system som säkerställer rimlig arbetsbelastning för de anställda då de kommer ha uppdrag för
båda arbetsgivarna löpande. Det kan ställa höga krav på de anställda att kunna prioritera och skilja på att dels arbeta inom kommunen
och dels inom bolaget.
Oxelösund kommun
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Alternativ 3

Utföra tjänsterna var för sig
Det tredje alternativet är att kommunen utför tjänsterna för sin räkning med egen anställd personal och att Kustbostäder AB gör
detsamma. Det innebär att både kommunen och Kustbostäder AB behöver säkerställa att bemanning på respektive område som
kan utföra de nödvändiga tjänsterna. I detta fall utför inte kommunen och Kustbostäder AB några tjänster åt varandra, det sker
således inget köp av tjänster.

Fördelar
●
Reglerna om offentlig upphandling blir inte tillämpliga då det inte sker ett köp av tjänster.
●
Kommunens och bolagets verksamheter kan renodlas och säkerställer efterlevnad av både kommunallag och allvill.
●
Kommunen kommer närmare sin egen fastighetsförvaltning och får möjlighet att själv etablera system och rutiner enligt
behov. För bolaget blir det enklare att styra arbetsbelastning för de anställda då de bara utför arbete inom bolagets
verksamhet.
Nackdelar
●
Kan uppstå överkapacitet om det är så att någon av kommunen eller Kustbostäder AB inte är i behov av exempelvis en
anställd på 100 procent för att utföra tjänster åt kommunen respektive Kustbostäder AB.
●
Möjlighet till samordningsvinster går förlorad.
●
Övertalighet kommer sannolikt uppstå i Kustbostäder AB när verksamheten renodlas vilket innebär att antingen får de
övertaliga övergå till kommunen genom verksamhetsövergång eller så uppstår en arbetsbristsituation.
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Alternativ 4

Direktupphandling
Ett alternativ ur upphandlingsrättsligt perspektiv är att kommunen fortsätter att köpa tjänster av Kustbostäder AB, om värdet på
tjänsterna inte överstiger tröskelvärdet för direktupphandling (nu 615 312 kr).
Fördelar
●
Upphandling utan krav på anbud
Nackdelar
●
Andra direktupphandlingar av samma slag under räkenskapsåret ska beaktas. Vid löpande tjänster är det svårt att motivera
att ett visst värde hänför sig till ett specifikt räkenskapsår. Hela kontraktssumman ska beaktas vid bedömningen av om
upphandlingens värde överstiger direktupphandlingsgränsen.
●
Kan begränsas av interna styrdokument
●
Krav på dokumentation om upphandlingens värde överstiger 100 000 kr
●
Även om kommunen kan direktupphandla utan att överskrida tröskelvärdet så är direktupphandling sannolikt inget
långsiktigt alternativ.
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5

Sammanfattning

Sammanfattning
Kommunalrättsliga aspekter

Risker avseende felaktig prissättning

Kustbostäder uppfyller med nuvarande verksamhet med stor sannolikhet inte
definitionen av ett allmännyttigt bostadsbolag

Kravet på affärsmässighet

Något stöd för att driva verksamheten enligt affärsmässiga principer finns inte och att
istället fortsätta bedriva verksamheten i Kustbostäder enligt självkostnadsprincipen är inte
förenligt med den kommunala kompetensen.

Enligt allvill finns således ingen möjlighet att bedriva viss verksamhet affärsmässigt och
viss enligt självkostnad vilket innebär att det inte går att ställa krav på att viss verksamhet
ska bedrivas med beaktande av självkostnad. Att kombinera verksamhetsfastigheter med
allmännyttan i ett bolag är därmed inte lämpligt.

Offentlig säljverksamhet

Värdeöverföringsbegränsningar i allvill och ABL

Eventuell försäljning av Kustbostäders tjänster på den externa marknaden riskerar att inte
vara kompetensenligt och utgöra ett konkurrensrättsligt problem

När ett aktiebolag, oavsett vilken verksamhet bolaget bedriver, ingår avtal där prestation
och motprestation inte överensstämmer utifrån ett affärsmässigt perspektiv så handlar det
aktiebolagsrättsligt om en värdeöverföring. Dels innebär detta att värdeöverföringen måste
prövas utifrån ABL:s regler om värdeöverföring för att säkerställa att det är en tillåten
sådan och dels måste värdeöverföringsbegränsningen i allvill beaktas.

Offentlig upphandling
Kommunens köp av Kustbostäders tjänster är upphandlingspliktiga och bör
konkurrensutsättas enligt upphandlingslagstiftningens förfaranderegler:
Kustbostäder uppfyller inte det så kallade verksamhetskriteriet i reglerna om intern
upphandling och med möjligtvis något undantag finns det inte något stöd för att
direktupphandla tjänsterna från bolaget eller något stöd för annat undantag från
upphandlingsplikt.

Prissättning i förhållande till skatterätten.
När kommuner beställer tjänster från sina bolag måste ersättningen för tjänsterna vara
marknadsmässig. Konsekvenserna av att inte ta ett marknadsmässigt pris kan vara både
inkomstskattemässigt och momsmässigt, exempelvis uttagsbeskattning och skattetillägg.

Vi noterar även att det av Kustbostäder AB bolagsordning framgår att bolaget ombesörjer
ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds
kommuns aktiebolagsrättsliga. Vi har inom ramen för utredningen inte analyserat
omfattningen av dessa tjänster och inte heller om köpande koncernbolag uppfyller
verksamhetskriteriet eller om tjänsterna kan direktupphandlas.
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Sammanfattning
Förslag till möjliga nya strukturer eller ändrad hantering för att hantera den ovan beskrivna
problematiken
1 Bilda ett driftbolag/servicebolag
Starta ett driftbolag (NYAB) genom att köpa ett s.k. färdigt lagerbolag eller genom att
kommunen (gm Förvaltnings AB) och Kustbostäder AB nytecknar sig för samtliga aktier i
ett nybildat bolag. Ett delägt bolag mellan Förvaltnings AB och Kustbostäder AB (ev.
Energi AB) möjliggör en samverkan kring tjänster i kommunkoncernen. De tjänster som
ska tillhandahållas kommunen kan paketeras i driftbolaget. Om NYAB endast
tillhandahåller tjänster till sina ägare kommer kriterierna för intern upphandling att vara
uppfyllda. Alternativet fungerar även för övriga befintliga bolag eller flera bolag tillkommer i
kommunkoncernen så länge som de är delägare i NYAB.

4 Direktupphandling
Ett alternativ ur upphandlingsrättsligt perspektiv är att kommunen fortsätter att köpa vissa
tjänster av Kustbostäder AB, om värdet på tjänsterna inte överstiger tröskelvärdet för
direktupphandling (nu 615 312 kr).

2 Delade tjänster
För de fall då både kommunen och Kustbostäder AB är i behov av
fastighetsförvaltningstjänster, men behovet inte uppgår till 100 procent, kan kommunen
och Kustbostäder AB dela på tjänsterna. Det innebär att personen/personerna som utför
tjänsterna är anställda både av kommunen och Kustbostäder AB.
3 Utföra tjänsterna var för sig
Det tredje alternativet är att kommunen utför tjänsterna för sin räkning med egen anställd
personal och att Kustbostäder AB gör detsamma. Det innebär att både kommunen och
Kustbostäder AB behöver säkerställa att bemanning på respektive område som kan utföra
de nödvändiga tjänsterna. I detta fall utför inte kommunen och Kustbostäder AB några
tjänster åt varandra, det sker således inget köp av tjänster.
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Beställningsförfarande avseende
underhållsplanering och gällande
gränsdragningslista
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Inledning

Bakgrund och syfte

Metod

Oxelösunds kommun har under senaste åren ökat sina insatser kopplade
till investering och underhåll i sitt fastighetsbestånd.Oxelösunds kommun
önskar göra en översyn avseende kommunens
fastighetsförvaltningsprocess. Översynen innefattar nuvarande
fastighetsförvaltningsprocess och framtida driftsform. Idag finns det ett
samarbete mellan kommunen och Kustbostäder AB avseende förvaltning
av kommunens fastigheter. Oxelösunds kommun har bett PwC att utreda
ett antal områden. Denna delen av vår rapport avser fastighetsdelen enligt
vårt uppdragsavtal. Vilken delas in i tre delar:

Utredningen och analysen baseras på genomförande av intervjuer med
nyckelpersoner inom kommunen och bolaget för att förstå krav och behov,
upplevda problem, begränsningar och nyckelintressenters
motivation/förväntningar. Intervjuerna kompletteras med analys av dokument
såsom exempel på hyresavtal, gränsdragningslista och kommunala
styrdokument.

1.

2.
3.

Utredning av beställarfunktionen. I samband med genomförda
intervjuer har det gjorts en uppdelning av beställningsfunktionen i
dels beställning av investeringsprojekt dels vid beställning av
löpande underhållsåtgärder.
Analys av gränsdragningslistan
Del tre har redovisats ovan

Punkt 1 och 2 utgör dela del av rapportens analysområde.

PwC
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Kustbostäders uppdrag

Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag (“Kustbostäder AB”) är ett av
Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB:s helägda dotterbolag.
Kustbostäder AB:s verksamhetsföremål är 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.
Kustbostäder AB ska också bygga bostäder, affärslokaler och
kollektiva anordningar. Vidare ansvarar Kustbostäder AB för all
fastighetsförvaltning inklusive städning av kommunens fastigheter.
Kustbostäder AB ska även ombesörja ekonomiredovisningen och
personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds
kommuns aktiebolagsrättsliga koncern.

Kustbostäder AB 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.
Kustbostäder AB ska leverera tjänster avseende ekonomi, personal,
marknad och service till övriga bolag inom kommunkoncernen samt städning
av kommunens fastigheter och verksamheter.
Syftet med att driva verksamheten enligt ägardirektivet, är att åstadkomma
effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att
detta går ut över den kommunala organisationen

Ändamålet med Kustbostäder AB:s verksamhet är att bygga,
förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter inom
Oxelösunds kommun.
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Kommunens fastighetsbestånd

Fastighetsbeståndet

Diagram 1 – Lokalyta per kategori av fastighet år 2020, i kvm area (BRA)

Av diagrammet framgår att utbildningslokaler är den enskilt största
kategorierna av fastigheter i kommunen, omfattande cirka 55 procent
kommunens totala lokalyta. Övriga fastigheter omfattar totalt 18 procent,
vårdhem omfattar 20 procent och kontor omfattar 6 procent av
kommunens totala lokalyta 66 839 kvm BRA.

PwC
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NulägeFördjupning av problematiken
Problemställningar
Oxelösunds kommun har gått från att vara en kommun som enbart förvaltat med
begränsad underhållsambition till en kommun som investerar i nyproduktion och
ombyggnadsåtgärder i befintliga fastigheter för att möta en växande befolkning.
Detta har inneburit nya krav på organisationen och ökat behovet/intresset av
underhållsstyrning. I samband med genomförda intervjuer har vi identifierat ett
antal problemställningar kopplade till vårt analysområde
●
Kommunen upplever att Kustbostäders leverans av underhållsplanering
är bristfällig.
●
Kommunen anser att deras kontroll över underhålls- och
förvaltningsfrågor är för svag dels på grund av att de upplever att
Kustbostäder kunde ha bättre kontroll dels på grund av att de har
intresse men inte resurser/organisation att kontrollera
byggnadsbeståndet
●
Kustbostäder anser att avsaknaden av förvaltningsavtal mellan
kommunen och Kustbostäder är problematisk då det innebär osäkerhet
både hos utförare och beställare.
●
Verksamhetsutövare saknar/önskar tydligare kommunal samordning av
lokalbehovsplanering. De upplever idag att ansvaret ligger på
förvaltningsnivå avseende att översätta verksamhetens behov till
lokalplanering över tid. Verksamheterna önskar en tydligare kommunal
samordning kopplad till deras långtidsplanering.
PwC

●

●
●

●

Eftersom det saknas ett avtal mellan Kustbostäder och kommunen blir
gränsdragningslistan central för investeringar och underhållsfrågor i
befintliga verksamhetsbyggnader/lokaler.
Den interna mallen för lokalhyresavtal behöver uppdateras, då den
hänvisar till inaktuella dokument.
Ute i verksamheten finns det ett utbildningsbehov för att kunna se
kopplingen mellan lokalanvändning/lokalkostnad och
gränsdragningslista.
Det finns en oro att verksamhetsutöverare på olika nivåer i
organisationen ser lokalkostnaden som en fri resurs.

7

Beställning inom investeringsprocessen (1 /2)

Investeringsprocessen
Kommunen har under de senaste året ökat sin kontroll över
investeringsprocessen. Anledningen har varit att kommunen upplevt
bristfällig uppföljning och fördyringar. Kommunen har anställt en
“fastighetscontroller” som fokuserat på investeringsprocessen.
Mot bakgrund av respondenternas svar så är resultatet att det upplevs
som bättre kontroll över såväl beställningsprocessen (investeringar)
som byggherreprocessen. Enligt respondenterna är det en medvetet
val att börja stärka kontrollen inom beställningsprocessen för
investeringar. Den samlade bild som beskriv av respondenterna är att
det fungerar bra.
I samtal med respondenterna från verksamheterna uppkom önskemål
om en fördjupad inblandning/ kompetensbidrag från
fastighetsspecialister i samband med att koppla verksamhetens behov
med lokalplanering/lokalförsörjning och kostnadsbedömning av olika
vägval.

PwC

Idag sker övergripande och löpande (månadsvis) investeringsplanering via
en lista i MS-Excel i en lokalgrupp. Exceldokumentet uppdateras och
ajourhålls av fastighetscontroller.
I samband med beställning av investeringar i lokaler fylls ett särskilt
beställningsformulär i (“Lokalberedinngsprocess steg 2
Behovsbeskrivning”). Enligt vår uppfattning fångar beställningsformuläret
upp flera av de viktigaste frågorna. Till exempel gör avvägningar mellan
nyproduktion och användning av befintliga tomma lokaler inom kommunen
eller andra alternativ till nyproduktion.
Kan lokalbehovet lösas inom befintligt byggnadsbestånd så sparar i
allmänhet kommunen till belopp samt minskat resursåtgång generellt. Vår
viktigaste input till beställningsformuläret är att det kan kompletteras med
en bedömd framtida lokalkostnad för verksamheten baserat på olika
alternativ för att möjliggöra en finansiell jämförelse se nästa sida.
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Beställning inom investeringsprocessen (2 /2)

Sammanfattningsvis var huvuddelen av respondenterna nöjda med
utvecklingen hur beställningar av investeringar utvecklats.

Kustbostäders perspektiv
Tabellen ovan visar en urklipp ur beställningsformuläret

Beställningsformuläret innehåller två “rutor” för uppskattad kostnad för
lokalbehov. Enligt vår uppfattning bör beskrivningen till rutorna förtydligas så
att kostnaden anges som hyra per år år 1 och total hyra per år över
nyttjandeperioden. (minst 25 år om det är nyproduktion). För att undvika att
jämföra “äpplen med päron” så bör även hyran definieras på samma sätt t ex
som varmhyra enligt kommunens gränsdragningslista. Detta kräver
bedömningar av fastighetsspecialister särskilt om jämförelsen ska ske med
helt externa hyresvärdar.

Kustbostäder är idag frånkopplade från investeringsprocessen för objekt som
de inte själva är ägare till. Kustbostäder menar dock att det finns
samordningsvinster att nyttja om Kustbostäder får/kan ges en tydligare roll.

Givet att övriga delar av beställningsformuläret fylls i tillsammans med
föreslagen justering så bedöms underlagen för beställningar i
investeringsprocessen som tillfredsställande. Vi noterar dock att det krävs
relativt bred fastighetskompetens för att fylla formuläret och att det krävs mer
information än vad som normalt är tillgängligt på förvaltningsnivå. Notera att
vi inte granskat några ifyllda formulär utan endast dokumentetmallen som
stödjer processen.
PwC
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Beställning inom underhållsprocessen (1 /2)

Beställning i underhållsprocessen
Det löpande underhållet av huvuddelen av kommunens verksamhetslokaler
hanteras av Kustbostäder. Jämfört med beställningar i investeringsprocessen är
beställningarna kopplade till underhållsprocessen förknippade med högre
utvecklingspotential.

Kustbostäders perspektiv
Kustbostäder är medvetna om att det saknas en robust och dokumenterad
underhållsplanering. Enligt Kustbostäder har underhållsplaneringen historiskt
hanterats utan att ha dokumenteras skriftligen i rapporter eller motsvarande.

Kommunalt perspektiv

Kustbostäder har nu påbörjat arbetet och väntas kunna presentera en
fullständig underhållsplan under 2022. Enligt Kustbostäder har det också
tolkats att det finns en oro att lyfta upp kommunens samlade underhållsbehov
till en mer synlig nivå.

Utifrån ett kommunalt perspektiv upplever respondenterna att man inte har
samma kontroll som vid beställningar i investeringsprocessen. I huvudsak
upplevs det att respondenterna saknar inflytande och kontroll över
underhållsplaneringen särskilt på lite längre sikt. Enligt respondenterna på
kommunen har man efterfrågat en plan under flera år. Kommunen är införstådd
med att det finns budgetmässiga utmaningar med att underhålla alla objekt men
anser att de saknar möjlighet till inflytande över /kommunikation kring den
strategiska riktningen i underhållsplaneringen.

Som komplement till mer strukturerad underhållsplanering har Kustbostäder
avstämningar med respektive förvaltning till exempel social- och
omsorgsförvaltningen och äldreförvaltningen. Dessa möten uppskattas av
förvaltningarna och trots att vissa lokaler har ett skick som har mer att önska
lämnar förvaltningarna positiv feedback på Kustbostäders bemötande och
hjälpsamhet.

PwC
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Beställning inom underhållsprocessen (2 /2)

Förvaltningsavtal och gränsdragningslista
Kustbostäder övertog / fick överta ansvaret för bland annat
verksamhetslokalernas/verksamhetsbyggnadernas underhåll. I samband
med övertagandet gavs det ekonomiska förutsättningar som gjorde det svårt
att långsiktigt underhålla fastigheterna. delvis berodde detta på att det fanns
ett överskott/överutbud av (ibland delvis dolt) av verksamhetslokaler. På
senare år har trenden vänt drivet av inflyttning och ökade lokalbehov på
grund av förändrad befolkningsstruktur. (Detta har som redovisats ovan
inneburit ett ökat intresse från kommunledningen att ta kontroll över i första
hand investeringsverksamheten av nya byggnader.)
För Kustbostäder har omsvängningen inneburit ökat tryck på att tillhandahålla
ändamålsenliga lokaler. Det ökade trycket har dock inte formulerats genom
ändrade ägardirektiv (Kustbostäders ägardirektiv inte uppdaterats på sexton
år dvs sedan 2005.) inte heller har Kustbostäder och kommunen kommit
överens om ett förvaltningsavtal även om försök gjort om att komma överens.
Detta har inneburit att det uppkommit osäkerhet kring underhållet av
kommunens lokaler/byggnader. Det som ligger till grund för
ansvarsfördelningen mellan kommun och Kustbostäder är delvis inaktuella
hyresavtal och en generell gränsdragningslista.

Gränsdragningslistan följer en traditionell mall som är anpassad för att passa
olika typer av fastigheter. Den gränsdragningslista vi har granskat är
uppdaterad 2017-12-15 och baseras på AFF10*. Vi noterar att det utkommit
en ny version av AFF, AFF15. Det kan finnas skäl att uppdatera
gränsdragningslistan men trots att gränsdragningslistan hänvisar till en äldre version av AFF bör den i stora
drag vara relevant för ändamålet.
Gränsdragningslistan reglerar ansvaret för
tillsyn, skötsel felavhjälpande underhåll och planerat
underhåll. Fördelat på ca 150 olika byggnads- och
lokaldelar som till exempel yttertak, persienner
eller handbrandsläckare.
I gränsdragningslistan anges hyresvärden som
Kommunsstyrelseförvaltningen och hyresgästen är definierad som
verksamheterna i kommunens interna hyresförhållanden. Vad vi känner till
finns det ingen motsvarande avtalsrelation mellan
Kommunsstyrelseförvaltningen och Kustbostäder. I det dagliga så uppger
parterna att gränsdragningslistan följs ändå.

*AFF (Forum för förvaltning och service) är en förening för verksamma inom
fastighetsägande, fastighetsförvaltning och facility management. Föreningen är en
mötesplats och ett forum för verksamma inom branschen.
PwC
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Sammanfattande slutsatser och rekommendationer (1/2)
Slutsatser
●
●

●

●

●

●

Utvecklingspotentialen ligger främst vid beställningar i
underhållsprocessen.
Beställningar i investeringsporcessen upplevs fungera relativt bra från
kommunens perspektiv mycket på grund av att kommunen anställt en
fastighetscontroller som ansvarar för mycket att kommunikationen mellan
de olika intressenterna.
Lokalförsörjningen och lokalbehovsplaneringen sköts via månatliga
möten mellan fastighetscontroller och representanter från
verksamheterna/förvaltningarna.
Det som ligger till grund för ansvarsfördelningen mellan kommun och
Kustbostäder är delvis inaktuella hyresavtal och en generell
gränsdragningslista. Det saknas aktuella ägardirektiv och
förvaltningsavtal.
Det saknas en övergripande dokumenterad underhållsplanering.
Kustbostäder arbetar nu med att ta fram underhållsplaner för
kommunens verksamhetsfastigheter.
Gränsdragningslistan bedöms som ändamålsenlig för det stora flertalet
av fastigheterna i fastighetsbeståndet.

Rekommendationer
●

●
●

●
●

●

PwC

Vi rekommenderar att kommunen på något sätt involveras i en styrgrupp
för projektet att ta fram underhållsplanen och att arbetet fullföljs. Vi
rekommenderar även att det uppskattas en kostnad/hyreshöjning för att
genomföra underhållplanen.
Underhållplanen bör uppdateras minst vart femte år.
Vi rekommenderar att framtida lokalbehov minst årligen dokumenteras i
en lokalförsörjningsplan eller motsvarande som kan ligga till grund för
kommunens budgetprocess som ge politikerna insyn i verksamheternas
framtida lokalbehov innan det görs en formell beställning.
Vi rekommenderar att “mallen” för beställning av lokaler kompletteras
med hyra år 1 respektive summa hyra över t ex 25 år.
Givet våra intervjuer så framfördes det ett behov om utbildning om vad
som kan förväntas utifrån gränsdragningslistan på chefsnivå i
verksamheterna. Vi bedömer att en kort genomgång/repetition årligen
kring kommunövergripande praktiska och ekonomiska lokalfrågor är
lämplig att genomföra en gång om året. Detta för att öka förståelsen hur
lokalanvändningen påverkar användningen av kommunens samlade
resurser och hur detta kan optimeras.
Enligt vår uppfattning bör gränsdragningslistan finnas som “avtalsbilaga”
mellan Kustbostäder och Kommunstyrelsen.
.
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Sammanfattande slutsatser och rekommendationer (2/2)
Rekommendationer, forts
●

●

●
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Vi ser ett behov av att utveckla mallen för nyinvestering med en tydligare
kostnadsuppskattning och beskrivning av hur verksamhetens
lokalkostnad påverkas, ev kompletterat med ett enkelt kalkylstöd.
Enligt vår uppfattning är inte dokumentet gränsdragningslistan ensamt
inte tillräckligt för att hantera alla drift- och förvaltningsfrågor. T ex frågor
kring frekvens, kommunikation och delaktighet är oreglerade.
Avtalsrelationen mellan Kustbostäder och Kommunen behöver
utvecklas. Givet LOU och vår utredning kan detta behöva göras i ett eget
(förvaltning-.)bolag. Ett eget bolag innebär också att styrningen blir
enklare och risken för sammanblandning av olika kollektiv minskar.
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Introduktion och bakgrund till uppdraget
PwC har fått i uppdrag att göra en kartläggning av Oxelösunds kommuns fastighets- och
lokalvårdsfunktion samt leverera en översyn avseende kommunens fastighetsförvaltningsprocess.
Översynen innefattar nuvarande fastighetsförvaltningsprocess och framtida driftsform. För
närvarande finns ett samarbete mellan kommunen och Kustbostäder AB avseende förvaltning av
kommunens fastigheter. Två delar kommer att granskas: fastighets- samt jurdikdelen.
Följande områden är intressanta att utreda i fastighetsdelen:
Fastighetsdel:
1. Beställarfunktion: Hur fungerar beställarfunktionen idag? Utredning av hur kommunens
lokalförsörjning ska organiseras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.
Fastighetsutvecklingsprojekt ställer stora krav på samordning exempelvis i projekt med flera
inblandade nämnder.
2. Gränsdragningslistan mellan kommunen och bolaget: Är nuvarande gränsdragningslistan
balanserad, ändamålsenlig och tydlig? Tydlighet i arbetsuppgifter och gränsdragning är en
förutsättning för ett effektivt samarbete mellan två parter.
3. Nuvarande styrning och samordning av fastighetsunderhåll: Fastigheternas underhåll ska
långsiktigt hålla en god nivå för att möjliggöra en professionell förvaltning och en adekvat
hyressättning. Hur kan kommunen i rollen som fastighetsägaren påverka och styra
fastighetsförvaltaren på ett ur ekonomiskt och verksamhetsmässigt effektivt sätt?
I denna delrapport behandlar vi kostnader kopplade till kommunens verksamhetslokaler. Vi har även
haft för avsikt att genomföra en fördjupad kostnadsanalys av centrala poster såsom städning, tillsyn
och skötsel samt administration. Underlaget vi erhållit har dock inte möjliggjort en fördjupad
kostnadsanalys. Därför har vi valt att redovisa riktvärden som kommunen kan använda längre fram i
den mån det är möjligt utifrån den information som finns tillgänglig.
PwC
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Övergripande metodbeskrivning
För att möjliggöra analys av kommunens fastighetskostnader och identifiering av eventuella avvikelser,
använder vi i detta kapitel riktvärden och nyckeltal från REPAB:s faktaböcker som är publicerade av
Aareon.
REPAB har under ett flertal år samlat in data och fakta från fastighetsägare och förvaltare över hela
landet. Där deras årskostnadsundersökning fungerar väl att använda som underlag för
fastighetsförvaltning och ekonomistyrning.
Årskostnadsundersökningen är uppdelad på olika typer av fastighetskategorier såsom förskolor,
skolfastigheter, vårdbyggnader och kontor. Det insamlade materialet består av totala drift- och
underhållskostnader som är uppdelade på olika kostnadsslag. Resultatet presenteras som riktvärden och
nyckeltal per kostnadsslag för olika typfastigheter och dess karakteriserade egenskaper.
Genom att analysera och jämföra kommunens egna kostnader mot REPAB:s sammanställning av
riktvärden och nyckeltal ges möjligheten till att identifiera höga kostnader och förbrukningar.
Vi har även jämfört riktvärdena mot medianen som anges i REPAB för respektive kostnadsslag då vi inte
har tagit del av kommunens uppskattning av typfastighet för respektive kostnadsslag per fastighetstyp.
Vidare har även de administrativa årskostnaderna per fastighetskategori för år 2020 rensats från
uppdagade operativa kostnader. De operativa kostnaderna har sedan adderats till rätt bedömt
kostnadsslag inom drift- och underhållskostnader. Detta för att möjliggöra en mer rättvisande bild i
förhållande mot riktvärdena för REPAB:s olika fastighetstyper.
I uppdraget har vi utgått från kommunens fastighetslista och identifierat vilka fastigheter som tillhör
respektive kategori (förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden, kontor samt övriga
fastigheter).

PwC

Förutsättningar för jämförelser
Uppdelning av olika fastighetskategorier

Kommunens redovisning

Riktvärden och nyckeltal

Vi har valt att fokusera jämförelsen kring fyra stycken
olika fastighetskategorier:

Vi har tagit del av utdrag ur kommunens ekonomisystem
där det framgår vilka årskostnader respektive
fastighetskategori har genererat mellan åren 2017-2020.

Som tidigare nämnt använder vi oss av REPAB:s
riktvärden och nyckeltal som är inhämtade från
fastighetsförvaltare och ägare över hela landet. För de
olika kostnadsslagen som jämförelsen utgår ifrån finns
tre till fyra kategorier typfastigheter som anger olika
riktvärden. Beroende på fastigheternas utformning,
egenskaper och byggnadsår förväntas kostnaderna
skilja sig åt per kvadratmeter. Vi har dock inte erhållit
uppgifter om motsvarande typfastighet från kommunen,
och därför har vi valt att jämföra kommunens kostnad
per kostnadsslag mot medianen i riket.

1.

Förskolor

2.

Grund- och gymnasieskolor

3.

Särskilda boenden

4.

Kontor

5.

Övriga fastigheter

Anledningen till detta är att följa den indelning som
REPAB:s faktaböcker har. Nyckeltalen i REPAB används
primärt som ett hjälpmedel för jämförelser av enskilda
fastigheters kostnadsläge och förklaring till dito. I
Oxelösunds kommun redovisas emellertid inte
kostnadsposterna för respektive fastighet på enhetsnivå,
varför vi har gjort jämförelse av de tre
fastighetskategorierna förskolor, grund- och
gymnasieskolor, särskilda boenden.

På grund av bristande underlag - både i fråga om
ekonomi och uppgifter om lokalytor på objektsnivå - har
vi valt att manuellt hantera, konvertera och matcha
lokalytor samt uppkomna kostnader inom varje kategori,
för att sedan och presentera dem som
genomsnittskostnad per kvadratmeter.
I jämförelsen används följande övergripande
kostnadsslag:

•

Driftskostnader

•

Underhållskostnader

På nästkommande sida specificeras vilka kostnader som
är hänförliga till respektive kategori.

För övriga fastigheter finns ingen erfoderlig
jämförelsedata, varför vi istället gör en
rimlighetsbedömning avseende dessa fastigheter utifrån
den totala andelen av driftkostnaden jämfört med
andelen inom respektive kostnadspost..
PwC
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Driftkostnader
Administration

Elanvändning

Omfattar alla kostnader för fastighetsorganisationens ledning och administration. Det vill
säga personalkostnader, lokalkostnader, kontorsomkostnader och företagsomkostnader
samt kostnader för köpta administrativa tjänster (konsult-, data- och
förhandlingstjänster).

Omfattar elanvändningen (fastighetsenergi).

Försäkring
Omfattar kostnad för fastighetsförsäkring för byggnad och tillhörande mark. Kostnader
för skador och självrisk ingår i kostnadsslaget för avhjälpande underhåll.

Energianvändning, fjärrvärme
Omfattar energianvändning för uppvärmning och varmvattenberedning med fjärrvärme,
dvs. inköp av fjärrvärme.

Energianvändning, annan form
Omfattar uppvärmning och varmvattenberedning med el i kombination med värmepump
eller med egen oljepanna.

PwC

Vatten och avlopp
Omfattar vattenförbrukningen. Avser fasta och rörliga avgifter för vatten och avlopp.

Tillsyn och skötsel
Omfattar driftåtgärder för observation av funktion, en inredning eller utrustning samt
rapportering av eventuella avvikelser. Även en eller flera åtgärder för justering eller vård
av fastigheterna

Sophämtning
Omfattar kostnader för bortforsling av avfall.

Städning
Omfattar kostnader för städning av gemensamma - och verksamhetsutrymmen.

Underhållskostnader
Avhälpande underhåll
Avser underhållsåtgärder som utförs när funktionen på ett objekt nått en oacceptabel
nivå.

Planerat underhåll
Avser underhåll som är planerat till tid, art och omfattning. Planerat underhåll utförs med
längre periodicitet än ett år och syftar till att återställa en byggdels funktion. Även
underhåll som kan planeras men, som av någon anledning, måste utföras än planerat
ingår (tidigarelagt planerat underhåll).

PwC

Förskolor

PwC

Administration
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har den administrativa kostnaden för
förskolor varierat kraftigt. Den årliga förändringen var
som störst mellan år 2017 och 2018 där en minskning på
cirka 69 tkr ägde rum. Sammantaget har årskostnaden
minskat med cirka 53 procent sett till hela tidsperioden,
vilket motsvarar en minskning på cirka 88 tkr.

För att möjliggöra jämförelse mot riktvärden har vi behövt rensa administrativkostnaden från uppdagade operativa
kostnader inom kostnadsslaget.

Budget för 2021 beräknas uppgå till 540 tkr, vilket är
cirka 461 tkr högre än utfallet för 2020.

Presentation Title
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Kostnaden för administration för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 14,6 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 1 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen under den 10:e percentilen (se
grafen till höger). Kommunens kostnad ligger 7 kronor per kvadratmeter under den 10:e percentilen, motsvarande totalt
38 tkr.

Date
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Försäkring
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har försäkringskostnaden för förskolor
minskat med cirka 3 procent mellan år 2017-2020, vilket
motsvarar en minskning på cirka 700 kronor.

Försäkringskostnaden för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 3,7 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som ligger under riktvärdet för typfastighet 1 (se den mittersta
grafen).

Beräknad budget för 2021 beräknas vara samma som
utfallet för 2020 och motsvarar cirka 40 tkr.

Kommunen ligger cirka 11 kronor per kvadratmeter under angiven median enligt REPAB jämfört med resten av landet,
vilket motsvarar totalt cirka 59 tkr. Försäkringskostnaden per kvadratmeter hamnar under den låga kvartilen (se grafen
till höger).
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Energianvändning, fjärrvärme
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för fjärrvärme
avseende förskolor varit relativt stabil. Mellan år
2019-2020 ökade kostnaderna med cirka 8 procent.
Sammantaget har dock årskostnaden ökat med 5
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
ökning på cirka 13 tkr.

Kostnaden för fjärrvärme för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 53,9 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 1 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen 14 kronor per kvadratmeter under
den 10:e percentilen (se grafen till höger), vilket medför en total skillnad på 14 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 165 tkr vilket är
125 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Energianvändning, annan form
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för annan
uppvärmningsform avseende förskolor ökat kraftigt mellan
2018 och 2019 med cirka 79 tkr. Mellan åren 2019-2020
minskade kostnaderna tillbaka med cirka 88 procent, vilket
motsvarar en minskning på cirka 125 tkr. Sammantaget har
årskostnaden minskat med cirka 73 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka 45 tkr.

Kostnaden för annan uppvärmningsform för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 3,1 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är mycket lägre än samtliga typfastigheter.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till samma nivå som
2020 med cirka 15 tkr, vilket är 1 tkr mindre än utfallet för
2020.
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Elanvändning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för elanvändning
avseende förskolor varit relativt fluktuerande. Mellan
åren 2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 13
procent och sedan har minskat mellan 2019 och 2020
med cirka 18 procent. Sammantaget har dock
årskostnaden minskat med cirka 6 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka 24
tkr.

Kostnaden för elanvändning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 66,1 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 2 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över den 1:a kvartilen som
har ett värde motsvarande 61 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 8 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå blir 43 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 270 tkr vilket är
cirka 86 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Vatten och avlopp
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för vattenförbrukning
avseende förskolor varit relativt stabil. Mellan åren 2018
och 2019 ökade kostnaderna med cirka 6 procent och
sedan har minskat mellan 2019 och 2020 med en annan
6 procent. Sammantaget har dock årskostnaden minskat
med cirka 2 procent sett till hela tidsperioden, vilket
motsvarar en minskning på cirka 1 tkr.

Kostnaden för vattenförbrukning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 9,3 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är samma som riktvärdet för typfastighet 1 (se
den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen lika med den 10:e percentilen som
också har ett värde motsvarande 9 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 8 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 43 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 30 tkr vilket är
cirka 20 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Tillsyn och skötsel
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för tillsyn och skötsel
avseende förskolor varit mycket fluktuerande, speciellt
från år 2018 då en minskning från 2017 ägde rum.
Mellan åren 2017 och 2018 minskade kostnaderna med
cirka 23 procent och sedan har ökat mellan 2019 och
2020 med cirka 29 procent. Sammantaget har
årskostnaden ökat med cirka 2 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 15 tkr.

Kostnaden för tillsyn och skötsel för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 145,0 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är mycket högre än samtliga typfastigheter, men
som närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över den övre kvartilen som
har ett värde motsvarande 192 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 64 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 345 tkr.

Ingen budget har erhållits från kommunen angående
denna kostnadsslag för 2021.
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Sophämtning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för sophämtning
avseende förskolor stabiliserat de senaste två åren,
speciellt från år 2018 då en stor ökning från 2017 ägde
rum. Mellan åren 2017 och 2018 ökade kostnaderna
med cirka 34 procent och sedan har minskat mellan
2018 och 2019 med en cirka 5 procent. Sammantaget
har årskostnaden ökat med cirka 29 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 15 tkr.

Kostnaden för sophämtning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 12,8 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 1 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något mellan den undre kvartilen
och medianen (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen cirka 4 kronor per kvadratmeter under,
vilket på totalnivå motsvarar cirka 20 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 50 tkr vilket är
cirka 19 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Städning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för städning avseende
förskolor varit något fluktuerande de senaste åren,
speciellt mellan åren 2019 och 2020 ökade kostnaderna
med cirka 18 procent. Sammantaget har årskostnaden
ökat med cirka 24 procent sett till hela tidsperioden,
vilket motsvarar en ökning på cirka 500 tkr.

Kostnaden för städning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 408,9 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast liknar typfastighet 3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen närmast den 90:e percentilen som
har ett värde motsvarande 425 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 104 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 560 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 2 633 tkr, vilket är
66 tkr högre än utfallet för 2020.
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Total driftkostnad
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens totala driftskostnad
inklusive städning för förskolor ökat med cirka 10
procent mellan 2017 till 2020, vilket motsvarar en
minskning på cirka 386 tkr. Den årliga förändringen har
varit som störst mellan år 2019-2020, en ökning på cirka
9 procent.

Den totala driftkostnader inklusive städning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 781,6 kronor per
kvadratmeter. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad som ligger mellan typfastighet 2 och 3 (se den mittersta
grafen).

Budgeterad kostnad för 2021 beräknas till cirka 3 743
tkr.
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Jämförelse med fastighetsägare och förvaltare från hela landet redovisas endast för driftkostnad exklusive städning.
Kommunens redovisade kostnad ligger 16 kronor per kvadratmeter under den undre kvartilen (se grafen till höger).
Jämfört med medianen så ligger kommunen 90 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 485
tkr.
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Avhjälpande underhåll
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens årskostnad för
avhjälpande underhåll avseende förskolor minskat med
60 procent under perioden 2018 och 2020. Kommunen
redovisar ingen kostnad för avhjälpande underhåll för
åren 2017 samt 2019.

Underhållskostnaden för förskolefastigheter uppgår till cirka 18 tkr, vilket ger en genomsnittskostnad per kvadratmeter
om 3 kronor. En kostnadsnivå som är lägre än samtliga riktvärden för fastighetstyper 1, 2 samt 3 (se den mittersta
grafen). Av den totala kostnaden – både drifts- och underhållskostnader – utgör avhjälpande underhåll ungefär 1
procent.

Det finns ingen budgeterad kostnad för avhjälpande
underhåll år 2021.
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Planerat underhåll
Utveckling av kostnader, 2018-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens årskostnad för planerat
underhåll avseende förskolor minskat med 9 procent
mellan 2018-2020. Förändringen mellan 2018 och 2019
har varit som störst med en minskning på cirka 52
procent.

Genomsnittskostnaden per kvadratmeter uppgår till 289,5 kronor, en kostnadsnivå som ligger över samtliga riktvärdena
för fastighetstyp 1, 2 och 3 (se den mittersta grafen). Vi ser att kostnaden per kvadratmeter har varit över typfastighet 3
under hela perioden 2018-2020.
En tumregel är att minst 70 procent av underhållskostnaden ska avse planerat underhåll och vi ser i Oxelösund att
planerade underhåll avser cirka 99 procent för år 2020.

Det finns ingen budgeterad kostnad för planerat
underhåll år 2021.
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Sammanfattning – Förskolor
Sammantaget har kommunens totala driftskostnad inklusive städning ökat med cirka 10
procent mellan år 2017-2020. En ökning som motsvarar cirka 386 tkr. Ökningen förklaras
framför allt av ökade kostnader för elanvändning, tillsyn och skötsel, städning samt planerat
underhåll. År 2020 uppgick den totala driftskostnader inklusive städning för förskolor till
cirka 4,2 miljoner kronor inom kommunen. Städningen står för 61 procent, medan tillsyn
och skötsel står för 19 procent av den totala summan.
Vi kan se att fördelningen mellan planerande respektive avhjälpande insatser är gynnsam –
kommunen hade 99 procent av de totala underhållskostnaderna som planerat underhåll år
2020. Kommunen ligger på en hög nivå i fråga om planerat underhåll – samtliga år mellan
2018-2020 har kommunen redovisat kostnader som överstiger typfastighet 3 inom
förskolor.
I förhållande till medianen i riket redovisar kommunen kostnader som överstiger förväntad
nivå med 1 501 tkr. Detta förklaras bland annat av höga driftskostnader (särskilt inom
städning samt tillsyn och skötsel) samt planerade underhållsinsatser.
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Avvikelse mot median

Förskolor, tusen kronor

Administration

-38

Försäkring

-59

Energianvändning, fjärrvärme

-14

Energianvändning, annan form

N/A

Elanvändning

-43

VA-kostnad

-43

Tillsyn och skötsel

+345

Sophämtning

-20

Städning

+560

Driftkostnader totalt

+688

Avhjälpande underhåll

-312

Planerat underhåll

+1 125

Totalt

+1 501
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Grund- och gymnasieskolor

PwC

Administration
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Kommunens administrativa kostnader för grund- och
gymnasieskolor har ökat med cirka 77 procent sett till
hela perioden, en ökning som motsvarar cirka 2,8 mkr.
Den årliga förändringen har varit som störst mellan år
2018-2019.

Administrationskostnaden för grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 81,7 kronor per kvadratmeter, vilket
överstiger riktvärdena för typfastighet 1, 2 och 3 (se den mittersta grafen). Administrationskostnaden i Oxelösund är
alltså 21 kronor per kvadratmeter högre än den närmaste typfastigheten (typfastighet 3).

Budgeterad kostnad för 2021 beräknas uppgå till 3,7
mkr.
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Oxelösund kommun har även en hög administrativ kostnad i förhållande till andra fastighetsförvaltare och
fastighetsägare runt om i landet där kostnaden per kvadratmeter ligger över referensgruppen inom den 90:e percentilen
(se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 47 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå
motsvarar cirka 1 472 tkr.
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Försäkring
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har försäkringskostnaden för grund- och
gymnasieskolor minskat med cirka 35 procent mellan år
2017-2020, vilket motsvarar en minskning på cirka 64
tkr. Den största förändringen ägde rum mellan 2019 och
2020 (se grafen till vänster).

Försäkringskostnaden för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 3,8 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som ligger under samtliga riktvärden för REPAB:s
typfastigheter (se den mittersta grafen).

Beräknad budget för 2021 beräknas vara samma som
utfallet för 2020.
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Kommunens kostnad för försäkringar inom skolfastigheter är låg jämfört övriga fastighetsägare och förvaltare över hela
landet. Jämfört med medianen så ligger kommunen 9 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka
271 tkr.

Date
25

Energianvändning, fjärrvärme
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för fjärrvärme
avseende grund- och gymnasieskolor fluktuerat. Mellan
år 2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 19
procent. Från och med 2018 har kostnaderna minskat
med 6 procent per år men med utgångspunkt i år 2017
har årskostnaden ökat med 6 procent, vilket motsvarar
en ökning på cirka 171 tkr.

Kostnaden för fjärrvärme för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 104,5 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 2 (se den
mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över den övre kvartilen (se
grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 19 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå
motsvarar cirka 579 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 4 710 tkr vilket är
cirka 1 438 tkr mer än utfallet för 2020.
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Energianvändning, annan form
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för annan
uppvärmningsform avseende grund- och gymnasieskolor
varierat kraftigt under perioden. Mellan åren 2018 och
2019 minskade kostnaderna med cirka 32 procent och
ännu mer med 61 procent mellan 2019 och 2020, vilket
motsvarar en minskning på cirka 165 tkr. Sammantaget
har årskostnaden minskat med cirka 72 procent sett till
hela tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka
276 tkr.

Kostnaden för annan uppvärmningsform för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 3,3 kronor per
kvadratmeter. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är mycket lägre än samtliga
typfastigheter, i så fall närmast typfastighet 0 (se den vänstra grafen).
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Elanvändning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för elanvändning
avseende grund- och gymnasieskolor varit relativt stor.
Mellan åren 2018 och 2019 ökade kostnaderna med
cirka 8 procent och sedan har minskat mellan 2019 och
2020 med cirka 18 procent. Sammantaget har
årskostnaden minskat med cirka 14 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka 296
tkr.

Kostnaden för elanvändning för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 56,2 kronor per
kvadratmeter. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet
2 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över den undre kvartilen som
har ett värde motsvarande 50 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 8 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 245 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 1 667 tkr vilket är
cirka 92 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Vatten och avlopp
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för vattenförbrukning
avseende grund- och gymnasieskolor minskat och
särskilt mellan 2019 och 2020. Mellan åren 2018 och
2019 minskade kostnaderna med cirka 6 procent och
sedan har minskat mellan 2019 och 2020 med cirka 9
procent. Sammantaget har årskostnaden minskat med
cirka 12 procent sett till hela tidsperioden, vilket
motsvarar en minskning på cirka 55 tkr.

Kostnaden för vattenförbrukning för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 12,8 kronor per
kvadratmeter. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är något under typfastighet 3 (se
den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan den övre kvartilen och den
90:e percentilen. Jämfört med medianen så ligger kommunen 5 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå
motsvarar cirka 152 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 505 tkr vilket är
cirka 106 tkr högre än utfallet för 2020.
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Tillsyn och skötsel
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för tillsyn och skötsel
avseende grund- och gymnasieskolor minskat år för år,
speciellt från år 2018 då en minskning från 2017 ägde
rum. Mellan åren 2017 och 2018 minskade kostnaderna
med cirka 15 procent och sedan har minskat mellan
2018 och 2019 med cirka 11 procent. Sammantaget har
årskostnaden minskat med cirka 28 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka 884
tkr.

Kostnaden för tillsyn och skötsel för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 73,4 kronor per
kvadratmeter. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är 11 kronor högre än typfastighet
2 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över medelvärdet som har ett
värde motsvarande 73 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 10
kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 313 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 95 tkr vilket är
cirka 2,2 mkr mindre än utfallet för 2020.
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Sophämtning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för sophämtning
avseende grund- och gymnasieskolor fluktuerat mycket.
Mellan åren 2017 och 2018 minskade kostnaderna med
cirka 15 procent och sedan har de ökat mellan 2018 och
2019 med cirka 29 procent, bara för att öka igen mellan
2019 och 2020 med cirka 23 procent. Sammantaget har
årskostnaden ökat med cirka 34 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 78 tkr.

Kostnaden för sophämtning för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till cirka 9,7 kronor per
kvadratmeter. Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet
3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen vid samma nivå som medelvärdet
om cirka 9 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 2 kronor per
kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 53 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 310 tkr vilket
ligger på samma nivå som utfallet för 2020.
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Städning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för städning avseende
grund- och gymnasieskolor varit relativt stabila tills 2019
då en stor ökning ägde rum. Mellan åren 2019 och 2020
ökade kostnaderna med cirka 9 procent. Sammantaget
har årskostnaden ökat med cirka 15 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 488 tkr.

Kostnaden för städning för samtliga grund- och gymnasieskolor uppgår i genomsnitt till 120,3 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är lägre än samtliga typfastigheter.
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan den 10:e kvartilen och den
undre kvartilen (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 67 kronor per kvadratmeter under,
vilket på totalnivå motsvarar cirka 2 380 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 3 862 tkr.
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Total driftkostnad
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har kommunens totala årskostnad för
drift, inklusive städning av grund- och gymnasieskolor
minskat med med cirka 19 procent, vilket motsvarar en
minskning på cirka 2 736 tkr. Den årliga förändringen
har varit som störst mellan år 2019-2020, då
årskostnaden minskade med cirka 10 procent.

De totala driftkostnader inklusive städning för samtliga förskolor uppgår i genomsnitt till 380,2 kronor per
kvadratmeter. I jämförelse med angivna typfastigheter per kostnadspost är kommunens sammanlagda kostnad 17
kronor per kvadratmeter högre än typfastighet 1.
Jämförelse med fastighetsägare och förvaltare från hela landet redovisas endast för driftkostnad exklusive städning.
Kommunens redovisade kostnad exklusive städning, som uppgår till 260 kronor per kvadratmeter, ligger 35 kronor per
kvadratmeter under medianen. Detta motsvarar cirka 1 096 tkr.

Budgeterad kostnad för 2021 beräknas uppgå till 14,7
mkr, vilket är cirka 2,8 mkr högre än utfallet för 2020.
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Avhjälpande underhåll
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens årskostnad för
avhjälpande underhåll avseende grund- och
gymnasieskolor minskat med 4 175 procent under
perioden 2017 och 2020, vilket motsvarar en minskning
på cirka 264 tkr.

Underhållskostnaden för grund- och gymnasieskolor uppgår till cirka 270 tkr, vilket ger en genomsnittskostnad per
kvadratmeter om 8,6 kronor, en kostnadsnivå som är lägre än samtliga riktvärden för fastighetstyper 1,2 samt 3 (se den
mittersta grafen).

Det finns ingen budgeterad kostnad för avhjälpande
underhåll år 2021.
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Av den totala kostnaden för underhåll utgör avhjälpande underhållskostnader 15 procent, vilket bör bedömas som en
gynnsam fördelning då den understiger 25 procent.
Jämfört mot statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela landet så ligger kommunens kostnad för avhjälpande
underhåll per kvadratmeter under den 10:e percentilen (se grafen till höger). Detta innebär att kommunen har en lägre
kostnadsnivå i förhållande till övriga fastighetsägare och förvaltare i landet. Skillnaden mot medianen motsvarar 1 107
tkr.
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Planerat underhåll
Utveckling av kostnader, 2018-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens årskostnad för planerat
underhåll avseende grund- och gymnasieskolor ökat
med 174 procent under perioden 2018-2020, vilket
motsvarar en ökning på cirka 2 312 tkr. Utgifterna för
planerat underhåll har varierat kraftigt och var som högst
år 2019 – motsvarande 7 360 tkr.

Underhållskostnaden för grund- och gymnasieskolor uppgår till cirka 3 639 tkr, vilket ger en genomsnittskostnad per
kvadratmeter om 116,2 kronor, en kostnadsnivå som är högre än samtliga riktvärden för typfastigheter 1, 2 samt 3 (se
den mittersta grafen).

Det finns ingen budgeterad kostnad för planerat
underhåll år 2021.

Jämfört mot statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela landet så ligger kommunens kostnad för planerade
underhåll per kvadratmeter över den 90:e percentilen (se grafen till höger). Detta indikerar att kommunen har en högre
kostnadsnivå i förhållande till övriga i landet - motsvarande 2 254 tkr över medianen.
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Av den totala kostnaden för underhåll utgör planerade insatser 94 procent, vilket bör bedömas som en gynnsam
fördelning.

35

Sammanfattning - Grund- och gymnasieskolor
Sammantaget har kommunens totala driftskostnad, inklusive städning minskat med cirka 19 procent mellan år
2017-2020. En minskning som motsvarar cirka 2,7 miljoner kronor. Minskningen förklaras framför allt av
minskade kostnader för städning.
År 2020 uppgick den totala driftskostnader inklusive städning för grund- och gymnasieskolor till cirka 11 905
tkr. Av den totala kostnaden står energianvändning (fjärrvärme) för 27 procent, tillsyn och skötsel för 19
procent, städning för 32 samt elanvändning för 15 procent.
Fördelningen mellan planerade och avhjälpande underhållsinsatser bedöms vara gynnsam – år 2020 var 94
procent planerat underhåll och 6 procent var avhjälpande underhåll. Kommunens utgifter för planerat underhåll
var högt år 2020 – 2 254 tkr över medianen – medan avhjälpande underhåll var lågt – 1 107 tkr under
medianen.
I jämförelsen av kommunens kostnad per kvadratmeter mot medianen i riket så redovisar kommunen högre
kostnader inom bland annat administration, fjärrvärme samt tillsyn och skötsel. Avvikelsen inom administration
uppgår till 1 472 tkr. Vi noterar dock att städkostnaden är 2 380 tkr under medianen, vilket drar ner den totala
avvikelsen för grund- och gymnasieskolor.
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Avvikelse mot median

Skolfastigheter, tusen kronor

Administration

+1 472

Försäkring

+271

Energianvändning, fjärrvärme

+579

Energianvändning, annan form

N/A

Elanvändning

-245

VA-kostnad

+152

Tillsyn och skötsel

+313

Sophämtning

+53

Städning

-2 380

Driftkostnader totalt

+215

Avhjälpande underhåll

-1 107

Planerat underhåll

+2 254

Totalt

+1 362
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Särskilda boenden

PwC

Administration
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har den administrativa kostnaden för
särskilda boenden minskat med cirka 91 procent, vilket
motsvarar en minskning på cirka 269 tkr. Den årliga
förändringen var som störst mellan år 2018 och 2019
med en minskning på cirka 461 tkr.

Administrativkostanden för särskilda boenden uppgår till cirka 133 tkr, vilket ger en genomsnittskostnad per
kvadratmeter (BRA) om 9,8 kronor. En kostnadsnivå som ligger under samtliga typfastigheter där den närmaste är
typfastighet 1 som har riktvärdet 22 kr per kvadratmeter BRA (se den mittersta grafen).

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 1 575 tkr, vilket är
cirka 1 442 tkr högre än utfallet för 2020.
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Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen under den låga kvartilen som har ett
värde motsvarande 15 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 24
kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 328 tkr.
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Försäkring
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har försäkringskostnaden för särskilda
boenden minskat med cirka 43 procent mellan år
2017-2020, vilket motsvarar en minskning på cirka 62
tkr.

Försäkringskostnaden för samtliga särskilda boenden uppgår till 81 tkr och i genomsnitt till 6,0 kronor per kvadratmeter
(BRA). Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som ligger lite över riktvärdet för typfastighet 1
(se den mittersta grafen).

Beräknad budget för 2021 beräknas vara samma som
utfallet för 2020.
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Kommunen redovisar även en kostnadsnivå som motsvarar 6 kronor per kvadratmeter. Jämfört med medianen så ligger
kommunen 2 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 27 tkr.
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Energianvändning, fjärrvärme
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för fjärrvärme
avseende särskilda boenden varit relativt fluktuerande.
Mellan år 2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka
18 procent. Mellan 2018 och 2019 har kostnaderna
minskat med 4 procent. Sammantaget har årskostnaden
minskat med 5 procent sett till hela tidsperioden, vilket
motsvarar en minskning på cirka 39 tkr.

Kostnaden för fjärrvärme för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 60 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 1 (se den
mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen under den 10:e percentilen (se
grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 24 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå
motsvarar cirka 327 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 874 tkr vilket är
cirka 60 tkr mer än utfallet för 2020.
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Elanvändning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för elanvändning
avseende särskilda boenden något stabiliserats. Mellan
åren 2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 12
procent och sedan har minskat mellan 2019 och 2020
med cirka 4 procent. Sammantaget har årskostnaden
minskat med cirka 15 procent sett till hela tidsperioden,
vilket motsvarar en minskning på cirka 201 tkr.

Kostnaden för elanvändning för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 116,3 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den
mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen över den övre kvartilen som har ett
värde motsvarande 104 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 45
kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 600 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 1 200 tkr vilket är
cirka 387 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Vatten och avlopp
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för vattenförbrukning
avseende särskilda boenden ökat för det mesta av
perioden och särskilt mellan 2019 och 2020. Mellan åren
2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 12 procent
och har sedan ökat mellan 2019 och 2020 med cirka 13
procent. Sammantaget har årskostnaden minskat med
cirka 23 procent sett till hela tidsperioden, vilket
motsvarar en minskning på cirka 62 tkr.

Kostnaden för vattenförbrukning för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 24,7 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är 4 kronor högre än typfastighet 2 (se den
mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan den övre kvartilen och 90:e
percentilen (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 10 kronor per kvadratmeter över, vilket på
totalnivå motsvarar cirka 134 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 341 tkr vilket
ligger på en liknande nivå som utfallet för 2020.
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Tillsyn och skötsel
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för tillsyn och skötsel
avseende särskilda boenden varit väldigt ostabil. En stor
ökning mellan 2017 och 2018 ägde rum med cirka 57
procent. Kostnaden har dock minskat mellan åren 2018
och 2019 med cirka 45 procent och sedan har ökat
mellan 2019 och 2020 med cirka 71 procent.
Sammantaget har årskostnaden minskat med cirka 46
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
ökning på cirka 719 tkr.

Kostnaden för tillsyn och skötsel för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 166,5 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är högre än samtliga typfastigheter, men som
närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen över den övre kvartilen som har ett
värde motsvarande 111 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 115
kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 1 569 tkr.

Ingen budget har erhållits från kommunen angående
denna kostnadsslag för 2021.
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Sophämtning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för sophämtning
avseende särskilda boenden generellt ökat. Mellan åren
2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 9 procent
och sedan har de minskat mellan 2019 och 2020 med
cirka 10 procent. Sammantaget har årskostnaden ökat
med cirka 7 procent sett till hela tidsperioden, vilket
motsvarar en ökning på cirka 17 tkr.

Kostnaden för sophämtning för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 20,0 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den
mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen i nivå med den övre kvartilen som
har ett värde motsvarande 20 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 5 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 64 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 315 tkr vilket är
43 tkr högre än utfallet för 2020.
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Städning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för städning avseende
särskilda boenden varit relativt stabil tills 2019 då en stor
ökning ägde rum. Mellan åren 2019 och 2020 ökade
kostnaderna med cirka 8 procent. Sammantaget har
årskostnaden ökat med cirka 13 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 719 tkr.

Det går inte att jämföra kostnaden per kvadratmeter mot typfastigheter eller övriga särskilda boenden i riket då inga
riktvärden är angivna i REPAB. Kostnaden per kvadratmeter uppgår till 162,3, vilket kan jämföras med motsvarande
kostnad inom förskolor och skolfastigheter som uppgår till 408,9 kronor per kvadratmeter respektive 120,3 kronor per
kvadratmeter.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 3 520 tkr, vilket är
86 tkr högre än utfallet för 2020.
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Total driftkostnad
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har kommunens totala årskostnad för
drift, inklusive städning av särskilda boenden ökat med
cirka 15 procent, vilket motsvarar en ökning på cirka
981 tkr. Den årliga förändringen har varit som störst
mellan år 2017-2018, då årskostnaden ökade med cirka
29 procent.

De totala driftkostnader inklusive städning för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 561,9 kronor per
kvadratmeter. I jämförelse med angivna typfastigheter per kostnadspost är kommunens sammanlagda kostnad 162
kronor per kvadratmeter högre än typfastighet 3.

Budgeterad kostnad för 2021 beräknas uppgå till 7,9
mkr, vilket är cirka 1,1 mkr mindre än utfallet för 2020.
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Jämförelse med fastighetsägare och förvaltare från hela landet redovisas endast för driftkostnad exklusive städning.
Kommunens redovisade kostnad exklusive städning, som uppgår till cirka 400 kronor per kvadratmeter, ligger 60 kronor
per kvadratmeter under den 90:e percentilen. Jämfört med medianen så ligger kommunen 132 kronor per kvadratmeter
över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 1 801 tkr.
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Planerat underhåll
Utveckling av kostnader, 2018-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för planerat underhåll
avseende särskilda boenden ökat med cirka 156 tkr.
Kostnaden som redovisats för 2020 uppgick till 851 tkr.

Kostnaden för planerat underhåll för samtliga särskilda boenden uppgår i genomsnitt till 62,4 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den
mittersta grafen).

Ingen budget finns för 2021.

Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över medianen (se grafen till
höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 6 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka
82 tkr.
Under år 2020 genomfördes endast planerade underhållsinsatser, d.v.s. inga avhjälpande underhållskostnader har
redovisats.
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Sammanfattning - Särskilda boenden
Sammantaget har kommunens totala driftskostnad, inklusive städning ökat med cirka 15 procent mellan år
2017-2020. En ökning som motsvarar cirka 982 tkr. Ökningen förklaras framför allt av ökade kostnader för
tillsyn och skötsel, städning, samt elanvändning.

Avvikelse mot median

Särskilda boenden, tusen kronor

Administration

-328

Försäkring

-27

Energianvändning, fjärrvärme

-327

Kostnaden för administration och energianvändning låg jämfört med medianen, medan kostnaden för
elanvändning samt tillsyn och skötsel är hög.

Energianvändning, annan form

N/A

Totalt redovisar Oxelösund en kostnad för särskilda boenden som ligger 1 767 tkr över medianen i riket. Detta
förklaras främst av höga kostnader för elanvändning samt tillsyn och skötsel.

Elanvändning

+600

VA-kostnad

+134

Tillsyn och skötsel

+1 569

Sophämtning

+64

Städning

N/A

Driftkostnader totalt

+1 685

Avhjälpande underhåll

N/A

Planerat underhåll

+82

Totalt

+1 767

År 2020 uppgick den totala driftskostnader inklusive städning för särskilda boenden till cirka 7 666 tkr. Av den
totala kostnaden stod tillsyn och skötsel för 30 procent, städning för 29 procent, samt elanvändning för 21
procent. Underhållskostnaderna har varit endast planerade insatser. Vi kan konstatera att kommunen har en
gynnsam fördelning av underhållskostnader eftersom inga avhjälpande kostnader ägde rum.

PwC
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Kontor

PwC

Administration
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har den administrativa kostnaden för
kontor minskat med cirka 13 procent, vilket motsvarar en
minskning på cirka 37 tkr. Den årliga förändringen var
som störst mellan år 2018 och 2019 med en ökning på
cirka 67 tkr.

Administrativkostanden för kontor uppgår till cirka 246 tkr, vilket ger en genomsnittskostnad per kvadratmeter (BRA) om
57,65 kronor. En kostnadsnivå som är närmast riktvärdet för fastighetstyp 2 som har riktvärdet 49 kr per kvadratmeter
(LOA) (se den mittersta grafen).

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 450 tkr vilket är
cirka 204 tkr mer än utfallet för 2020.
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Jämfört mot statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela landet så ligger kommunens administrationskostnad
per kvadratmeter något över medianen med 7,65 kr per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så
ligger kommunen 8 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 34 tkr. Detta indikerar att
kommunen har en medel kostnadsnivå i förhållande till övriga i landet.
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Försäkring
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har försäkringskostnaden för förskolor
minskat med cirka 54 procent mellan år 2017-2020,
vilket motsvarar en minskning på cirka 18,6 tkr.

Försäkringskostnaden för kontor uppgår i genomsnitt till 3,65 kronor per kvadratmeter. Sammantaget redovisar
kommunen en kostnad per kvadratmeter som ligger under riktvärdena för typfastighet 1, 2 och 3 (se den mittersta
grafen).

Beräknad budget för 2021 beräknas vara samma som
utfallet för 2020.

Kommunen redovisar även en lägre kostnadsnivå jämfört mot statistik från fastighetsägare och förvaltare över hela
landet, detta då försäkringskostnaden per kvadratmeter hamnar på cirka 0,65 sek under den 25:e kvartilen (se grafen till
höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 2 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka
10 tkr.
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Energianvändning, fjärrvärme
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för fjärrvärme
avseende kontor varit relativt fluktuerande. Mellan år
2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 7 procent.
Mellan 2018 och 2019 har kostnaderna minskat med 8
procent, men den största förändringen blev mellan 2019
och 2020 med en ökning på 29 procent. Sammantaget
har årskostnaden ökat med 28 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 96 tkr.

Kostnaden för fjärrvärme för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till 103 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen lite under den 75:e kvartilen som
uppgår till 114 kronor per kvadratmeter, vilket betyder att kommunen ligger över medianen avseende fjärrvärme (se
grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 22 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå
motsvarar cirka 94 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 450 tkr vilket är
en liknande nivå till utfallet för 2020.
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Energianvändning, annan form
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för annan
uppvärmningsform avseende kontor varit relativt liten.
Sammantaget har årskostnaden minskat med cirka 51
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
minskning på cirka 2 tkr.

Kostnaden för fjärrvärme för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till 0,55 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 0 (se den högra grafen).
Kostnaden betraktas vara väldigt låg jämfört med övriga typfastigheter.
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Elanvändning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för elanvändning
avseende kontor varit fluktuerande. Mellan åren 2017
och 2018 ökade kostnaderna med cirka 6 procent och
sedan har minskat mellan 2018 och 2019 med samma
procentsats. Den stora ökningen ägde rum mellan 2019
och 2020 med cirka 21. Sammantaget har årskostnaden
ökat med cirka 21 procent sett till hela tidsperioden,
vilket motsvarar en ökning på cirka 56 tkr.

Kostnaden för elanvändning för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till cirka 76 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över medianen som har ett
värde motsvarande 70 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 6
kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 26 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 320 tkr vilket
ligger på en liknande nivå till utfallet för 2020.

Presentation Title
PwC

54

Vatten och avlopp
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för vattenförbrukning
avseende kontor ökat för det mesta av perioden och
särskilt mellan 2017 och 2018. Mellan åren 2017 och
2018 ökade kostnaderna med cirka 7 procent och har
sedan ökat mellan 2019 och 2020 med cirka 6 procent.
Sammantaget har årskostnaden ökat med cirka 14
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
ökning på cirka 5 tkr.

Kostnaden för vattenförbrukning för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till cirka 10,3 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är närmast typfastighet 2 (se den mittersta
grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något under den 90:e percentilen
som har ett värde motsvarande 10,7 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 3 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 13 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 45 tkr vilket ligger
på en liknande nivå till utfallet för 2020.
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Tillsyn och skötsel
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för tillsyn och skötsel
avseende kontor varit väldigt ostabil. En stor ökning
mellan 2018 och 2019 ägde rum med cirka 60 procent.
Kostnaden har dock minskat mellan åren 2019 och 2020
med cirka 26 procent. Sammantaget har årskostnaden
ökat med cirka 36 procent sett till hela tidsperioden,
vilket motsvarar en ökning på cirka 100 tkr.

Kostnaden för tillsyn och skötsel för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till cirka 88 kronor per kvadratmeter.
Sammantaget redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är högre än samtliga typfastigheter, men som
närmast kan liknas vid typfastighet 3 (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen mellan medianen och den 75:e
kvartilen, vilket indikerar att bolaget har en något högre kostnad för tillsyn och skötsel jämfört med resten av landet (se
grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen 25 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå
motsvarar cirka 107 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 15 tkr vilket är
360 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Sophämtning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för sophämtning
avseende kontor generellt minskat. Mellan 2019 och
2020 minskade kostnaderna med cirka 44 procent.
Sammantaget har årskostnaden minskat med cirka 32
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
minskning på cirka 10 tkr.

Kostnaden för sophämtning för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till cirka 5 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är lägre än samtliga typfastigheter, men som närmast kan liknas
vid typfastighet 1 (se den mittersta grafen).

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 35 tkr vilket är 13
tkr högre än utfallet för 2020.
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Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något över den 10:e percentilen
som har ett värde motsvarande 4,4 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger
kommunen 8 kronor per kvadratmeter under, vilket på totalnivå motsvarar cirka 34 tkr. Detta indikerar att kommunen har
en lägre kostnad för sophämtning jämfört med övriga i landet.
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Städning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för städning avseende
kontor varit stabil med sin ökning på årsbasis.
Sammantaget har årskostnaden ökat med cirka 8
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
ökning på cirka 44 tkr.

Kostnaden för städning för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till cirka 143 kronor per kvadratmeter. Sammantaget
redovisar kommunen en kostnad per kvadratmeter som är lägre än samtliga typfastigheter (se den mittersta grafen).
Jämfört med fastighetsägare och förvaltare från hela landet placerar sig kommunen något under medelvärdet som har
ett värde motsvarande 150 kronor per kvadratmeter (se grafen till höger). Jämfört med medianen så ligger kommunen
19 kronor per kvadratmeter över, vilket på totalnivå motsvarar cirka 81 tkr.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 626 tkr vilket är
15 tkr högre än utfallet för 2020 och bedöms ligga på en
liknande nivå.
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Total driftkostnad
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har kommunens totala årskostnad för
drift, inklusive städning av kontor ökat med cirka 14
procent, vilket motsvarar en ökning på cirka 252 tkr.
Den årliga förändringen har varit som störst mellan år
2018-2019, då årskostnaden ökade med cirka 13
procent.

De totala driftkostnader inklusive städning för samtliga kontor uppgår i genomsnitt till 483 kronor per kvadratmeter.
I jämförelse med angivna typfastigheter per kostnadspost är kommunens sammanlagda kostnad 72 kronor per
kvadratmeter högre än typfastighet 3.

Budgeterad kostnad för 2021 beräknas uppgå till 1 956
tkr.
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Jämförelse med fastighetsägare och förvaltare från hela landet redovisas endast för driftkostnad exklusive städning.
Kommunens redovisade kostnad exklusive städning, som uppgår till 340 kronor per kvadratmeter, ligger 16 kronor per
kvadratmeter under medianen, vilket visar att kommunen har en genomsnittskostnad per kvadratmeter som är lite lägre
än övriga kontor i landet. Jämfört med medianen så ligger kommunen 16 kronor per kvadratmeter under, vilket på
totalnivå motsvarar cirka 68 tkr.
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Planerat underhåll
Utveckling av kostnader, 2018-2020
Mellan 2018-2019 ökade kommunens totala årskostnad för planerade underhållsinsatser från
128 tkr till 854 tkr. Inga planerade underhållskostnader redovisades år 2020.
Budgeterad kostnad för 2021 beräknas uppgå till 1 956 tkr, vilket ungefär motsvarar den dubbla
nivån från år 2019.
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Sammanfattning - Kontor
Sammantaget har kommunens totala driftskostnad, inklusive städning ökat med cirka 14 procent mellan år
2017-2020. En ökning som motsvarar cirka 252 tkr. Ökningen förklaras framför allt av ökade kostnader för
bland annat tillsyn och skötsel, städning, och administration.
År 2020 uppgick den totala driftskostnader inklusive städning för kontor till cirka 2 064 tkr. Av den totala
kostnaden stod fjärrvärmen för 21,4 procent, tillsyn och skötsel för 18 procent, elanvändning för 16 procent,
samt städning för 30 procent. Inga underhållskostnader har tillkommit enligt uppgifterna vi har fått från
kommunen.
I jämförelsen av kommunens kostnad per kvadratmeter mot medianen i riket så redovisar kommunen större
avvikelser inom kostnadsslagen för tillsyn och skötsel där det finns en avvikelse på cirka 107 tkr. I förhållande
till medianen redovisar kommunen kostnader som sammantaget överstiger förväntad nivå 311 tkr.
Kommunen redovisar inga kostnader för planerat eller avhjälpande underhåll år 2020. Vi noterar dock att den
budgeterade kostnaden för planerat underhåll år 2021 beräknas uppgå till 1 956 tkr.
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Avvikelse mot median

Kontor, tusen kronor

Administration

+34

Försäkring

-10

Energianvändning, fjärrvärme

+94

Energianvändning, annan form

N/A

Elanvändning

+26

VA-kostnad

+13

Tillsyn och skötsel

+107

Sophämtning

-34

Städning

+81

Driftkostnader totalt

+311

Avhjälpande underhåll

N/A

Planerat underhåll

N/A

Totalt

+311
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Övriga fastigheter
Övriga fastigheter kan ytterligare delas in i fastigheter som inte omfattas av de fyra
kategorierna som vi tidigare behandlat (förskolor, skolfastigheter, särskilda boenden,
kontor). Nedan följer en lista över vilka fastigheter som avses och tillhörande
driftskostnaden år 2020:
Fastighet
Ramdalsanläggningen Bad & Sport
Lokstall

357 623

Jogersö Camping

281 801

Jogersöanläggningen

199 604

Stenviksbadet
Restaurang läget
Hamnkontor och Servicebyggnad
Civilförsvarsanläggning
Övriga fastigheter (ej specificerat)

PwC

Total driftkostnad i kr för 2020
2 818 627

95 809
53 620
50 756
20 804
2 343 823

Total driftkostnad
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har kommunens totala årskostnad för
drift, inklusive städning av övriga fastigheter ökat med
cirka 13 procent, vilket motsvarar en ökning på cirka
658 tkr. Den årliga förändringen har varit som störst
mellan år 2017-2018, då årskostnaden ökade med cirka
18 procent.

De totala driftkostnader inklusive städning för samtliga övriga fastigheter uppgår i genomsnitt till 509 kronor per
kvadratmeter där totalen uppgår till 6 221 tkr. Detta utgör cirka 19 procent av alla driftkostnader för samtliga
fastigheter.

Budgeterad kostnad för 2021 beräknas uppgå till 4,9
mkr.
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Administration
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Mellan 2017-2020 har den administrativa kostnaden för
övriga bostäder minskat med cirka 64 procent, vilket
motsvarar en minskning på cirka 676 tkr. Den årliga
förändringen var som störst mellan år 2019 och 2020.

För att möjliggöra jämförelse mot riktvärden har vi behövt rensa administrativkostnaden från uppdagade operativa
kostnader inom kostnadsslaget. Administrationskostnader för övriga fastigheter utgör cirka 46 procent av samtliga
fastigheters administrationskostnader, vilket ligger 20 procentenheter över den förväntade nivån enligt uppgifter om
totala driftkostnader.

Budget för 2021 beräknas uppgå till ca 2 mkr mer än
utfallet för 2020.

Presentation Title
PwC

64

Försäkring
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har försäkringskostnaden för övriga
fastigheter minskat med cirka 148 procent mellan år
2017-2020, vilket motsvarar en minskning på cirka 399
tkr.

Försäkringskostnaden för övriga fastigheter uppgår i genomsnitt till 55 kronor per kvadratmeter. Försäkringskostnader
för övriga fastigheter utgör cirka 74 procent av samtliga fastigheters försäkringskostnader, vilket ligger 48
procentenheter över genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.

Beräknad budget för 2021 beräknas vara samma som
utfallet för 2020.
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Energianvändning, fjärrvärme
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för fjärrvärme
avseende övriga bostäder varit fluktuerande.
Kostnaderna ökade med ca 51 procent mellan 2017 och
2018, sedan minskade de mellan 2018 och 2019 med
cirka 49 procent, bara för att ökade igen mellan 2019
och 2020 med cirka 57 procent. Sammantaget har dock
årskostnaden ökat med 22 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 44 tkr.

Kostnaden för fjärrvärme för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till 20 kronor per kvadratmeter. Kostnader för
fjärrvärme för övriga fastigheter utgör cirka 5 procent av samtliga fastigheters kostnader för fjärrvärme, vilket ligger 21
procentenheter under genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 58 tkr vilket är
186 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Energianvändning, annan form
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för annan
uppvärmningsform avseende övriga bostäder minskat
mellan 2018 och 2019 med cirka 11 procent. Mellan åren
2019-2020 minskade kostnaderna ännu mer med cirka
27 procent, vilket motsvarar en minskning på cirka 43
tkr. Sammantaget har årskostnaden minskat med cirka 6
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
minskning på cirka 7 tkr.

Kostnaden för annan uppvärmningsform för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till 10 kronor per
kvadratmeter. Kostnader för annan uppvärmningsform för övriga fastigheter utgör cirka 42 procent av samtliga
fastigheters kostnader för annan uppvärmningsform , vilket ligger 16 procentenheter över genomsnittet för övriga
fastigheters totala driftskostnader. Om man lägger ihop energianvändning fjärrvärme och annan form så utgör övriga
fastigheter cirka 7 procent av samtliga fastigheters kostnader för uppvärmning.
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Elanvändning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för elanvändning
avseende övriga bostäder varit relativt fluktuerande.
Mellan åren 2018 och 2019 ökade kostnaderna med
cirka 12 procent och sedan har minskat mellan 2019 och
2020 med cirka 13 procent. Sammantaget har dock
årskostnaden ökat med cirka 12 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka 206
tkr.

Kostnaden för elanvändning för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till cirka 162 kronor per kvadratmeter.
Elkostnader för övriga fastigheter utgör cirka 33 procent av samtliga fastigheters elkostnader, vilket ligger 7
procentenheter över genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 1 573 tkr vilket är
cirka 414 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Vatten och avlopp
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för vattenförbrukning
avseende övriga bostäder varit relativt varierande.
Mellan åren 2018 och 2019 minskade kostnaderna med
cirka 13 procent och sedan har ökat mellan 2019 och
2020 med 23 procent. Sammantaget har dock
årskostnaden ökat med cirka 2 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en minskning på cirka 3
tkr.

Kostnaden för vattenförbrukning för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till cirka 11 kronor per kvadratmeter.
VA-kostnader för övriga fastigheter utgör cirka 14 procent av samtliga fastigheters VA-kostnader, vilket ligger 12
procentenheter under genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 107 tkr vilket är
cirka 30 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Tillsyn och skötsel
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för tillsyn och skötsel
avseende övriga bostäder varit mycket fluktuerande,
speciellt från år 2018 då en minskning från 2017 ägde
rum. Mellan åren 2017 och 2018 minskade kostnaderna
med cirka 23 procent och sedan har ökat mellan 2019
och 2020 med cirka 29 procent. Sammantaget har
årskostnaden ökat med cirka 2 procent sett till hela
tidsperioden, vilket motsvarar en ökning på cirka 15 tkr.

Kostnaden för tillsyn och skötsel för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till cirka 171 kronor per kvadratmeter.
Tillsyn och skötsel för övriga fastigheter utgör cirka 27 procent av samtliga fastigheters kostnader för tillsyn och skötsel,
vilket är 1 procent över genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.

Ingen budget har erhållits från kommunen angående
denna kostnadsslag för 2021.
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Sophämtning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för sophämtning
Kostnaden för sophämtning för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till cirka 7 kronor per kvadratmeter.
avseende övriga bostäder stabiliserat de senaste två åren,
Sophämtningskostnader för övriga fastigheter utgör cirka 11 procent av samtliga fastigheters sophämtningskostnader,
speciellt från år 2018 då en stor ökning från 2017 ägde rum. vilket ligger 17 procentenheter under genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.
Mellan åren 2017 och 2018 ökade kostnaderna med cirka 34
procent och sedan har minskat mellan 2018 och 2019 med
en cirka 5 procent. Sammantaget har årskostnaden ökat
med cirka 29 procent sett till hela tidsperioden, vilket
motsvarar en ökning på cirka 15 tkr.
Budgeten för 2021 beräknas uppgå till 50 tkr vilket är cirka
19 tkr mindre än utfallet för 2020.
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Städning
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Under perioden har årskostnaden för städning avseende
övriga bostäder varit mycket fluktuerande, speciellt från
år 2019 då en stor ökning ägde rum. Mellan 2019 och
2020 ökade kostnaderna med cirka 35 procent.
Sammantaget har årskostnaden ökat med cirka 42
procent sett till hela tidsperioden, vilket motsvarar en
ökning på cirka 149 tkr.

Kostnaden för städning för samtliga övriga bostäder uppgår i genomsnitt till cirka 41 kronor per kvadratmeter.
Städkostnader för övriga fastigheter utgör cirka 5 procent av samtliga fastigheters städkostnader, vilket ligger 21
procentenheter under genomsnittet för övriga fastigheters totala driftskostnader.

Budgeten för 2021 beräknas uppgå till cirka 517 tkr,
vilket är 13 tkr högre än utfallet för 2020.
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Avhjälpande underhåll
Utveckling av kostnader, 2017-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens årskostnad för
avhjälpande underhåll avseende övriga fastigheter
minskat med 1 procent under perioden 2017 och 2020,
vilket motsvarar en minskning på cirka 163 tkr.

Kostnaden för avhjälpande underhåll för samtliga övriga fastigheter uppgår i genomsnitt till 1 903,5 kronor per
kvadratmeter. Detta utgör 99 procent av kommunens totala avhjälpande underhåll. Vi rekommenderar kommunen att
se över aktiveringen av avhjälpande underhåll inom övriga fastigheter.

Det finns ingen budgeterad kostnad för avhjälpande
underhåll år 2021.
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Planerat underhåll
Utveckling av kostnader, 2018-2020

Jämförelse mot riktvärden och nyckeltal, kr/ kvm BRA totalt, 2020

Sammantaget har kommunens årskostnad för planerat
underhåll avseende övriga fastigheter minskat från och
med 2018, där dessa uppgick till 4 143 tkr år 2018 och 2
620 tkr år 2020.

Kostnaden för planerat underhåll för samtliga övriga fastigheter uppgår i genomsnitt till 214 kronor per kvadratmeter.
Detta utgör cirka 30 procent av kommunens totala planerade underhåll.

Vi har inte tagit emot några uppgifter som visar någon
budgeterad kostnad för planerat underhåll år 2021.
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Sammanfattning
Sammantaget har övriga fastigheter i Oxelösunds kommun ökat
driftskostnaden inklusive städning med cirka 13 procent mellan år
2017-2020. Ökningen motsvarar 658 tkr. Ökningen förklaras framför allt
av ökade kostnader för bland annat tillsyn och skötsel, fjärrvärme,
städning och elanvändning.
År 2020 uppgick den totala driftskostnaden inklusive städning för övriga
fastigheter till cirka 6 221 tkr, vilket motsvarar 19 procent av
kommunens totala driftkostnad. Av den totala driftskostnaden stod tillsyn
och skötsel för cirka 34 procent medan städning för cirka 8 procent.
Vi noterar att avhjälpande underhåll för övriga byggnader ligger på en
osedvanligt hög nivå. Kommunen bör säkerställa att rätt poster aktiveras.
Vidare noterar vi att den redovisade kostnaden för administration och
försäkring inom övriga fastigheter har en oproportionerligt stor andel av
kommunens totala kostnad. Inom administration står övriga fastigheter
för 46 procent av kommunens totala kostnad och inom försäkring
belastas övriga fastigheter med 74 procent av kostnaden.
Eftersom det inte går att göra jämförelser mot medianen avseende
övriga fastigheter är det svårt att uttala sig om kostnadsläget. För att
bedöma hela kommunens fastighetsbestånd är det dock relevant att
beakta enskilda kostnadsposter – i det här fallet administration och
försäkring.
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Sammanfattning

PwC

Sammanfattning av kostnadsjämförelse
Efter genomgången kostnadsanalys kan vi konstatera att driftskostnaden i Oxelösunds kommun totalt ligger 2,89 miljoner kronor högre än medianen. Den totala avvikelsen förklaras
huvudsakligen av administration samt tillsyn och skötsel. Sammanlagt ligger dessa två kostnadsposter 3,5 miljoner kronor över medianen. Detta kompenseras dock till viss del av låga
kostnader avseende städning. De avhjälpande underhållsinsatserna ligger på en låg nivå medan det planerade underhållet ligger på en hög nivå. Vi noterar dock att 99 procent av
kommunens avhjälpande underhåll återfinns inom kategorin övriga fastigheter, vilket inte redovisas i tabellen.
Vi rekommenderar kommunen att se över aktiveringen av avhjälpande
underhåll inom övriga fastigheter.

Avvikelse mot median

Förskolor

Skolfastigheter

Särskilt
boende

Kontor

Oxelösunds totala fördelning mellan planerat och felavhjälpande underhåll
uppgår totalt till 10 respektive 90 procent. Detta förklaras av avhjälpande
underhåll inom övriga fastigheter. En tumregel är att minst 70 procent av
underhållskostnaden ska avse planerat underhåll, och således har
Oxelösunds kommun en synnerligen ogynnsam fördelning.

Administration

-38

+1 472

-328

+34

+1 140

Försäkring

-59

+271

-27

-10

+175

Energianvändning, fjärrvärme

-14

+579

-327

+94

+332

Energianvändning, annan
form

N/A

N/A

N/A

N/A

Elanvändning

-43

-250

+600

+26

+333

VA-kostnad

-43

+152

+134

+13

+256

Tillsyn och skötsel

+345

+313

+1 569

+107

+2 334

Sophämtning

-20

+53

+64

-34

+63

Städning

+560

-2 380

N/A

+81

-1 739

Driftkostnader totalt

+688

+210

+1 685

+311

+2 894

Avhjälpande underhåll

-312

-1 107

N/A

N/A

-1 419

Planerat underhåll

+1 125

+2 254

+82

N/A

+3 461

Totalt

+1 501

+1 357

+1 767

+311

4 936

För städning redovisas inte avvikelsen mot medianen inom särskilda
boenden. Det går inte att jämföra kostnaden per kvadratmeter mot
typfastigheter eller övriga särskilda boenden i riket då inga riktvärden är
angivna i REPAB. Vidare noterar vi att det finns en stor skillnad mellan
verksamheterna gällande städning – förskolor ligger 560 tusen kronor över
medianen medan skolfastigheter ligger 2,3 miljoner kronor under
medianen. I sammanhanget bör nämnas att en hög ambitionsnivå inom
städ ofta minskar den långsiktiga kostnaden för underhåll av fastigheterna.
Övriga fastigheter, där respektive kostnadspost inte kan jämföras mot
medianen i riket, utgör 19 procent av kommunens totala driftskostnad.
Majoriteten av kategorin utgörs av Ramsdalsanläggningen Bad & Sport. Vi
noterar att övriga fastigheter har en oproportionerligt hög andel
administration och försäkring – 46 respektive 74 procent av
kostnadsposterna. Om detta beaktas bedömer vi att den totala kostnaden
för administration är synnerligen hög i Oxelösunds kommun.
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Spartips
För att minska kostnaden och uppnå en god styrning av verksamheten kan kommunen vidta
följande åtgärder:
Administration

• Om kommunen väljer att arbeta med god planering, kontroll och styrning av kostnader samt
planering och uppföljning av drifts- och underhållskostnader kan den administrativa
kostnaden öka, men betydande besparing kan uppnås för övriga kostnadsposter.

Tillsyn och skötsel

• Planera och utforma marken så att den kan renhållas och skötas rationellt med lämplig
maskinell utrustning

• Konkurrensutsättning av fastighetsdriften kan medföra en kraftig sänkning av kostnaderna.
Det gäller dock att säkra kvaliteten i samband med upphandling och följa upp utfallet.

Städning

• Anpassa städfrekvensen till det verkliga behovet och analysera städkostnaden per
fastighetskategori/objekt.

• Tillse att rationella metoder tillämpas inom städning.
• Se över möjligheten till att upphandla städning i konkurrens.
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Övergripande metodbeskrivning
För att genomföra en fördjupad kostnadsanalys har vi efterfrågat underlag gällande tillsyn och skötsel, städning
samt administration. Underlaget vi erhållit har inte möjliggjort en fördjupad kostnadsanalys, varför vi i detta
kapitel ger förslag på framtida bemanningsnivåer inom städning, tillsyn och skötsel samt administration.
Anledningen till detta är att dessa tre poster utgör merparten av kommunens driftskostnader. År 2020
motsvarade dessa tre poster cirka 57 procent av de totala driftskostnaderna, varav städning avser 30 procent
och tillsyn och skötsel motsvarar 24 procent av de totala driftskostnaderna. Dessutom redovisar Oxelösunds
kommun kostnader inom tillsyn och skötsel som ligger över medianen inom samtliga verksamheter. Vidare är
tillsyn och skötsel samt städning personalintensiva områden, och en avvikande nivå ger indikationer om
kommunens ambition och effektivitet. Inom städning har vi sett att Oxelösunds kommun har en varierad kostnad
inom respektive verksamhet – förskolor ligger högt medan skolfastigheter ligger lågt i förhållande till medianen.
I detta kapitel går vi igenom riktvärden för städning, tillsyn och skötsel samt administration. Metoden som vi
tillämpat utgår från att kommunen har fått klassificerat respektive fastighets karaktär i fråga om relevanta faktorer
kopplade till kostnadsposterna.
På nästkommande sidor redovisas bedömda kostnader utifrån klassificeringen per verksamhetstyp – förskolor,
grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden samt kontor. För kommunens övriga fastigheter, såsom
Ramdalsanläggningen och Lokstallet, finns inga typfastigheter att jämföra mot. Övriga fastigheter motsvarar
ungefär 21 procent av kommunens totala yta, och således bör bemanningsnivåer och tillhörande kostnader
justeras utifrån detta.
För städning inom särskilt boende finns inget riktvärde i REPAB:s faktaböcker. Vi har därför utgått från
nyckeltalen för typfastigheter avseende förskolor.
I uppdraget har vi utgått från kommunens fastighetslista och identifierat vilka fastigheter som tillhör respektive
kategori (förskolor, grund- och gymnasieskolor, särskilda boenden, kontor samt övriga fastigheter). I
kostnadsanalysen som avser åren 2018-2020 har vi inkluderat D-skolan, Torgskolan och gymnastik samt
D-skolans matsal. I den fördjupade kostnadsanalysen har vi inte inkluderat dessa fastigheter, eftersom de är
tomställda. Kommunen har dock vissa kostnader för tillsyn och skötsel samt administration för dessa fastigheter,
vilket kan tänkas förklara eventuella avvikelser från angiven typfastighet inom grund- och gymnasieskolor.
I appendix redovisas kommunens kategorisering av typfastighet på objektsnivå per verksamhet och
kostnadsslag.
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Fördjupad kostnadsanalys - städning

PwC

Typkostnad och bemanningsnivåer
Städning
Ansvariga tjänstepersoner med insyn i fastigheternas utformning och
städfrekvens har kategoriserat de enskilda fastigheterna. PwC har sedan
beräknat kostnaden enligt REPAB:s typkostnad och genomfört en analys
av verksamheternas förväntade kostnader för städning. Dalgångens
förskola ingår i jämförelse av städning, men inte tillsyn och skötsel eller
administration.
Totalt uppgår typkostnaden för städning till 13,0 miljoner kronor. Högst
procentuell fördelning utgör skolfastigheter, vilket dels förklaras av att
skolfastigheter är den verksamhet som har mest lokalyta i kommunen.
Även särskilt boende ligger högt. För särskilt boende finns inga
typkostnader, varför vi har utgått från nyckeltalen för typfastigheter
avseende förskolor. Förskolor har den högsta typkostnaden av
verksamheterna, vilket är förklaringen till att särskilt boende förväntas ha
en hög kostnad för städning.
Genom att beräkna typkostnaden kan även bemanningsnivåer tas fram. I
REPAB:s kalkyl antas månadslönen för städpersonal uppgå till 24 700
kronor per månad, motsvarande 148 kronor per timme. Kostnaden
uppgår dock till 340 kronor per timme om man justerar för 80 procents
effektiv arbetstid, personalomkostnader, förbrukningsmaterial om 6
procent av personalkostnad samt fordon, arbetsredskap och
arbetsledning om 25 procent av personalkostnaden. År 2021 uppgår
årsarbetstiden till 1989 timmar, vilket innebär att kommunen har behov av
19,2 årsarbetare.
I ovanstående kalkyl beaktas ej övriga fastigheter. År 2020 motsvarade
utfallet för övriga fastigheter 5,2 procent av den totala städkostnaden.
Om detta är representativt bör städkostnaden för övriga fastigheter ligga
på 710 tusen kronor, vilket motsvarar ytterligare 1,1 årsarbetare.
PwC

Verksamhet

Förskolor

Skolfastigheter

Särskilt
boende

Kontor

Totalt

Typkostnad enligt
kategorisering, tkr

2 211

6 103

3 828

807

12 951

Andel av total typkostnad, %

17,1

47,1

29,6

6,2

100

Årsarbetare enligt typkostnad,
antal

3,3

9,0

5,7

1,2

19,2

Fördjupad kostnadsanalys – tillsyn och skötsel

PwC

Typkostnad och bemanningsnivåer
Tillsyn och skötsel
Ansvariga tjänstepersoner med insyn i fastigheternas utformning och
tekniska standard har kategoriserat de enskilda fastigheterna. PwC har
sedan beräknat kostnaden enligt REPAB:s typkostnad och genomfört en
analys av verksamheternas förväntade kostnader för tillsyn och skötsel.
Tillsyn avser driftsåtgärder som omfattar observation av funktion hos ett
förvaltningsobjekt, en inredning eller utrustning och rapportering av
eventuella avvikelser. Skötsel är åtgärder som omfattar en eller flera av
åtgärderna justering eller vård av förvaltningsobjekt, inredning,
utrustning, byte eller tillförsel av förbrukningsmaterial.
Totalt uppgår typkostnaden för tillsyn och skötsel till 3,7 miljoner kronor.
Även i fråga om tillsyn och skötsel är det skolfastigheter som förväntas
vara mest resurskrävande – 53,7 procent av totala typkostnaden vilket
alltså är 6,6 procentenheter högre än motsvarande nyckeltal för städning.
Utöver storleken på skollokalerna jämfört med hela fastighetsbeståndet
har kommunen även en ny grundskola (Oxelöskolan) som kategoriseras
som typfastighet 3, det vill säga mycket resurskrävande i fråga om tillsyn
och skötsel. Även kommunens särskilda boenden förväntas ha en hög
typkostnad för tillsyn och skötsel. Björntorps äldreboende har
kategoriserats som typfastighet 3.
Genom att beräkna typkostnaden kan bemanningsnivåer för tillsyn och
skötsel tas fram. I denna kalkyl har vi utgått från att bemanningen består
av fastighetsskötare, men det går även att inkludera driftstekniker. I
REPAB:s kalkyl beräknas månadslönen för en driftstekniker ligga på 26
870 kronor, motsvarande 161 kronor per timme. Kostnaden per timme
uppgår till 391 kronor om man inkluderar personalomkostnader,
kompensation för 80 procents effektiv arbetstid, förbrukningsmaterial om
10 procent av personalkostnaden samt fordon, arbetsredskap och
arbetsledning om 25 procent av personalkostnaden.
PwC

Om man konverterar typkostnaden till arbetade timmar motsvarar detta 4,7 årsarbetande
fastighetsskötare.
D-skolan, Torgskolan och gymnastik samt D-skolans matsal ingår ej i den fördjupade kostnadsanalysen.
Kommunen har dock vissa kostnader för tillsyn och skötsel samt administration för dessa fastigheter.
I kalkylen ingår ej övriga fastigheter. År 2020 motsvarade utfallet för övriga fastigheter 26,8 procent av
den totala kostnaden för tillsyn och service. Om man räknar på motsvarande förhållande skulle antalet
fastighetsskötare öka med 1,7 årsarbetare. Detta innebär att organisationen skulle behöva 6,4
årsarbetande fastighetsskötare totalt.

Verksamhet

Förskolor

Skolfastigheter

Särskilt
boende

Kontor

Totalt

Typkostnad enligt
kategorisering, tkr

485

1 961

1 084

119

3 651

Andel av total typkostnad, %

13,3

53,7

29,7

3,3

100

Årsarbetare enligt typkostnad,
antal

0,6

2,5

1,4

0,2

4,7

Fördjupad kostnadsanalys - administration

PwC

Typkostnad och bemanningsnivåer
Administration
Administration omfattar alla kostnader för fastighetsorganisationens
ledning och administration. Detta innebär bland annat gemensam
ledningspersonal för planering och upphandling. Tjänstepersoner med
kännedom om kommunens fastighetsbestånd har gjort bedömningar av
de enskilda fastigheternas strukturella förutsättningarna gällande
administration. I REPAB:s typkostnad är kalkylen beräknad utifrån en
årskostnad per tjänsteperson om 42 000 kronor per månad som har
personalomkostnader om 21 000 kronor per månad. Utöver
personalkostnader beräknas kontorsomkostnader, lokalomkostnader och
företagsomkostnader uppgå till sammanlagt 29 333 kronor per månad.
Enligt kommunens klassificering uppgår den totala typkostnaden till 1,4
miljoner kronor. Skolfastigheter och särskilda boenden beräkna ha
högsta typkostnaden. Björntorps äldreboende har kategoriserats som
typfastighet 2, medan kommunens övriga fastigheter har kategoriserats
som typfastighet 1. Detta förklarar den relativt höga koncentrationen mot
särskilda boenden.
För att beräkna bemanningsnivåer gällande administration utgår
REPAB:s kalkyl från antal tjänstepersoner per 100 000 kvadratmeter
(LOA för kontor och BRA för förskolor, skolfastigheter och särskilda
boenden). Enligt den bedömda klassificeringen per fastighet uppgår
totala antalet tjänstepersoner till 1,3 årsarbetare. Den förhållandevis låga
nivån förklaras av att Oxelösunds kommuns fastighetsbestånd är relativt
litet och geografiskt koncentrerat. Observera att REPAB:s riktvärden tar
inte hänsyn till golvnivåer.
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D-skolan, Torgskolan och gymnastik samt D-skolans matsal ingår ej i den fördjupade kostnadsanalysen.
Kommunen har dock vissa kostnader för tillsyn och skötsel samt administration för dessa fastigheter.
I kalkylen ingår ej övriga fastigheter. Eftersom administrationskostnaden till 45,7 procent tillhörde övriga
fastigheter år 2020 skulle detta motsvara en ökning om 1,1 årsarbetare. Den totala kostnaden skulle då
uppgå till 2,6 miljoner kronor.

Verksamhet

Förskolor

Skolfastigheter

Särskilt
boende

Kontor

Totalt

Typkostnad enligt
kategorisering, tkr

118

610

537

136

1 402

Andel av total typkostnad, %

8,4

43,5

38,3

9,7

100

Årsarbetare enligt typkostnad,
antal

0,1

0,6

0,5

0,1

1,3

Fördjupad kostnadsanalys - sammanfattning

PwC

Sammanfattning av fördjupad kostnadsanalys
Vid genomgång av Oxelösunds kategorisering av typfastigheter per objekt
kan vi konstatera att det främst är skolfastigheter och särskilda boenden
som har behov av städning, tillsyn och skötsel samt administration. Detta
förklaras till stor del av att dessa verksamheter står för majoriteten av
förvaltningsytan. Vidare bedöms både Oxelöskolan och Björntorps
äldreboende ha stort behov av tillsyn och skötsel. Björntorps äldreboende
anses även vara mer krävande gällande administration än kommunens
övriga fastigheter. Den angivna typkostnaden för städning ligger
förhållandevis högt inom särskilda boenden. Detta kan behöva ses över,
eftersom det inte finns typfastigheter avseende städning för särskilda
boenden. Vi har därför utgått från riktvärden inom förskolor som i
förhållande till övriga verksamhetslokaler ligger på en hög nivå.
Vi har även i detta kapitel konverterat typkostnaden till årsarbetare utifrån
genomsnittslön per årsarbete och relevanta påslag inom städning, tillsyn
och skötsel samt administration. Utifrån kalkylen har vi kommit fram till att
det krävs 25,2 årsarbetare för att sköta dessa funktioner. Majoriteten avser
städpersonal och fastighetsskötare inriktade mot skolor och särskilda
boenden.
D-skolan, Torgskolan och gymnastik samt D-skolans matsal ingår ej i den
fördjupade kostnadsanalysen. Kommunen har dock vissa kostnader för
tillsyn och skötsel samt administration för dessa fastigheter.
I tabellerna till höger ingår inte övriga fastigheter. Om man utgår från
utfallet per kostnadsslag för övriga fastigheter år 2020 i förhållande till det
totala utfallet kan en nivå skattas för övriga fastigheter. Det är dock viktigt
att kommunen är trygga med att redovisningen per kostnadsslag är
korrekt. Utifrån dessa antaganden finns det ytterligare behov av 1,0
årsarbetande städpersonal, 1,7 årsarbetande fastighetsskötare samt 1,1
årsarbetande inom administration.
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Typkostnad, mnkr

Förskolor

Skolfastigheter

Särskilt
boende

Kontor

Totalt

Städning

2 211

6 103

3 828

807

12 951

Tillsyn och skötsel

485

1 961

1 084

119

3 651

Administration

118

610

537

136

1 402

Totalt

2 816

8 676

5 450

1 063

18 004

Typkostnad, årsarbetare

Förskolor

Skolfastigheter

Särskilt
boende

Kontor

Totalt

Städning

3,3

9,0

5,7

1,2

19,2

Tillsyn och skötsel

0,6

2,5

1,4

0,2

4,7

Administration

0,1

0,6

0,5

0,1

1,3

Totalt

4,0

12,1

7,6

1,5

25,2

pwc.se
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konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.
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Kategorisering av
typfastigheter

Innehållsförteckning
Förskolor
1. Städning
2. Tillsyn och skötsel
3. Administration
Skolfastigheter
1. Städning
2. Tillsyn och skötsel
3. Administration
Vårdhem
1. Städning (OBS! förskolor)
2. Tillsyn och skötsel
3. Administration
Kontor
1. Städning
2. Tillsyn och skötsel
3. Administration
PwC
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Förskolor

Förskolor - städning

Stenviks Förskola (fd. Dalgångsskolan)

x

Nya Oxelö förskola

x

Frösängs förskola

x

Blåklockans förskola

x

Peterslund förskola

x

Ramdalen förskola

x

Dalgångens förskola

x

PwC
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Förskolor - tillsyn och skötsel

Stenviks Förskola (fd. Dalgångsskolan)

x

Nya Oxelö förskola

x

Frösängs förskola

x

Blåklockans förskola

x

Peterslund förskola

x

Ramdalen förskola

x

PwC
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Förskolor - administration

Stenviks Förskola (fd. Dalgångsskolan)

x

Nya Oxelö förskola

x

Frösängs förskola

x

Blåklockans förskola

x

Peterslund förskola

x

Ramdalen förskola

x

PwC
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Skolfastigheter

Skolfastigheter - städning

Breviksskolan

x

Peterslundsskolan

x

Oxelöskolan

x

Ramdalsskolan

x

PwC
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Skolfastigheter - tillsyn och skötsel

Breviksskolan

x

Peterslundsskolan

x

Oxelöskolan
Ramdalsskolan

PwC

x
x

23

Skolfastigheter - administration

Breviksskolan

x

Peterslundsskolan

x

Oxelöskolan

x

Ramdalsskolan

x

PwC
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Vårdhem

Vårdhem - städning (OBS! förskolor)

För vårdhem/särskilt boende
finns ej typfastigheter
avseende städning.

Björntorp äldreboende & panncentral

x

Björntorp sjukhem

x

Björntorp Säbo sjukhem (nya delen)

x

PwC
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Vårdhem - tillsyn och skötsel

Björntorp äldreboende & panncentral

x

Björntorp sjukhem

x

Björntorp Säbo sjukhem (nya delen)

x

Gruppboende psykiatrisk vård/bostad Folkegatan 14 - Torsken 14

x

Gruppboende psykiatrisk vård/bostad Thulegatan 3 - Torsken 15

x

PwC
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Vårdhem - administration

Björntorp äldreboende & panncentral

x

Björntorp sjukhem

x

Björntorp Säbo sjukhem (nya delen)

x

Gruppboende psykiatrisk vård/bostad Folkegatan 14 - Torsken 14

x

Gruppboende psykiatrisk vård/bostad Thulegatan 3 - Torsken 15

x

PwC
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Kontor

Kontor - städning

Kommunhuset

PwC

x

30

Kontor - tillsyn och skötsel

Kommunhuset

PwC

x

31

Kontor - administration

Kommunhuset

PwC

x
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Ks § 190

Dnr KS.2021.150

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
antas.
Sammanfattning
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:
·

 ämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter
N
och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

·

 igitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
D
händelser/ situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

·

Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

·

 igitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
D
förtydligats

Länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om förändrat reglemente före
den 1 januari 2022 då reglementet föreslås träda ikraft.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2021-11-02
Bilaga - Förslag till revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
antas.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

______
Beslut till:
Region Sörmland (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

Datum

Dnr

2021-11-02

KS.2021.150

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård antas.

2. Sammanfattning
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av reglemente
på grund av ändringar gällande:


Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter och
ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper



Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära händelser/
situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.



Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt



Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har förtydligats

Länets kommuner rekommenderas att fatta beslut om förändrat reglemente före den
1 januari 2022 då reglementet föreslås träda ikraft.
Beslutsunderlag
Förslag till revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Johan Persson
Kommunchef

Agnetha West
nämndsekreterare

Beslut till:
Region Sörmland (för åtgärd)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

PROTOKOLL
Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

§ 22/21 Revidering av reglemente för nämnden för
samverkan kring socialtjänst och vård

Diarienummer: NSV21-0013
Behandlat av

Mötesdatum

Arendenr

l Nämnden för samverkan kring

2021-10-29

§ 22/21

socialtjänst och vård

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut
l. Reviderat reglemente antas.

2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat

reglemente före den l januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
3. Beslutet gäller från och med l januari 2022.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen

del
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.

Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:
Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av
verksamheter och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället

för målgrupper

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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PROTOKOLL
i

^

N

Datum

Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-10-29

Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång
sikt
Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har

förtydligats
Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid
nämndens sammanträden i maj och september 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-06
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Beslutet expedieras till
Länets alla kommuner
Länsgemensamt regionalt stöd
Controller för styrande dokument
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Ä re n d e g å n g

Mö t e s d a t u m

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2021-10-29

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens
förslag till regionfullmäktiges beslut
1. Reviderat reglemente antas.
2. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrat
reglemente före den 1 januari 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
3. Beslutet gäller från och med 1 januari 2022.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut för egen del
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har initierat revidering av
reglemente på grund av ändringar gällande:
-

Nämndens ansvar innehåller en mer kortfattad beskrivning av verksamheter
och ansvarsområden att utveckla samverkan kring, istället för målgrupper

-

Digitala sammanträden möjliggörs för nämnden, vid extraordinära
händelser/situationer, med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på
distans. Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i
anslutning till, utlyst sammanträdeslokal.

-

Ersättare för ordföranden har tydliggjorts med reglering på kort och lång sikt

-

Digitala arbetsformer för kallelse samt justering och publicering har
förtydligats

Ovan beskrivna förändringar i reglementet har informerats och diskuterats vid
nämndens sammanträden i maj och september 2021.
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Konsekvenser
Genom revideringen ges nämnden möjlighet att sammanträda digitalt vid
extraordinära händelser för att kunna upprätthålla beslutsfattande och nödvändig
samverkan. Nämndens samverkansområden tydliggörs i reglementet vilket
innebär ökade möjligheter till uppföljning och samverkan.
Beslutsunderlag
Reglemente för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
Beslutet expedieras till
Länets alla kommuner
Länsgemensamt regionalt stöd
Controller för styrande dokument
Alla
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Reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
I den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård
ingår Region Sörmland och kommunerna Eskilstuna, Strängnäs,
Katrineholm, Vingåker, Flen, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta
(nedan gemensamt kallade huvudmän.
Region Sörmland är värdregion och den gemensamma nämnden ingår i
regionens organisation.
1 Nämndens ansvar
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av
socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland är att:
• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan
de olika huvudmännen
• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
• Öka effektivitet inom berörda verksamheter
• Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda
områden
I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige i
respektive kommun och i regionen anger, ansvarar den gemensamma
nämnden för följande verksamheter:
•

Hjälpmedelsförsörjningen
Nämndens ansvar innebär att:
- tillhandahålla individuella hjälpmedel för daglig livsföring,
vård och behandling, inkontinens samt grundutrustning till
personer med funktionsnedsättning
- trygga en god, effektiv och lättillgänglig
hjälpmedelsförsörjning för invånarna i Sörmland
- den har ett vårdgivaransvar för den vård som ges vid
hjälpmedelscentralen
- bereda frågor och regelverk rörande sortiment enligt hälsooch sjukvårdslagen, (2017:30)
- reglera eventuella avgifter för hjälpmedel
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-

besluta om riktlinjer för hjälpmedelsförsörjningen
fastställa erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel
besluta om och följa upp prismodell för hjälpmedel gentemot
huvudmännen
bevaka policyfrågor och följa utvecklingen inom området

•

Länsgemensamt regionalt stöd
Nämnden ansvarar för det regionala stödet inom socialtjänst och
angränsande hälso- och sjukvård. Uppdraget är att stödja länets struktur
för samverkan och utgöra en länk mellan nationell, regional och lokal
nivå. Länsgemensamt regionalt stöd ska följa och omvärldsbevaka
områdets utveckling och initiera frågor till nämnd och länsstyrgrupp
samt bereda ärenden till nämnden.

•

FoU i Sörmland
Nämnden ansvarar för FoU i Sörmland. Uppdraget är att arbeta för att
stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården i
Sörmland. FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad
praktik inom kommuner och region, med syfte att erbjuda patienter och
brukare insatser som bygger på bästa tillgängliga kunskap.

•

Vård- och omsorgscollege
Nämnden ansvarar för Vård- och omsorgscollege i Sörmland.
Uppdraget är att samordna och effektivisera samarbetet mellan
arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga organisationer samt
arbetsförmedlingen. I uppdraget ingår även att säkerställa kvaliteten på
utbildningen och bidra till kompetensförsörjning.

Nämnden ska vidare följa upp och föreslå utveckling av
samverkansmöjligheter till huvudmännen inom följande områden för
socialtjänst och delar av den angränsande hälso- och sjukvården:
-

-

Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för
hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk
och psykisk ohälsa i alla åldrar där gemensamma insatser behövs för
att bidra till högre kvalitet och effektivitet
E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt
informationsutbyte mellan huvudmännen
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Nämnden kan besluta om operativa riktlinjer för huvudmännen och kan
föreslå rekommendationer till huvudmännen i principiella frågor.
Nämnden kan samla in data från huvudmännen i syfte att kartlägga och
utveckla samverkan kring socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.
Nämnden har rätt att inom givna budgetramar anställa personal. Nämnden
ska i möjligaste mån följa värdregionens budgetprocess.
2 Förändring av nämndens ansvarsområde
För att förändra den gemensamma nämndens ansvarsområde krävs beslut
om nytt reglemente i samtliga huvudmäns fullmäktige. Förutom det som
regleras särskilt i detta reglemente gäller tillämpliga delar av
kommunallagen.
3 Nämndens sammansättning
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari
året efter det år då val i hela riket har ägt rum.
Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av
15 ledamöter. Av dessa utser regionen 6 ledamöter och respektive kommun
en ledamot vardera. För varje ledamot utses en ersättare.
Av kommunallagen följer att värdregionen ska välja ordförande och vice
ordförande. Parterna är överens om att ordförande nomineras från Region
Sörmland och 1:e och 2:a vice ordförande nomineras från kommunerna.
Presidiet består av ordförande och två vice ordförande. Nämnden nominerar
1:e och 2:a vice ordförande bland kommunernas ledamöter.
Regionfullmäktige förrättar valet.
Ersättare för ordföranden
En ålderspresident ska inleda tills nämnden har valt en tillfällig ordförande
för resten av sammanträdet, om ordföranden inte kan delta.
4 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Nämnden får, vid extraordinära händelser/situationer, sammanträda med
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med vice
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ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i
detta stycke.
Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.
5 Ersättning till ledamot
Respektive huvudman betalar ut eventuell ersättning till ledamöter och
ersättare i den gemensamma nämnden.
6 Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma huvudman som
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.
Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör
fullgör denne tjänstgöring till och med beslut i det ärende som behandlas.
En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts och jäv inte längre föreligger.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna, men ej i besluten.
7 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordföranden kan delta i ett helt
sammanträde utser nämnden ersättare. En ålderspresident ska inleda tills
nämnden har valt en tillfällig ordförande för resten av sammanträdet (om
ordföranden inte kan delta).
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får regionfullmäktige utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
8 Anmälan om förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller
i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens
sekreterare.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 4(6)

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel

Dokumentnummer

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

NSV21-0013-1

9 Beslutsförhet
Nämnden får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är
närvarande.
10 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen
ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt, företrädesvis via e-post, delges varje ledamot
och ersättare minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör
åtföljas av en föredragningslista och av förslag till beslut och underlag till
ärendet. Kallelsen ska också tillhandahållas respektive huvudmans
registrator för kännedom via webbpublicering.
11 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot och ska delges samtliga
huvudmän till dess registrator. Justeringen ska tillkännages på var och en av
de samverkande kommunernas och regionens anslagstavlor.
Justerat protokoll med underliggande handlingar publiceras på regionens
externa webb och meddelande om detta delges.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
12 Reservationer och mening antecknad till protokollet
Förtroendevald som deltagit i avgörandet av ett ärende får reservera sig mot
beslutet. Reservationen ska anmälas innan sammanträdet avslutas.
Reservationen kan vara skriftlig och ska lämnas till sekreteraren före
justering.
Ledamot har rätt att få sin mening antecknad i protokollet i form av
yttrande.
13 Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordförande, eller annan som nämnden
bestämmer.
14 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 5(6)

STYRANDE DOKUMENT

Dokumenttitel

Dokumentnummer

Revidering av reglemente för nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

NSV21-0013-1

15 Delegering
Nämndens rätt att delegera beslutanderätt regleras i kommunallagen.
Nämnden beslutar om delegation i särskilt dokument som anger delegater,
liksom delegeringens omfattning.
16 Revision
Nämnden kan granskas av revisorerna i var och en av huvudmännen.
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av samtliga huvudmäns
fullmäktige.
17 Beredningsgrupper
Nämnden ska arbeta med en beredningsgrupp – Länsstyrgruppen för
närvård i Sörmland.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 189

2021-11-24
Dnr KS.2021.127

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.
2. Bilagan Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv
under rubriken God ekonomisk hushållning på sida 3, tredje stycket, utökas med
formuleringen:
"I det fall som konflikt uppstår mellan verksamhetsmål och budget, är fastställd
budget överordnad målen."
Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet, på kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk
hushållning, är att varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den
service som de själva beslutar om och de själva konsumerar, samt att gjorda
investeringar ska kunna ersättas.
Begreppet god ekonomisk hushållning har två olika perspektiv. Det finansiella
perspektivet handlar om vilka finansiella mål kommunen sätter och hur dessa
uppfylls. Det verksamhetsmässiga perspektivet som handlar om vilka
verksamhetsmässiga mål kommunen sätter och hur dessa uppfylls. Kommunen gör
sedan en totalbedömning i delårsbokslut och årsbokslut om kommunen har idkat
god ekonomisk hushållning under året.
Under hösten 2021 har en ny utredning kring god ekonomisk hushållning
presenterats (SOU 2021:75, En god kommunal hushållning). Utredningen föreslår
att de nya förslagen skall börja gälla från och med 2023. Bland annat föreslår
utredningen att kommunfullmäktige varje mandatperiod antar ett tioårigt program
för god ekonomisk hushållning. Utifrån de förslag som presenteras i utredningen
kan detta förslag till riktlinje komma att behöva revideras under kommande år.
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel, under förutsättning att det årets balanskravsresultat är negativt.
Hur man avser att reservera och disponera medel till/från RUR ska framgå av de
riktlinjer för god ekonomisk hushållning som kommunfullmäktige fastställer.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt förslag.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Riktlinje för god ekonomisk hushållning
Bilaga - Riktlinje för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.
Förslag
Ordförande Catharina Fredriksson (S) yrkar på följande tillägg i bilagan Riktlinje för
god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv under rubriken God
ekonomisk hushållning på sida 3, tredje stycket:
I det fall som konflikt uppstår mellan verksamhetsmål och budget, är fastställd
budget överordnad målen.
Beslutsgång
Ordförande Catharina Fredriksson (S) finner att det finns ett förslag till beslut och
ett tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen antar det liggande
förslaget. Ordförande ställer därefter det egna tilläggsyrkande mot avslag och
finner att kommunstyrelsen antar tilläggsyrkandet.
______
Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Controller (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Datum

Dnr

2021-11-07

KS.2021.127

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslagen riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

2. Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,
på kort och långt sikt. Grundtanken bakom begreppet god ekonomisk hushållning, är att
varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar
om och de själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna ersättas.
Begreppet god ekonomisk hushållning har två olika perspektiv. Det finansiella perspektivet
handlar om vilka finansiella mål kommunen sätter och hur dessa uppfylls. Det
verksamhetsmässiga perspektivet som handlar om vilka verksamhetsmässiga mål
kommunen sätter och hur dessa uppfylls. Kommunen gör sedan en totalbedömning i
delårsbokslut och årsbokslut om kommunen har idkat god ekonomisk hushållning under
året.
Under hösten 2021 har en ny utredning kring god ekonomisk hushållning presenterats
(SOU 2021:75, En god kommunal hushållning). Utredningen föreslår att de nya förslagen
skall börja gälla från och med 2023. Bland annat föreslår utredningen att
kommunfullmäktige varje mandatperiod antar ett tioårigt program för god ekonomisk
hushållning. Utifrån de förslag som presenteras i utredningen kan detta förslag till riktlinje
komma att behöva revideras under kommande år.
Från och med 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning
att det årets balanskravsresultat är negativt. Hur man avser att reservera och disponera
medel till/från RUR ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som
kommunfullmäktige fastställer.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt förslag.
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Bakgrund
Kommunallagen stipulerar dels att kommuner och regioner ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som
bedrivs genom andra juridiska personer, dels att fullmäktige ska besluta om
riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller regioner. Om
kommunen eller region har inrättat en resultatutjämningsreserv ska
riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
Oxelösunds kommuns ”Riktlinje för god ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv” är utformad för att svara upp mot kommunal
lagens krav på riktlinjer om god ekonomisk hushållning.
Riktlinjen avser i huvudsak den skattefinansierade verksamheten. För den
verksamhet som drivs i bolagsform sker styrningen med hjälp av
ägardirektiv och andra styrande dokument.

God ekonomisk hushållning
Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för Oxelösunds kommuns
långsiktiga planering. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är lika
viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. God ekonomisk hushållning
är en viktig del i den hållbara utvecklingen.
God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare
och längre tidsperspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att
säkerställa det, krävs att varje generation står för de kostnader de ger
upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala, inte
bara för den verksamhet de själva konsumerar, utan även för tidigare
generationers överkonsumtion.
Oxelösunds kommun ska, som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas
skattepengar, sträva efter att dessa används kostnadseffektivt och
ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör ramen för verksamhetens
omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i
verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effektivt sätt.

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:
• Finansiella mål
• Mål för verksamheten
Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av, delårsrapport och årsredovisning.
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Oxelösunds kommuns definition:
God ekonomisk hushållning i Oxelösund är en sammanvägd bedömning av
kommunens grunduppdrag, vilket innebär att såväl kommunens
ekonomiska som verksamhetsmässiga kvalitetsnivåer ska mätas. Nivåerna
för god ekonomisk hushållning delas in enligt följande:
Grön Nivå: Samtliga finansiella mål är uppfyllda och minst 75 % av
kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna. Vid uppfyllande av
dessa kriterier har kommunen uppnått mycket god ekonomisk hushållning.
Gul Nivå: 100 procent av de finansiella målen är uppfyllda och 50 procent
av kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna. Vid uppfyllande
av dessa kriterier har kommunen uppnått en god ekonomisk hushållning.
Röd Nivå: Allt under 100 procent av de finansiella målen och 50 % av
kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna. Vid ett resultat
som understiger dessa kriterier har kommunen inte nått målet om god
ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
I Oxelösunds kommuns finansiella policy och budgetregler regleras de
väsentligaste delarna av kommunens ekonomiska styrning. Finansiella mål
fastställs på kort och lång sikt.
Finansiella mål blir de styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå
ifråga om förmögenhetsutveckling, vad den löpande verksamheten kan
kosta, vilka resultatnivåer som krävs, investeringsverksamhetens
omfattning och finansiering.
En ekonomi i balans utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet på
kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarade servicenivå
kan garanteras även för nästkommande generation utan att den ska
behöva uttaxeras en högre skatt.
Slutgiltig nivå på de finansiella målen fastställs varje år i MBB av
Kommunfullmäktige
Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till
minst 1-2 %
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för
- att långsiktigt finansiera ny- och reinvesteringar av anläggningstillgångar
- att långsiktigt finansiera de pensionsåtaganden som redovisas som
ansvarsförbindelser
- en beredskap för oförutsedda kostnader
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Nettokostnadsandelen som andel av skatteintäkter och statsbidrag ska
vara max 99 %
Höga investeringsnivåer ökar sårbarheten i kommunens ekonomi när
behovet av lånefinansiering ökar. Lånefinansiering av investeringar innebär
på sikt ökade finansiella kostnader som tar resurser från verksamheterna.
Kommunkoncernens soliditet skall vara minst 30 %
Soliditet är ett nyckeltal som används för att mäta den finansiella styrkan i
ett långsiktigt perspektiv. Soliditeten anger hur stor del av tillgångarna som
finansierats med eget kapital. Soliditeten är beroende av förhållandet
mellan förändringen av tillgångarnas storlek i balansräkningen och den
förändring som tillförs det egna kapitalet genom årets resultat. Om det egna
kapitalet och totala tillgångarna förändras i samma procentuella takt så
uppnås en oförändrad soliditet.

Mål för verksamheten

Kommunens styrmodell visar sammanhang och samband mellan de
väsentligaste delarna av kommunens styrning av verksamheten. Dessa
innefattar därigenom Oxelösunds kommuns mål- och riktlinjer för
verksamheten:
Vision
Oxelösunds kommuns Vision 2025 är en viljeinriktning för ett önskvärt
framtida tillstånd. Den ska ha en bred förankring i samhället och bygga
konsensus. Det ger förutsättningar för att den ska kunna vara aktuell under
en relativt lång tid.
Koncernmål
Koncernmålen är en precisering av visionen i ett antal mål med tillhörande
beskrivning. Målen tillsammans med beskrivningarna är de mål som
nämnderna och bolagen ska fokusera på under budgetperioden.
Kommunfullmäktiges mål
Till koncernmålen har fullmäktige ytterligare preciserat dessa som
tillhörande fullmäktigemål under innevarande budgetår.
Nämndmål
I verksamhetsplanen ska koncernmålen med tillhörande fullmäktigemål
brytas ner och kompletteras till nämndens mål för lämplig styrning av
verksamheterna i syfte att uppnå koncernmålen med tillhörande
fullmäktigemål. Om tillhörande fullmäktigemål inte kan uppfyllas/brytas ned
inom nämndens ansvarsområde har nämnden att sätta kompletterande mål
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för koncernmålet då alla nämnder ska bidra till koncernmålens uppfyllnad.
Detta läggs fast i nämndens verksamhetsplan.
Nämndernas verksamhet/uppdrag
Verksamheten ska enligt det politiska uppdraget vara ändamålsenlig och
präglas av god ekonomisk hushållning. Oxelösunds kommun är en
organisation med verksamheter som ska ge ändamålsenlig service och ta
ett samhällsansvar.
En ändamålsenlig verksamhet förutsätter att rätt saker görs på ett
kvalitetssäkrat sätt, det vill säga att resultatet motsvarar en på förhand
bestämd standard. Detta läggs fast i verksamhetsplanen.
Intern kontroll
I en förutseende organisation säkerställer den interna kontrollen att risker
elimineras innan det sker sådant som kan rubba förtroendet, innebära
allvarliga brister eller medföra stora ekonomiska förluster.

Resultatutjämningsreserv – RUR
Kommunallagen stadgar att kommuner och landsting kan bygga upp en
resultatutjämningsreserv. Reserven gör det möjligt att avsätta en del av ett
överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott
som uppstår på grund av en svag utveckling av skatteunderlaget. Genom
en sådan reserv kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan
olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå jämnare
villkor för de verksamheter kommunen bedriver. Kommunfullmäktige
beslutar om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hanteringen av
den. Kommunfullmäktige beslutar också om avsättning till och användande
av medel ur RUR.
Avsättning och användande av medel ur RUR sker i en
balanskravsutredning vid sidan om resultaträkningen. I balansräkningen
ska RUR synliggöras som en delpost till det egna kapitalet, men posten är
inte resultatpåverkande.

För Oxelösunds kommun gäller följande riktlinje för avsättning till
RUR och användning av medel från RUR:

Avsättning till RUR
För kommuner finns möjlighet att inrätta resultatutjämningsreserv-RUR.
Under vissa förutsättningar kan inom ramen för balanskravsutredningen en
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resultatutjämningsreserv byggas upp. Reserven gör det möjligt att avsätta
en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka
underskott som kan uppstå till följd av en lågkonjunktur. Genom en sådan
reserv kan balanskravsresultatet utjämnas mellan olika år. Syftet är att
kunna möta konjunkturvariationer och därigenom ge de verksamheter som
kommuner bedriver jämnare villkor. Kommunfullmäktige beslutar om
inrättande av RUR och fastställer riktlinjer för hantering av den.
Reservering till RUR
Reservering kan göras då resultatet så medger enligt Kommunallagens
regler dvs. den del av årets resultat, efter balanskravsutredning som
överstiger 1 % av skatter och statsbidrag, får avsättas till
resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får
det resultat som överstiger 2 % avsättas.
Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det
definieras i lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen.
Disposition från RUR
Kommunallagen stadgar att medel från en resultatutjämningsreserv får
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Någon närmare
precisering än så görs inte i lagen. I första hand skall
resultatutjämningsreserven användas för att reglera underskott i bokslutet
som uppkommit till följd av försämrade skatteintäkter än de budgeterade.
Oxelösunds kommuns lokala tillämpning innebär att:
Resultatutjämningsreserven skall kunna användas om det uppstår stora
svårigheter att uppfylla balanskravet på ett ansvarsfullt sätt. Därmed ges
möjlighet att utjämna hastiga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna mellan åren.
Disposition får inte förekomma för sänkning av utdebiteringen/skattesatsen.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Ks § 192

2021-11-24
Dnr KS.2021.55

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige
två gånger per år. Följande ärenden är under beredning:
Beskrivning

Registrerat

Motion om utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag, KS.2019.53 och

2019-04-03

KS.2020.106
Medborgarförslag om att införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds kommun,
KS.2021.88

2020-05-03

Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, KS.2021.91

2021-06-16

Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan, KS.202.118

2020-09-15

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid
till 2021-11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns
bolag.
Svar på medborgarförslag om att införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds
kommun beräknas behandlas av kommunstyrelsen i början av 2022 och därefter
överlämnas till kommunfullmäktige.
Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan bereds av
utbildningsnämnden och beräknas behandlas av utbildningsnämnden 2021-12-13
och överlämnas därefter till kommunfullmäktige.
Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök bereds av utbildningsnämnden och beräknas
besvaras av utbildningsnämnden 2021-12-13 och därefter överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning och behandling till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Ej besvarade motioner och medborgarförslag
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-11-24

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.
______
Beslut till:
Kansliet (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

Blad 2

1(2)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Datum

Dnr

2021-11-02

KS.2021.55

Kommunstyrelsen

Redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Ej besvarade motioner och medborgarförslag ska redovisas för kommunfullmäktige två
gånger per år. Följande ärenden är under beredning:

Beskrivning

Registrerat

Motion om utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag, KS.2019.53 och

2019-04-03

KS.2020.106
Medborgarförslag om att införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds kommun,
KS.2021.88

2020-05-03

Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, KS.2021.91

2021-06-16

Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan, KS.202.118

2020-09-15

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-11 § 93 att medge förlängd beredningstid till
2021-11-11 för motion om att utreda ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag.
Svar på medborgarförslag om att införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds kommun
beräknas behandlas av kommunstyrelsen i början av 2022 och därefter överlämnas till
kommunfullmäktige.
Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan bereds av
utbildningsnämnden och beräknas behandlas av utbildningsnämnden 2021-12-13 och
överlämnas därefter till kommunfullmäktige.
Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från mottagningskök till
tillagningskök bereds av utbildningsnämnden och beräknas besvaras av
utbildningsnämnden 2021-12-13 och därefter överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och behandling till kommunfullmäktige.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §95

2021-10-20
Dnr KS.2021.138

Interpellation till ordförande i vård- och omsorgsnämnden om
nationell satsning för att stärka äldreomsorgen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Dagens sammanträde
Göran Bernhardsson (KD) har inkommit med en interpellation till vård- och
omsorgsnämndens ordförande Linus Fogel (S).
Nationell satsning för att stärka äldreomsorgen.
Ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för
oss Kristdemokrater.
God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är
en självklarhet – hela livet. Men corona-pandemin har satt i blixtbelysning att vi inte
har en jämlik vård. Vården och omsorgen till äldre fick inledningsvis stå tillbaka för
behoven av slutenvård. De höga dödstalen bland Sveriges äldre har sin grund i
den höga allmänna smittspridningen och strukturella brister inom äldreomsorgen,
enligt Coronakommissionens bedömning. Kristdemokraterna tog därför tillsammans
med Moderaterna och Vänsterpartiet initiativ i riksdagen under våren 2021 till ett
antal förslag för att börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekat
på, men också för att påbörja arbetet med att avhjälpa de strukturella bristerna
inom äldreomsorgen som varit kända under längre tid. Det handlar om ökad
medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt
ökade möjligheter till tryggt boende.
Den gemensamma äldresatsningen från KD, M och V fick glädjande nog stöd av en
enig riksdag och sammantaget tillfördes därmed 4,35 miljarder kronor 2021 till
äldreomsorgen utöver den då liggande budgeten. Regeringen har nu aviserat att
de kommer förlänga riksdagens satsning till och med 2024 för att fullfölja de fem
initiativen i satsningen:
• Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre
• Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar
• Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom
äldreomsorgen
• Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen
• Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via
Yrkeshögskolan utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning
mot äldrevård och demensvård
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-10-20

Att regeringen förlänger initiativet från KD, M och V är mycket välkommet och det
är nu angeläget att varje enskild kommun vidtar konkreta åtgärder för att stärka
äldreomsorgen i enlighet med intentionen i satsningen.
Mot bakgrund av ovanstående önskar jag att ordföranden i vård- och
omsorgsnämnden svarar på följande frågor:
1) Har kommunen ansökt om de aktuella statsanslagen som syftar till att stärka
äldreomsorgen?
2) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att stärka den medicinska
kompetensen inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?
3) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minska timanställningar och ökad
personalkontinuiteten inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den
nationella satsningen?
4) Hur ser kommunens plan ut för att öka tillgängligheten till anpassade boende,
inklusive trygghetsboenden, till äldre i enlighet med intentionen i den nationella
satsningen?
Kristdemokraterna i Oxelösunds kommun
Göran Bernhardsson (KD)
______

Utdragsbestyrkande

Till
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun

Oxelösund den 20 oktober 2021

Interpellation till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden, Linus Fogel

NATIONELL SATSNING FÖR ATT STÄRKA ÄLDREOMSORGEN
Ett samhälle där alla kan åldras i trygghet och värdighet är ett angeläget mål för oss Kristdemokrater.
God vård, ett behovsanpassat boende och självbestämmande över sin vardag är en självklarhet – hela
livet. Men corona-pandemin har satt i blixtbelysning att vi inte har en jämlik vård. Vården och
omsorgen till äldre fick inledningsvis stå tillbaka för behoven av slutenvård. De höga dödstalen bland
Sveriges äldre har sin grund i den höga allmänna smittspridningen och strukturella brister inom
äldreomsorgen, enligt Coronakommissionens bedömning. Kristdemokraterna tog därför tillsammans
med Moderaterna och Vänsterpartiet initiativ i riksdagen under våren 2021 till ett antal förslag för att
börja åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekat på, men också för att påbörja arbetet
med att avhjälpa de strukturella bristerna inom äldreomsorgen som varit kända under längre tid. Det
handlar om ökad medicinsk kompetens, färre timanställningar och ökad personalkontinuitet samt
ökade möjligheter till tryggt boende.
Den gemensamma äldresatsningen från KD, M och V fick glädjande nog stöd av en enig riksdag och
sammantaget tillfördes därmed 4,35 miljarder kronor 2021 till äldreomsorgen utöver den då liggande
budgeten. Regeringen har nu aviserat att de kommer förlänga riksdagens satsning till och med 2024
för att fullfölja de fem initiativen i satsningen:
 Ett utökat investeringsstöd för bostäder för äldre
 Ett prestationsbaserat stöd för att minska andelen timanställningar
 Ett prestationsbaserat stöd för att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen
 Medel för att utöka läkarkompetensen inom äldreomsorgen
 Medel för lönekostnader under utbildningstiden för undersköterskor som via Yrkeshögskolan
utbildar sig till specialistundersköterskeutbildning med inriktning mot äldrevård och demensvård
Att regeringen förlänger initiativet från KD, M och V är mycket välkommet och det är nu angeläget att
varje enskild kommun vidtar konkreta åtgärder för att stärka äldreomsorgen i enlighet med intentionen
i satsningen.
Mot bakgrund av ovanstående önskar jag att ordföranden i vård- och omsorgsnämnden svarar
på följande frågor:
1) Har kommunen ansökt om de aktuella statsanslagen som syftar till att stärka äldreomsorgen?
2) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att stärka den medicinska kompetensen inom
äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella satsningen?
3) Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att minska timanställningar och ökad
personalkontinuiteten inom äldreomsorgen i enlighet med intentionen i den nationella satsningen?
4) Hur ser kommunens plan ut för att öka tillgängligheten till anpassade boende, inklusive
trygghetsboenden, till äldre i enlighet med intentionen i den nationella satsningen?
Kristdemokraterna i Oxelösunds kommun

Göran Bernhardsson

