
Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2022-11-23 kl. 8.30 i kommunhuset,
Hävringe 293

Catharina Fredriksson
Ordförande Mårten Johansson

Sekreterare

Nr Ärendemening Sidnummer

1. Information och föredragningar

8:30-9:00 Information från Räddningstjänsten

9:00-9:45 Medlemsdialog, Samordningsförbundet RAR
Sörmland

10:00-10:15 Information om avfallsplan, Renhållningen

10:15-10:45 Statusinventering Ramdalsanläggningen,
Ramböll

11:00-12:00 Personaltema - HR-avdelningen

· Personalomsättning

· Resultat arbetsmiljömätning september
2022

· Nytt pensionsavtal

· Övrig HR-information

13:15 Presentation av ny mark- och
exploateringsstrateg

2. Planbesked Norra Stjärnholms industriområde
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

3

3. Styrel 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

6

4. Avräkning barn- och elevpeng 2022
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

8

5. Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen per oktober 2022
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

12

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsen



6. Ekonomisk uppföljning för hela kommunen per oktober 2022
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde
Kompletteras med underlag i ett senare utskick.

7. Utvärdering av målstyrning och roller kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

25

8. Kamerabevakning av Oxelöskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

27

9. Statusinventering vid Ramdalsanläggningen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

30

10. Delgivningar till kommunstyrelsen 2022
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

50

11. Redovisning av delegationsbeslut
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

99

12. Information från kommunalråd och kommunchef

13. Riktlinje för god ekonomisk hushållning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

100

14. Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

109

15. Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

194

16. Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

200

17. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobak
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag

239

18. Ägardirektiv kommunbolagen inför 2023
Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde 
Kompletteras med underlag i ett senare utskick.

19. Kommunstyrelsens balanslista 2022
Arbetsmaterial

248

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsen
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Planbesked Norra Stjärnholms industriområde

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Godkänna förslaget om planbesked för norra Stjärnholms industriområde samt ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att begära planbesked för planerat industriområde

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-26, §2, att begäran om planbesked för det tidigare
föreslagna industriområdet Kvarndammen/Kvarnbäcken väster om väg 53 skulle återtas.
Området ansågs olämpligt på grund av Vattenfalls dragning av de två planerade 130
kilovoltledningarna till SSAB och eventuell framtida fjärrvärmeledning mellan Oxelösund
och Nyköping.

Dessutom ansåg Länsstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
topografin inom det området gjorde det mindre lämpligt att exploatera. Stora höjdskillnader i
kombination med stora ytor skulle skapa stora kostnader. Samtidigt noterades både kultur-
och miljöhistoriska värden i området.

Behovet av kompletterande industrimark är dock fortsatt stort och i diskussioner mellan
kommunstyrelseförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett tidigare
diskuterat område i närheten tagits fram i norra delen av kommunen, öster om länsväg 510
och 515 - längs med och väster om TGOJ-banan. Området är mindre kuperat och närheten
till järnvägsspår skulle kunna erbjuda spårbunden godstrafik.

Nyköpings kommuns planerade utveckling av etableringsområden för industri och företag
omfattar de östra och södra delarna av nuvarande Arnö industriområde och angränsar till
det föreslagna industriområdet. I ett kommande planarbete kan en gemensam planering av
respektive industriområde bli ett tänkbart alternativ.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna begäran om
planbesked för Norra Stjärnholms industriområde öster om länsväg 510/515 och väster om
TGOJ-banan samt att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att lämna in begäran om
planbesked till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Efter inlämnad planbegäran har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fyra (4) månader på
sig att ge ett positivt eller negativt planbesked. Under den tiden utreds och undersöks
förutsättningarna på platsen och information samt synpunkter hämtas från andra
myndigheter, främst Länsstyrelsen.

Föreslaget område är en mindre del av ett större område som i översiktsplanen är utpekat
som verksamhetsområde (industri) medan en större del är natur. Se kartbild nedan.

En del av naturområdet utpekas enligt naturvårdsplanen innehålla ett ovanligt stort
sälgbestånd och ett 100-årigt ekbestånd. I området finns ett närströvområde där
Sörmlandsleden går och i utpekat område finns även en bostad med privat fastighetsägare.

Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Järvall

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-11-16 MEX.2022.108

Ianspråktagande av jordbruks- och naturmark i föreslaget område och kommunens eget
ställningstagande kommer vägas in i ovan beskriven utredning.

Med tanke på att det tidigare föreslagna området, Kvarndammen/Kvarnbäcken, i dagsläget
inte kommer utvecklas som industriområde utan bevaras som skog/natur får översyn
avgöra om en växling mellan dessa områden kan ske.

Utredningen får också säkerställa den totala omfattningen av detaljplanen.

Det är den normala planprocessens och dess utredningar som tydliggör möjligheter och
begränsningar för att ta fram en detaljplan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Kartutdrag ur översiktsplan 2030

Johan Persson Patrik Järvall
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
Mark- och exploatering (för åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Näringslivsansvarig (för kännedom)

Ekonomi (för åtgärd)



Teckenförklaring

Medelfel 0,01 - 0,05 m

Medelfel 0,051 - 0,2 m

Medelfel 0,21 - 0,5 m

Medelfel > 0,5 m

Fastighetsytor

Utskriven: 28 december 2021

0 0,2 0,40,1 km

Ungefärlig skala: 1:8 862

¥
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Styrel 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Ärendet

3.1 Bakgrund

Styrel är ett planeringsverktyg som används för att skapa förutsättningar för
prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid eleffektbrist. Styrel har använts vid två
nationella planeringsomgångar (2011 och 2014).

Energimyndigheten är huvudman för styrelarbete. Kommunernas roll är att identifiera
samhällsviktiga verksamheter och elanvändare samt att föreslå en rangordning av
elledningar i kommunen (planeringsunderlag). Arbetet görs i samverkan med berörda
el-leverantörer. Planeringsunderlaget lämnas till Länsstyrelsen, som samordnar
Sörmlandskommunernas styrelarbete.

Kommunstyrelsen fastställde senast 2015 (KS 2015, § 106) ett planeringsunderlag för
Oxelösunds kommun.

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155-381 38

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunen avstår från revidering av planeringsunderlaget för styrel 2022

2. Tidigare fastställt planeringsunderlag från 2015 återanvänds

Styrel är ett planeringsverktyg som används för att skapa förutsättningar för prioritering av
samhällsviktiga elanvändare vid eleffektbrist.

Kommunens roll i styrelarbetet är att identifiera samhällsviktiga verksamheter och
elanvändare samt att föreslå en rangordning av elledningar. Kommunstyrelsen fastställde
senast 2015 (KS 2015, § 106) ett planeringsunderlag för Oxelösunds kommun.

Den nu aktuella planeringsomgången har ersatts med en frivillig revidering av
kommunernas styrelunderlag.

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom planeringsunderlaget från 2015 tillsammans
med berörda el-leverantörer. Den gemensamma bedömningen är att inga förändringar har
skett som gör att kommunen behöver göra några revideringar.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunen avstår från revidering
och att planeringsunderlaget för styrel från 2015 återanvänds.
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Datum
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3.2 Styrel 2022

I en information från Energimyndigheten konstateras att kommunernas belastning har varit
hög under pandemin och att många kommuner berörs av kriget i Ukraina. Stor osäkerhet
råder kring utvecklingen av läget och över tid kan fler kommuner påverkas.

Efter dialog med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför Energimyndigheten
beslutat att kommunernas identifiering och prioritering inom den ordinarie
planeringsomgången (3) ersätts med en frivillig revidering av kommunernas styrelunderlag.

3.3 Ärendets beredning

Kommunstyrelseförvaltningen har gått igenom planeringsunderlaget från 2015
tillsammans med berörda el-leverantörer; Oxelö Energi AB samt Vattenfall. Den
gemensamma bedömningen är att inga förändringar har skett.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att inga förändringar har skett som gör att
kommunen behöver revidera det underlag som fastställdes och överlämnades till
Länsstyrelsen 2015.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunen avstår från revidering och
att planeringsunderlaget för styrel från 2015 återanvänds.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef/säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-11-01

Beslut till:
Säkerhetsstrateg (För kännedom)
Länsstyrelsen Södermanland (För kännedom)
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Avräkning barn- och elevpeng 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna avräkning för perioden oktober-december 2022 (inkl. retroaktivt), 1 350 tkr

2. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter

2. Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola,
fritidshem och gymnasieskola.

För perioden oktober-december (inkl. retroaktivt för justeringar från föregående perioden
som har skett efter avläsningen) summeras avräkningen för perioden till 1 350 tkr.
Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag.

Avräkningen med 1 350 tkr föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserv för
oförutsedda utgifter.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2022-11-15
Avräkning barn- och elevpeng oktober-december 2022

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Ekonom utbildningsförvaltningen (för åtgärd)

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen



Avräkning nr 3 barn- och elevpeng 2022

Januari 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 239 455 123 410 405 412 398 437 6 5 2 890
Förändring antal -69 93 -11 2 4 6 -2 -13 0 0 10
Att avräkna kr -805 178 751 332 -48 803 12 083 25 855 39 623 -22 321 -36 412 0 0 -83 822 kr

Februari 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 254 455 121 409 405 413 397 437 8 5 2 904
Förändring antal -54 93 -13 1 4 7 -3 -13 2 0 24
Att avräkna kr -630 140 751 332 -57 677 6 042 25 855 46 226 -33 482 -36 412 55 559 0 127 304 kr

Mars 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 261 456 121 406 405 411 398 429 8 5 2 900
Förändring antal -47 94 -13 -2 4 5 -2 -21 2 0 20
Att avräkna kr -548 455 759 410 -57 677 -12 083 25 855 33 019 -22 321 -58 819 55 559 0 174 488 kr

April 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 269 453 121 407 409 414 398 427 8 5 2 911
Förändring antal -39 91 -13 -1 8 8 -2 -23 2 0 31
Att avräkna kr -455 101 735 174 -57 677 -6 042 51 711 52 830 -22 321 -64 421 55 559 0 289 712 kr

maj 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 272 450 121 406 408 416 395 415 8 5 2 896
Förändring antal -36 88 -13 -2 7 10 -5 -35 2 0 16
Att avräkna kr -420 093 710 937 -57 677 -12 083 45 247 66 038 -55 803 -98 032 55 559 0 234 092 kr

juni 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 269 447 121 404 409 416 393 404 8 4 2 875
Förändring antal -39 85 -13 -4 8 10 -7 -46 2 -1 -5



Att avräkna kr -455 101 686 701 -57 677 -24 167 51 711 66 038 -78 125 -128 842 55 559 -31 846 84 251 kr

juli 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 268 425 109 391 396 399 420 382 9 2 2 801
Förändring antal -40 63 -25 -17 -5 -7 20 -68 3 -3 -79
Att avräkna kr -466 770 508 967 -110 917 -102 708 -32 319 -46 226 223 213 -190 462 83 338 -95 538 -229 422 kr

augusti 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 303 304 142 395 396 399 419 486 9 2 2 855
Förändring antal -5 -58 8 -13 -5 -7 19 36 3 -3 -25
Att avräkna kr -58 346 -468 572 35 493 -78 542 -32 319 -46 226 212 053 100 833 83 338 -95 538 -347 826 kr

september 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 323 303 141 399 401 400 422 514 9 2 2 914
Förändring antal 15 -59 7 -9 0 -6 22 64 3 -3 34
Att avräkna kr 175 039 -476 651 31 057 -54 375 0 -39 623 245 535 179 259 83 338 -95 538 48 041 kr

oktober 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 335 302 141 398 404 398 414 510 9 2 2 913
Förändring antal 27 -60 7 -10 3 -8 14 60 3 -3 33
Att avräkna kr 315 070 -484 730 31 057 -60 417 19 392 -52 830 156 249 168 055 83 338 -95 538 79 646 kr

november 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 341 301 140 400 404 396 413 500 9 2 2 906
Förändring antal 33 -61 6 -8 3 -10 13 50 3 -3 26
Att avräkna kr 385 085 -492 809 26 620 -48 333 19 392 -66 038 145 089 140 046 83 338 -95 538 96 852 kr

december 1-3 år 4-5 år F-klass Åk 1-3 Åk 4-6 Åk 7-9 Gymn Fritids Sär F-6 Sär 7-9 Summa
BEP/barn 140 031 96 946 53 240 72 500 77 566 79 245 133 928 33 611 333 353 382 150
MBB 308 362 134 408 401 406 400 450 6 5 2 880
Utfall 343 301 140 400 404 396 413 494 9 2 2 902
Förändring antal 35 -61 6 -8 3 -10 13 44 3 -3 22



Att avräkna kr 408 424 -492 809 26 620 -48 333 19 392 -66 038 145 089 123 240 83 338 -95 538 103 385 kr

Summering slutlig avräkning januari-december 2022: 576 701 kr

Avräkning jan-feb 590 288
Avrkäning mars-september (återbetalning) -1 363 355
Avrkäkning oktober-december 1 340 768
Summering 567 701 kr
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Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen oktober 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per oktober godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 78,6 mkr som består av en grundbudget 79,4 mkr och
ett tilläggsanslag, 0,8 mkr.

Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 4,7 mkr för helåret 2022. Orsaken till
det positiva utfallet är främst intäkter från skogsavverkning och positiva avräkningar för köpt
verksamhet under 2021 samt lägre kostnader för personal.

3. Ärendet

Utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt delårsresultat på 11,0 mkr, de större avvikelserna

kan hänvisas till följande verksamheter.

Nämndverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr vilket beror ett högre

bidrag för feriearbetare från Region Sörmland.

Markförsörjningen, som ingår i verksamheten fysisk och teknisk planering och

verksamhet, redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr som fördelar sig på högre

arrendeintäkter och högre intäkter för skogsavverkning. Kostnaderna för denna

skogsavverkning har uppstått under 2021.

Näringsliv redovisar ett positivt delårsresultat på 0,8 mkr som kan hänvisas till lägre

kostnader för konsulter och övriga tjänster. Det har också skett en förskjutning av personal

mellan verksamheten näringsliv och staben.

Räddningstjänsten bidrar med 0,9 mkr till det positiva resultatet, vilket beror på en positiv

avräkning för 2021. Ett högre bidrag för höjd beredskap på 0,3 mkr visas under

verksamheten infrastruktur övrigt.

Kostnader för bostadsanpassning redovisas för kommunstyrelsen under verksamheten

vård- och omsorg Sol och HSL. Kostnaderna har hittills varit 0,7 mkr lägre än budget, vilket

beror på att inga stora anpassningar har behövt göras.

Den största budgetavvikelsen visas inom verksamheten gemensam administration, ett

resultat på 4,5 mkr. Personalkostnader är 2,6 mkr lägre än budgeterat, delvis för att det har

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen
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skett en förflyttning mellan stabens verksamhet och administration och delvis för lägre

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

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

Övriga kostnader som kostnader för utbildning och företagshälsovård är 1,5 mkr lägre än

budget vilket beror på efterverkningarna av pandemin.

Av kommunstyrelsens omslutning redovisas ca 58% av intäkterna och 38 % av

kostnaderna i fastigheter och lokaler. Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse

på 2,8 mkr vilket till största delen beror på att rivningen av Oxelö förskola inte har skett än.

Inom verksamheten speciella funktioner visas kostnader för kommunskydd och facklig

verksamhet, ett resultat på 0,3 mkr som beror på lägre personalkostnader.

Måltidsverksamheten visar ett negativt resultat på 0,3 mkr som kan hänvisas till högre

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

Förutom fler måltider har det också skett en prisjustering.

Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Prognos helår

I mål och budget 2022 fick kommunstyrelsen ett anslag på 79,4 mkr. Genom tilläggsbeslut

har budgeten justerats för prioriterade medel 0,1 mkr. Budgeten har också justerats med

ramökning för rivning av Oxelö förskola 1,9 mkr, en ökning av ram för förändrade

kapitalkostnader och hyror 8,4 mkr samt en minskning av ramen för lägre

arbetsgivaravgifter 0,4 mkr. Totalt uppgår anslaget nu till 89,4 mkr och omslutningen till

126,7 mkr.

Verksamhet

Helårsp
rognos
2022

Anslag.

Helårsp
rognos
2022
Intäkt.

Helårsp
rognos
2022

Kostna
d.

Helårsp
rognos
2022

Avvikel
se.

Ack
utfall
Anslag

Ack
utfall
Intäkt

Ack
utfall
Kostna

d

Ack
utfall
Avvikel

se

11 Nämndverksamhet 4 160 930 -4 447 642 3 466 915 -3 759 623

16 Gem verksamhet (Stab) 11 786 303 -13 089 -1 000 9 847 260 -10 217 -110

21 Hållbar utveckling 100 0 -5 95 83 0 -2 81

22 Fysisk o tekn planering o
vsh

-5 874 8 926 -2 793 259 -4 892 7 672 -2 330 450

24
Näringsliv,turism,konsum.info

2 190 0 -1 408 782 1 827 0 -1 018 809

26 Park, torg, allmänna platser 8 0 -8 0 7 0 -7 0

28 Räddningstjänst 9 405 0 -8 440 965 7 838 0 -6 948 890

29 Infrastruktur Övrigt 70 710 -780 0 58 794 -527 325

34 Idrotts- o fritidsanläggningar 7 312 4 915 -12 293 -66 1 081 4 276 -5 398 -41

55 Vård o omsorg SoL och
HSL

1 984 0 -1 345 639 1 653 0 -940 713

62 Flyktingmottagande 0 225 -210 15 0 219 -205 14

72 Arbetsomr o lokaler 311 692 -1 107 -104 260 631 -977 -86

76 Kommunikationer 2 488 0 -2 488 0 2 073 0 -2 073 1

81 Komm.gem adm o gem
serv

46 057 12 147 -55 333 2 870 38 427 9 817 -43 703 4 542

83 Fastigheter och lokaler 4 818 75 128 -79 774 172 3 434 62 660 -63 324 2 770

86 Speciella funktioner 2 999 177 -2 928 248 2 501 147 -2 370 278

89 Måltidsverksamhet 1 590 24 355 -26 716 -772 1 343 20 441 -22 034 -250

89 402 128 508
-213
165

4 745 69 007 107 833
-165
832

11 008
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Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 4,7 mkr. Intäkter för bidrag förväntas bli

1,2 mkr högre. Ett bidrag från Region Sörmland på 0,9 mkr för feriearbetare som inte var

budgeterat. Ett bidrag för deltagande i DELMOS (Delegationen mot segregation, en

myndighet som har i uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation) på 0,2 mkr

som inte var budgeterat och bidraget för höjd beredskap som var 0,1 mkr högre än budget.

Övriga intäkter förväntas bli 0,6 mkr högre främst på grund av högre arrendeintäkter och

högre intäkter för skogsavverkning.

Personalkostnader förväntas bli 1,4 mkr lägre än budgeterad vilket beror på vakanser som

delvis har ersätts av konsulter. Kostnader för köpt verksamhet beräknas bli 0,6 mkr lägre

än budgeterat på grund av positiva slutavräkningar för räddningstjänsten, IT-verksamhet

och löneservice. Årsprognosen för fastighetsförvaltningen är en negativ budgetavvikelse på

-1,0 mkr, framförallt på grund av högre elkostnader. Övriga kostnader prognosticerar ett

resultat på 0,8 mkr. Några orsaker är lägre kostnader för utbildning, företagshälsovård och

bostadsanpassning samt högre kostnader för livsmedel.

Investeringsredovisning

Kommunstyrelsen disponerar 179,3 mkr för investeringsändamål.

Grundanslaget var 103,2 mkr och därefter tilläggsbudgeterades 86,9 mkr av ej förbrukade

medel från 2021. Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven på 5,7 mkr.

Hittills under 2022 är utgifterna 40,6 mkr de största utgifter är för byggnation av en ny

förskola på Peterslundsängen, stallet Stjärnholm, actionparken och planerat underhåll.

Utgifterna för helåret 2022 bedöms till 91,1 mkr. En budgetavvikelse på 92,4 mkr. De

största avvikelser är Stallet 18,8 mkr, Restaurang Läget 22,0 mkr, Peterslundsskolan

26,0 mkr och ny förskola på Peterslundsängen 9,0 mkr.

Verksamhetsuppföljning

Av Kommunstyrelseförvaltningens samtliga 122 aktiviteter är 75 pågående och genomförs
som planerat. 30 stycken är redan klara och avslutade. 6 stycken är i vänteläge men
bedöms genomföras enligt plan. 11 stycken är försenade och flertalet av dessa bedöms
inte kunna genomföras under 2022.

Inom ett par av förvaltningens enheter finns vakanser på tjänster (Ekonomi, HR och
digitalisering) vilket påverkar genomförandegraden av aktiviteter och i vissa fall gör att
aktiviteter behöver skjutas över på nästkommande år. Exempel på detta är framtagande av
digital introduktion och kartläggning av digitalt utanförskap. Utifrån aktuell status på
aktiviteterna bedöms dock ingen negativ påverkan på måluppfyllelsen. Under pandemin har
några delar av förvaltningens verksamhet fått ställa om eftersom man inte kunnat samla
människor. Detta har nu justerats så att verksamheten har intensifierats i de delar som
handlar om sammankomster, utbildningar och aktiviteter av olika slag, vilket i sin tur skapar
goda förutsättningar för måluppfyllelse.

Förändringsbeskrivning – verksamhetsutveckling

Kommunstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplanen för 2022 en sammanställning av

flertalet planerade projekt och åtgärder kopplat till rubriken utvecklingsarbete. Huvuddelen

av dessa är hämtade från förändringsbeskrivningen för 2022 och i huvudsak har dessa

lagts in som aktiviteter i förvaltningens handlingsplaner. Totalt sett är det 26 stycken olika

projekt och åtgärder. Vid denna uppföljning är 13 st av de beskrivna utvecklingsarbetena

klara eller kommer med säkerhet vara klara i december. Exempel på sådana åtgärder är

feriearbete i föreningar, användning av e-avrop, en gemensam kostorganisation och ett

breddat statistikunderlag för befolkningsprognoser. Övriga utvecklingsarbeten är försenade

i olika grad men påbörjade under perioden. Flertalet av åtgärderna bedömdes redan i
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början av året svåra att hinna med under befintligt verksamhetsår och finns därför också

överförda till förändringsbeskrivningen för 2023. Det rör sig om överföring av

förvaltarprocessens administration från Kustbostäder till kommunstyrelseförvaltningen och

ett utökat uppdrag för kommuncenter för att nämna några.

Beslutsunderlag
Stratsys rapport Oktoberuppföljning

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
CON (fk)
Ekonomichef (fk)
Kommunstrateg (fk)
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Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Sedan delårsuppföljningen så har det genomförts allmänna val som på lokal nivå organiserats av

kanslienheten. Nuvarande politiska majoritet samt opposition har fått hjälp med att ta fram förslag till

budget.

BoKlok har avslutat markanvisningen på Sjögatan och fördjupad undersökning av marken sker.

Resultatet av Svensk näringslivs rankring har kommit under perioden och Oxelösunds kommun blev

återigen årets klättrare och denna gång med ett rekordhögt resultat.

Under hösten har en försöksverksamhet med gratis busskort till pensionärer genomfört vilket har varit

finansierat av en öronmärkning som gjordes i bokslutet 2021.

I september genomfördes årets andra arbetsmiljömätning och kommunstyrelsens HME-indexvärde

blev vid denna mätning 81 i jämförelse med indexvärdet i april som var 83. Uppföljningen av

sjukfrånvaro för september månad visar på kommunövergripande nivå en positiv utveckling med den

lägsta nivån av sjukfrånvaro sedan 2019.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Uppföljning verksamhetsmål - "den röda tråden"

Uppföljning av mätbara mål per kommunmål

Uppföljning av mätbara mål per kommunmål

Mod och framtidstro

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål.

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att

göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och

goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Genomförandegrad aktiviteter

60% (28) st Pågående

4% (2) st Vänteläge

21% (10) st Avslutad

15% (7) st Försenad

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Av de pågående aktiviteterna bedöms samtliga vara slutförda vid årets slut. Av de aktiviteter som är

försenade kommer flera av dem inte vara slutförda vid årsslut. Orsakerna handlar i de flesta fall om

resursbrist i form av begränsad bemanning, både inom förvaltningens egna verksamhet men också på

IT-enheten. I samtliga fall är arbetet påbörjat men bedöms ej kunna slutföras innan årsskiftet.

Förseningarna bedöms inte påverka prognostiserad måluppfyllelse.

Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse.

  Måluppfyllelse

Uppnådda 5 (71%)

Ej uppnådda 2 (29%)
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Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

Trygg och säker uppväxt

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

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

Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I

Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn

och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö.

Genomförandegrad aktiviteter

36% (4) st Pågående

9% (1) st Vänteläge

55% (6) st Avslutad

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Samtliga aktiviteter kopplade till målet om trygg och säker uppväxt kommer vara genomförda vid årets

slut.

Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

God folkhälsa

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund

betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som

främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Genomförandegrad aktiviteter

64% (7) st Pågående

27% (3) st Avslutad

9% (1) st Försenad

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Av de 11 aktiviteter som är kopplade till detta mål kommer alla utom en vara avslutade vid årets slut.

Den icke genomförda aktiviteten handlar om att finna former för att förbättra möjligheten för äldre

arbetstagare att kvarstå i arbete. Aktiviteten har ej kunnat prioriteras med HR-enhetens begränsade

bemanning under året som gått.

Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

  Måluppfyllelse

Uppnådda 3 (60%)

Ej uppnådda 2 (40%)

  Måluppfyllelse

Uppnådda 2 (50%)

Ej uppnådda 2 (50%)



Kommunstyrelseförvaltningen, Oktoberuppföljning5(9)

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

Trygg och värdig ålderdom

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov

av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade

insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott

bemötande.

Genomförandegrad aktiviteter

100% (3) st Pågående

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Samtliga tre aktiviteter pågår och är av den art att arbetet kommer fortgå även in på nästa år. Det

handlar om kostenhetens arbete med kontinuerliga matråd samt utveckling av matsedel samt

utvärdering av segregationskartläggning som också innefattar fokus på personer över 65 år.

Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse.

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Förändrade bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Attraktiv bostadsort

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. I Oxelösund innebär det att

kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns

för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att

starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Genomförandegrad aktiviteter

94% (15) st Pågående

6% (1) st Avslutad

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

  Måluppfyllelse

Uppnådda 3 (100%)

Ej uppnådda 0

  Måluppfyllelse

Uppnådda

Ej uppnådda
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Även inom detta målområde är samtliga aktiviteter pågående och genomförs som planerat. Flertalet

av dessa är också av sådan art att arbetet kommer fortsätta även under nästkommande år. Det rör sig

bland annat om frågor kring bostadsförsörjning, näringslivsfrågor och bemötandefrågor.

Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen.

Hållbar utveckling

Vägledning för formulering av eventuella mätbara mål:

Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I

Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare

och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att

kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Genomförandegrad aktiviteter

53% (18) st Pågående

9% (3) st Vänteläge

32% (11) st Avslutad

6% (2) st Försenad

Bedömning genomförandegrad av aktiviteter

Förvaltningen har många aktiviteter inom detta målområde och den absoluta majoriteten är antingen

redan avslutade och klara eller kommer vara det till årsskiftet. Sex stycken är markerade som

försenade eller i vänteläge. Av dessa kommer två vara klara innan årsskiftet medan övriga ej kommer

vara det. Både förenklad momshantering, breddade rekryteringsutbildningar och omarbetning av

lönekriterier skjuts till nästa år pga begränsad bemanning på både ekonomi- och HR-enheterna.

Aktiviteten kring solcellsanläggningar är försenad pga av förseningar i bygget av Peterslunds förskola

och kommer påverka måluppfyllelsen.

Bedömning av måluppfyllelse för mätbara mål i slutet av året

Bedömning från delårsuppföljning kvarstår avseende prognostiserad måluppfyllelse

Vidtagna eller planerade åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Vi följer planerade åtgärder för ej uppnådda mål som redovisats i delårsuppföljningen

Nämndens styrning i övrigt

Kommunstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplanen för 2022 en sammanställning av flertalet

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

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

förvaltningens handlingsplaner. Totalt sett är det 26 stycken olika projekt och åtgärder. Vid denna

uppföljning är 13 st av de beskrivna utvecklingsarbetena klara eller kommer med säkerhet vara klara i

december. Exempel på sådana åtgärder är feriearbete i föreningar, användning av e-avrop, en

gemensam kostorganisation och ett breddat statistikunderlag för befolkningsprognoser. Övriga

utvecklingsarbeten är försenade i olika grad men påbörjade under perioden. Flertalet av åtgärderna

  Måluppfyllelse

Uppnådda 9 (70%)

Ej uppnådda 4 (30%)

  Måluppfyllelse

Uppnådda 9 (64%)

Ej uppnådda 5 (36%)
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bedömdes redan i början av året svåra att hinna med under befintligt verksamhetsår och finns därför

också överförda till förändringsbeskrivningen för 2023. Det rör sig om överföring av

förvaltarprocessens administration från Kustbostäder till kommunstyrelseförvaltningen och ett utökat

uppdrag för kommuncenter för att nämna några.

Nämndernas driftredovisning

Kommunstyrelsen

Utfall mot budget

Verksamhetsrapport V2 helårsprog ack

Ansvarsrapport per nämnd

Verksamhet

Helårsp
rognos
2022

Anslag.

Helårsp
rognos
2022
Intäkt.

Helårsp
rognos
2022

Kostna
d.

Helårsp
rognos
2022

Avvikel
se.

Ack
utfall
Anslag

Ack
utfall
Intäkt

Ack
utfall
Kostna

d

Ack
utfall
Avvikel

se

11 Nämndverksamhet 4 160 930 -4 447 642 3 466 915 -3 759 623

16 Gem verksamhet (Stab) 11 786 303 -13 089 -1 000 9 847 260 -10 217 -110

21 Hållbar utveckling 100 0 -5 95 83 0 -2 81

22 Fysisk o tekn planering o
vsh

-5 874 8 926 -2 793 259 -4 892 7 672 -2 330 450

24
Näringsliv,turism,konsum.info

2 190 0 -1 408 782 1 827 0 -1 018 809

26 Park, torg, allmänna platser 8 0 -8 0 7 0 -7 0

28 Räddningstjänst 9 405 0 -8 440 965 7 838 0 -6 948 890

29 Infrastruktur Övrigt 70 710 -780 0 58 794 -527 325

34 Idrotts- o fritidsanläggningar 7 312 4 915 -12 293 -66 1 081 4 276 -5 398 -41

54 Individ och familjeomsorg 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Vård o omsorg SoL och
HSL

1 984 0 -1 345 639 1 653 0 -940 713

62 Flyktingmottagande 0 225 -210 15 0 219 -205 14

72 Arbetsomr o lokaler 311 692 -1 107 -104 260 631 -977 -86

76 Kommunikationer 2 488 0 -2 488 0 2 073 0 -2 073 1

81 Komm.gem adm o gem
serv

46 057 12 147 -55 333 2 870 38 427 9 817 -43 703 4 542

83 Fastigheter och lokaler 4 818 75 128 -79 774 172 3 434 62 660 -63 324 2 770

86 Speciella funktioner 2 999 177 -2 928 248 2 501 147 -2 370 278

89 Måltidsverksamhet 1 590 24 355 -26 716 -772 1 343 20 441 -22 034 -250

98 Extraord int o kostn 0 0 0 0 0 0 0 0

89 402 128 508
-213
165

4 745 69 007 107 833
-165
832

11 008

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

Avgifter 31100-31990 79 106 27 66 111 45

Bidrag 35100-35999 4 152 5 330 1 178 3 460 4 802 1 342

Övrigt rest kkl 3 122 491 123 072 581 102 076 102 919 844

Anslag 39990 89 402 89 402 1 69 007 69 007 0

Summa Intäkter 216 124 217 910 1 787 174 608 176 840 2 231

Personal 50000-
56330

-51 448 -50 069 1 379 -42 910 -41 267 1 643

Lokaler 60110-
20,61320

-12 970 -12 869 101 -10 808 -10 804 4

Köp av verksamhet
46300-80

-69 633 -68 991 642 -57 449 -55 934 1 515
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Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat per oktober på 11,0 mkr, de större avvikelserna kan

hänvisas till följande verksamheter.

Nämndverksamheten visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr vilket beror ett högre bidrag för

feriearbetare från Region Sörmland.

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

en positiv budgetavvikelse på 0,5 mkr som fördelar sig på högre arrendeintäkter och högre intäkter för

skogsavverkning. Kostnaderna för denna skogsavverkning har uppstått under 2021.

Näringsliv redovisar ett positivt delårsresultat på 0,8 mkr som kan hänvisas till lägre kostnader för

konsulter och övriga tjänster. Det har också skett en förskjutning av personal mellan verksamheten

näringsliv och staben.

Räddningstjänsten bidrar med 0,9 mkr till det positiva resultatet, vilket beror på en positiv avräkning för

2021. Ett högre bidrag för höjd beredskap på 0,3 mkr visas under verksamheten infrastruktur övrigt.

Kostnader för bostadsanpassning redovisas för kommunstyrelsen under verksamheten vård- och

omsorg Sol och HSL. Kostnaderna har hittills varit 0,7 mkr lägre än budget, vilket beror på att inga

stora anpassningar har behövt göras.

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

4,5 mkr. Personalkostnader är 2,6 mkr lägre än budgeterat, delvis för att det har skett en förflyttning

mellan stabens verksamhet och administration och delvis för lägre kostnader för intjänad semester än

budgeterat. Det förklarar att kostnaderna för staben överstiger budget. Kostnader för köpt verksamhet

är 0,5 mkr lägre än budget vilket beror på positiva avräkningar för IT-verksamheten och Löneservice.

Övriga kostnader som kostnader för utbildning och företagshälsovård är 1,5 mkr lägre än budget vilket

beror på efterverkningarna av pandemin.

Av kommunstyrelsens omslutning redovisas ca 58% av intäkterna och 38 % av kostnaderna i

fastigheter och lokaler. Verksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse på 2,8 mkr vilket till största

delen beror på att rivningen av Oxelö förskola inte har skett än.

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

resultat på 0,3 mkr som beror på lägre personalkostnader.

Måltidsverksamheten visar ett negativt resultat på 0,3 mkr som kan hänvisas till högre kostnader för

livsmedel. Verksamheten har utökat med matlagning till fler förskolor. Förutom fler måltider har det

också skett en prisjustering.

Prognos helår

I mål och budget 2022 fick kommunstyrelsen ett anslag på 79,4 mkr. Genom tilläggsbeslut har

budgeten justerats för prioriterade medel 0,1 mkr. Budgeten har också justerats med ramökning för

rivning av Oxelö förskola 1,9 mkr, en ökning av ram för förändrade kapitalkostnader och hyror 8,4 mkr

samt en minskning av ramen för lägre arbetsgivaravgifter 0,4 mkr. Totalt uppgår anslaget nu till

89,4 mkr och omslutningen till 126,7 mkr.

Årsprognosen är en positiv budgetavvikelse på 4,7 mkr. Intäkter för bidrag förväntas bli 1,2 mkr högre.

Ett bidrag från Region Sörmland på 0,9 mkr för feriearbetare som inte var budgeterat. Ett bidrag för

deltagande i DELMOS (Delegationen mot segregation, en myndighet som har i uppdrag att bidra till att

minska och motverka segregation) på 0,2 mkr som inte var budgeterat och bidraget för höjd

beredskap som var 0,1 mkr högre än budget. Övriga intäkter förväntas bli 0,6 mkr högre främst på

grund av högre arrendeintäkter och högre intäkter för skogsavverkning. Personalkostnader förväntas

bli 1,4 mkr lägre än budgeterad vilket beror på vakanser som delvis har ersätts av konsulter.

Kostnader för köpt verksamhet beräknas bli 0,6 mkr lägre än budgeterat på grund av positiva

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

Övrigt rest kkl 4-8 -82 073 -81 236 837 -63 440 -57 827 5 613

Summa Kostnader -216 124 -213 165 2 959 -174 608 -165 832 8 776

RAPPORTTOTAL 0 4 745 4 745 0 11 008 11 008
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slutavräkningar för räddningstjänsten, IT-verksamhet och löneservice. Årsprognosen för

fastighetsförvaltningen är en negativ budgetavvikelse på -1,0 mkr, framförallt på grund av högre

elkostnader. Övriga kostnader prognosticerar ett resultat på 0,8 mkr. Några orsaker är lägre

kostnader för utbildning, företagshälsovård och bostadsanpassning samt högre kostnader för

livsmedel.

Risker

Investeringsredovisning

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen disponerar 179,3 mkr för investeringsändamål.

Grundanslaget var 103,2 mkr och därefter tilläggsbudgeterades 86,9 mkr av ej förbrukade medel från

2021. Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven på 5,7 mkr.

Hittills under 2022 är utgifterna 40,6 mkr de största utgifter är för byggnation av en ny förskola på

Peterslundsängen, stallet Stjärnholm, actionparken och planerat underhåll.

Utgifterna för helåret 2022 bedöms till 91,1 mkr. En budgetavvikelse på 92,4 mkr. De största

avvikelser är Stallet 18,8 mkr, Restaurang Läget 22,0 mkr, Peterslundsskolan 26,0 mkr och ny förskola

på Peterslundsängen 9,0 mkr.
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Datum Dnr

2022-10-28 KS.?

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Nämndutvärdering av ”Policy för målstyrning och roller i
Oxelösunds kommun” 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens utvärdering godkänns.

2. Kommunstyrelsen beslutar att lyfta följande i sin egen utvärdering.

 Policyn är känd av Kommunstyrelsen och nämndens ledamöter.

 Det finns fungerande arbetssätt och rutiner för att svara upp mot
utbildningsbehov av nya ledamöter under pågående mandatperiod och i
samband med majoritetsskifte inför ny mandatperiod.

 Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda.

 Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs och något behov av att
revidera policydokumentet finns för närvarande inte.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för samlad resultatredovisning till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen genomförde vid sammanträdet den 26 oktober en utvärdering av Policy
för målstyrning och roller ur ett nämndperspektiv. Vid Kommunstyrelsens egen utvärdering
konstaterades följande:

 Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för introduktion av nya ledamöter under pågående mandatperiod. I
samband med majoritetsskifte inför ny mandatperiod kommer
policyintroduktion att ingå i Kommunstyrelseförvaltningens generella
politikerutbildning.

 Genom återkommande användning av policydokumentet i olika diskussioner
och situationer hålls dokumentet levande. Till detta bidrar även den årliga
policyutvärderingen.

 Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda. Tillämpning underlättas av den ”lilla och
platta” organisationen som skapar goda förutsättningar för en snabb och enkel
avstämning mellan politiker och tjänstemän när det behövs.

 Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att de inte
alltid är kända längre ut i organisationen eller bland externa
samarbetspartners som exempelvis föreningar och råd. Detta går emellertid

Kommunstyrelseförvaltningen
Patric Landin

Kommunstyrelsen
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Datum

2020-10-28 KS.?

att lösa genom dialog och hänvisning till rätt instans beroende på frågans
karaktär.

 Något behov av att revidera policydokumentet finns för närvarande inte.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller fungerar
som avsett, policyn ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan
politiker och tjänstemän.

Kännedomen om policyn för målstyrning och roller bedöms som god i
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter och information om policyn ingår i
genomgången för nya medarbetare och chefer.

Kommunstyrelsen föreslås fastställa framkomna slutsatser enligt bifogat
utvärderingsresultat (bilaga 1) vid sammanträde den 26 oktober 2022.

3. Ärendet
Kommunstyrelsens bedömning av hur policyn efterlevs genomfördes vid sammanträdet
den 26 oktober 2022. Utgångspunkt för kommunstyrelsens bedömning är följande
frågeställningar:

1. Är policyn känd för nämndens ledamöter?

a. Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny
mandatperiod?

b. Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under pågående
mandatperiod?

2. Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?

3. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

Som underlag till kommunstyrelsens egen utvärdering presenterades
kommunstyrelseförvaltningens utvärderingsresultat (bilaga 2).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Patric Landin
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
Kommunstrateg (FK)
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Kamerabevakning av Oxelöskolan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen ges i uppdrag att söka de tillstånd som krävs för att införa
kamerabevakning vid Oxelöskolan.

2. När tillstånd erhållits ges kommunchefen i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag till försöksverksamhet av kamerabevakning vid Oxelöskolan

2. Sammanfattning

Mot bakgrund av återkommande skadegörelse i Oxelösund under 2020-2021 gav
kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till en ökad
trygghet och färre skador.

Vid återrapportering till kommunstyrelsen i oktober 2022 fick kommunchefen i uppdrag att
återkomma till styrelsen med förslag att påbörja installation av kamerabevakning på någon
av kommunens grundskolor.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att läget i kommunen för närvarande är
förhållandevis lugnt när det gäller skadegörelse, även om avvikelser finns.

Oxelöskolan utgör en samlingsplats för ungdomar på kvällstid. Aktiviteter som klättring på
tak, allmänt bus och viss skadegörelse har noterats. I direkt anslutning till skolan kommer
en aktivitetspark att anläggas, vilket sannolikt gör området mer attraktivt som en plats att
vistas på, såväl under dagtid som under kvällstid. Om kommunstyrelsen väljer att införa
kamerabevakning föreslår förvaltningen Oxelöskolan som bevakningsobjekt.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömning är emellertid att kamerabevakning av skolor har
begränsningar och att det finns andra enkla och billiga åtgärder som kan vidtas för att
förebygga brottslighet. Förvaltningen förordar kunskapsinhämtning och orsaksanalys som
grund för förebyggande åtgärder.

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155-381 38

Kommunstyrelsen
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3. Ärendet
Mot bakgrund av återkommande skadegörelse i Oxelösund under 2020-2021 gav
kommunstyrelsen (KS 2021-03-17, § 40) kommunchefen i uppdrag att föreslå åtgärder som
kan bidra till en ökad trygghet och färre skador.

En antal åtgärder har genomförts under 2021 och 2022. Det handlar såväl om
utbildningsinsatser som mer tekniska lösningar. Vidare har kommunstyrelseförvaltningen
ansökt om -och fått- tillstånd för kamerabevakning av Ramdalsskolan, Peterslundsskolan,
Breviksskolan samt Blåklockans förskola. Ärendet (KS.2021.43) har löpande
återrapporterats till kommunstyrelsen.

Vid återrapportering till kommunstyrelsen i oktober 2022 (KS 2022-10-05, § 102) fick
kommunchefen i uppdrag att återkomma till styrelsen med förslag att påbörja installation av
kamerabevakning på någon av kommunens grundskolor.

3.1 Val av skola för kamerabevakning
Enligt uppgift från kommunens fastighetsenhet och brottsförebyggande samordnare är
läget i kommunen förhållandevis lugnt när det gäller skadegörelse på kommunens skolor.
Peterslundsskolan avviker emellertid något och är den skola där mest skadegörelse
förekommer. Skolan kommer i närtid att renoveras och stängslas in som byggarbetsplats
och är därför inte lämplig som bevakningsobjekt.

Oxelöskolan utgör en samlingsplats för ungdomar på kvällstid. Aktiviteter som klättring på
tak, allmänt bus och skadegörelse har noterats. I direkt anslutning till skolan kommer en
aktivitetspark att anläggas, vilket sannolikt gör området mer attraktivt som en plats att
vistas på, såväl under dagtid som under kvällstid.

En annan, i sammanhanget, intressanta plats är Ramdalsskolan. I skolans närområde
förekommer periodvis oönskade aktiviteter, men dessa är i huvudsak knutna till
Ramdalsanläggningens parkeringsplats och inte till skolan i sig.

Breviksskolan är för tillfället förhållandevis förskonad från skadegörelse.

3.2 Kostnad
En aktuell offert för kamerabevakning redovisar en månatlig kostnad och bygger på en
avtalstid om tre år. Interna kostnader för att säkerställa tekniska förutsättningar, främst IT
och elförsörjning, ingår inte i nedanstående belopp.

Skola Kostnad, tkr per år

Peterslundsskolan inklusive förskola 151

Ramdalsskolan 114

Breviksskolan 111

Oxelöskolan Uppgift saknas
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4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Som nämnts ovan är läget i kommunen förhållandevis lugnt när det gäller skadegörelse på
kommunens skolor. Den tidigare situationen, med återkommande skadegörelse, har mötts
av olika åtgärder under 2021 och 2022 (KS.2021.43).

Platsanalyser av skolmiljöer har genomförts av kommunens brottsförebyggande
samordnare i samarbete med polismyndigheten och representanter för fastighetsenheten,
Kustbostäder, bevakningsföretag och verksamhetsansvariga. Analyserna har resulterat i ett
antal, förhållandevis enkla och billiga, tekniska åtgärder som bedöms ha haft en god effekt.

Mot den bakgrunden har en grupp med representanter för fastighetsenheten, Kustbostäder
samt det brottsförebyggande arbetet rekommenderat kommunledningen att inte införa
kamerabevakning.

Gruppen har konstaterat att kamerabevakning av skolor ger ett mycket begränsat
bevakningsområde (två meter från fastighetens fasad) och att det finns andra enkla och
billiga åtgärder som kan vidtas för att förebygga brottslighet. Gruppen förordar
kunskapsinhämtning, t ex via platsanalys och EST-rapporter1, för att kunna vidta
kunskapsbaserade förebyggande åtgärder. Detta utesluter inte kamerabevakning som en
senare åtgärd, med den bör då föregås av kunskap/information om problembilden och en
analys av orsaker.

Om kommunstyrelsen ändå väljer att införa kamerabevakning föreslår förvaltningen
Oxelöskolan som bevakningsobjekt.

Johan Persson Ia Synneborn
Kommunchef Brottsförebyggande samordnare

Niklas Thelin
Kanslichef/Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-11-01

Beslut till:

Ekonomienheten/fastighet (För åtgärd)

Brottsförebyggande samordnare (För kännedom)

Kanslichef/Säkerhetsstrateg (För kännedom)

1 EST- Effektiv samverkan för trygghet
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Rapport från statusinventeringen av sporthall och simhall,
Ramdalsanläggningen.

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna rapport om statusinventering av sporthall och badhus,
Ramdalsanläggningen.

2. Ge kommunchef i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärd med anledning av
genomförd statusinventering.

2. Sammanfattning
Badhusets tekniska livslängd för konstruktion och komponenter behöver säkerställas
genom att sakkunnig inom badhusmiljö utför statusinventering av badhuset vid
Ramdalsanläggningen. Genom inventering och statusrapport tydliggörs när Badhuset når
sin tekniska livslängd samt vilket underhåll som behöver prioriteras och genomföras för att
badhuset ska hålla och fungera optimalt. Rapporten ska även visa på om badhuset klarar
ytterligare en stor renovering och om en sådan är ekonomiskt försvarbar. Informationen är
viktig för kommunens långsiktiga lokalbehovsplanering.

Detsamma gäller sporthallens tekniska livslängd. Statusinventering med rapport ska
beskriva status på byggnad och dess installationer. Inventering och utredning kommer att
påvisa vilka delar som lämpar sig till vilken användning och vilka investeringar som kommer
att krävas.

Statusinventeringen är viktig för kommunens underhållsplan av fastigheter, och
kommunens långsiktiga lokalbehovsplanering genom att svar ges på möjligheten till
långsiktigt användande av Ramdalsanläggningen och eventuellt framtida behov av
kompletterande byggnader.

Ramböll AB har tilldelats uppdraget att genomföra statusinventeringen av sporthall och
badhus vid Ramdalsanläggningen. Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde
den 1:a juni 2022 den rapport som Ramböll AB inkommit med till sammanträdet.
Kommunstyrelsen beslutade återremittera ärendet då rapporten saknade redovisning av
bl.a. kostnadsuppskattning för renovering av sporthall, nybyggnation av sporthall eller
kombination därav. Vidare ansåg kommunstyrelsen att presenterade kostnader för att
sporthallen ska kunna vara verksamt i ytterligare fem år behövde säkerställas.

Det kompletterande arbetet är nu slutfört av Ramböll AB och en skriftlig rapport från
statusinventeringen finns framtagen. Rapporten presenteras på kommunstyrelsen 22-11-23
och bilägges till tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att rapport om statusinventering
av sporthall och badhus, Ramdalsanläggningen godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen
Martin Engdal

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-04
Rapport Badhus daterad 2022-05-16
Rapport Sporthall daterad 2022-10-31

Johan Persson Martin Englund
Kommunchef Fastighetsförvaltare

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)
Controller (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
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Rapport Statusbesiktning Ramdalens sporthall 

 

Rambolls uppdrag 

Rambolls grunduppdrag var att ta fram en ny/uppdaterad statusbesiktning för hela sporthallen. 

Då statusbesiktningen pekade på att hallen är i ett dåligt skick, så mynnade besiktningsresultatet ut i 

en rekommenderad tidsbegränsad användning av sporthallen. 

 

Statusbesiktning Bygg 

Ny uppdaterande statusbesiktning utförd 2022-08-18 

Då det gjordes en mycket omfattande statusinventering av Sporthallen med tillhörande utrymmen 

(Bilaga 1: Slutrapport Ramdalens sporthall dat. 2015-05-04) har vi använt den som utgångspunkt och 

referens i vår nya uppdaterande statusbesiktning. 

Vid den nya statusbesiktningen 2022-08-18 (bilaga 7) kunde konstateras att merparten av de 

punkter som är upptagna i rapporten inte är åtgärdade vilket i stort torde innebära att lokalerna är i 

samma eller kanske något sämre skick idag än 2015. De lokaler som åtgärdats sedan besiktningen 

2015 är i huvudsak omklädningsrummen och duschrum i entréplanet. Renoveringen består av byte 

av golvmattor, klinker, ommålning av väggar och lister. Byte av enstaka innerdörr. Byte av 

klädkrokar. Byte av enstaka armaturer. Dessutom har ribbstolarna i gymnastiksalen bytts ut. 

Vissa lokaler, framför allt i källardelen, används idag som träningslokaler eller samlingslokaler vilket 

de inte är avsedda för. Ventilation, brandåtgärder och tillgänglighet saknas eller är bristfällig. 

Dessutom har källaren generellt låg takhöjd i såväl korridorer som i rummen. Vid en ombyggnad 

finns till exempel inte plats för nya ventilationskanaler i korridorerna. Och i rummen påverkas 

utövandet av den låga takhöjden. Även tillgängligheten för rörelsehindrade också är begränsad i 

delar av fastigheten. 

Den låga takhöjden i källaren, den begränsade tillgängligheten och att fastigheten är i ett mycket 

dåligt totalskick, vad det gäller ytskikt, miljö och hälsa, luftbehandling, rörsystem, tappvattensystem, 

avloppssystem samt delar av elsystemet, gör att vår samlade bedömning är att sporthallen behöver 

totalrenoveras om den ska fortsätta att användas som publik lokal. Detta gäller hela fastigheten, 

både invändigt som utvändigt som t.ex. Tak och fasader, sporthall, omklädningsrum, källarlokaler 

mm. 

De delar av hallen som inte uppfyller myndighetskrav vad det gäller brand måste åtgärdas snarast, 

innan fortsatt användning. 
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Sammanfattning bygg 

Vår samlade bedömning är att tidsperioden för sporthallens användande, utan totalrenovering, inte 

kan sättas längre än till ca 5 till 6 år. 

För att sporthallen ska kunna brukas ytterligare i de bedömda 5-6 åren måste dock vissa 

renoveringsåtgärder vidtas på både brand, bygg, (vent, vs, el) samt tillgänglighet. 
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Statusbesiktning VVS installationer 

Luftbehandling 

Generellt: 

Kanalsystemet är till stora delar sedan byggnadens uppförande, kanaler samt don är mycket 

försmutsade och i stort behov av rengöring. Tveksamt om dessa ska behållas då lokaler har ändrad 

funktion. Flöden överensstämmer ej med aktuella verksamheter i dag. Kanalsystem har uppnått sin 

tekniska livslängd. 

Samtliga installationer i fläktrum för ventilationsaggregat TA1 har uppnått sin tekniska livslängd och 

är i generellt dåligt skick. 

Ventilationsaggregat LB02 installerades 2008. Den återstående tekniska livslängden för aggregat 

LB02 är 21 år 

Rörsystem 

Generellt: 

Rörsystemet har i sin helhet uppnått sin tekniska livslängd.  

Tappvattensystem 

Förutom några renoverade duschutrymmen samt de renoverade wc grupperna i entréhallen är 

generellt samtliga tappvatteninstallationer uttjänta. Den tekniska livslängden är uppnådd. 

Avloppssystem 

Avloppssystemet är av varierande ålder, vissa synliga avloppsledningar är utbytta. Skicket på de 

ingjutna avloppsledningarna är troligtvis dåligt. De gjutna golvbrunnarna uppvisar stora rostskador 

och riskerar att spricka och orsaka skador. 

För att få en bättre uppfattning av statusen på ledningsnätet, även i mark, har filmning av några 

spillvatten- och dagvattenledningar utförts. 

Filmning av ledningar 

Några spillvatten- och dagvattenledningar är filmade: 

Spillvattenledningen vid simhallen 

Spillvattenledningen vid sporthallen 

Dagvattenledningen vid sporthallen 

Spillvattenledningen vid simhallen är relinad men har stillastående vatten vilket tyder på bakfall, 

orsakad av någon rörelse i marken. Spillvattenledningen vid sporthallen som är av gjutjärn har 

mycket rostbeläggningar. Papper har fastnat i ledningen. Dagvattenledningen vid sporthallen är av 

gjutjärn och har mycket rostbeläggningar. 
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Sammanfattning tekniska installationer VVS Sporthall 

Vi finner inga större skillnader från den tidigare inventeringen som gjorts. Sporthallens VVS 

installationer uppvisar stort behov av omfattande renoveringar då få eller inga åtgärder har utförts 

sedan tidigare statusbesiktningar.  

Generellt har befintliga VVS installationerna i sporthallsdel för länge sedan uppnått sin tekniska 

livslängd och är som helhet i ett dåligt skick. Ventilationsanläggning är ej anpassad för den 

verksamhet som bedrivs idag. Bedömningen efter denna statusinventering är ej olik de tidigare 

bedömningar som gjorts. För att under den kommande 5-6 årsperioden upprätthålla en godtagbar 

miljö, och standard för de verksamheter som är tänkta, behöver renovering av vissa delar av 

befintliga VVS installationer utföras. Utbyte av aggregat TA1, kanalrengöringar. 

Synliga delar av spillvatteninstallationer uppvisar rostskador. För att få en bättre uppfattning av 

statusen på ledningsnätet, även i mark, har filmning av några spillvatten- och dagvattenledningar 

utförts. Denna undersökning visade att det finns rostbeläggningar, pappersansamling och 

stillastående vatten i ledningarna. 

Då den återstående tiden som ledningarna förväntas fungera är ca 5-6 år så är vår samlade 

bedömning att inte göra några förebyggande förbättringsinsatser, som tex relining av ledningarna i 

detta skede. Skulle skador uppträda så finns marginal för lagningsåtgärder med under 

kostnadsuppskattningarna nedan. 

Ledningarna går att relina om man så önskar. Hänsyn till lågpunkter med stående vatten i 

ledningarna måste då tas. 
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Statusbesiktning Elsystem 

Kraftförsörjning 

Ramsdalens skola, sporthall och bad har ett gemensamt lågspänningsställverk som är placerat i 

badhusets källare rum J109. Lågspänningsställverk är på 1200A det är installerat 2009 och är i gott 

skick. Lågspänningsställverket försörjer 43st elcentraler och 7st apparatskåp i hus A till K.                    

Fördelade på 7st elcentraler och 2st apparatskåp i sporthallen och 24st elcentraler i Ramdalens 

skola, samt 7st elcentraler och 5st apparatskåp i badhusdelen. 

Sporthallens elcentraler och apparatskåp är i huvudsak från när byggnadens uppfördes, år ca 1970 

de är i ett varierat skick. Centralerna saknar jordfelsbrytare samt att dessa centraler är bestyckade 

med diazed- och knivsäkringar (diazedsäkring=smältsäkring/proppar).   

Jordfelsbrytare bör kompletteras för utgående säkringsgrupper i de äldre elcentralerna för att 

undvika skador på person och egendom. 

 

  
Lågspänningsställverk rum J109 i badhus.                                      En av elcentaler sporthall. 

 

Åtgärder av kraftförsörjning vid de olika byggnadsförslagen A-C. 

A) Totalrenovering av befintlig Sporthallsbyggnad: Helt nya elinstallationer i den befintliga 

sporthallsbyggnaden. Befintligt ställverk kan nyttjas som är placerad i badhuset källare. 

B) Bygga ny Sporthallsbyggnad: Helt nya elinstallationer i den nya sporthallsbyggnaden. 

C) Använd idrottshallen och de rum/kontor mm som finns i ”entréplan” och ersätta lokalerna 

i källaren med en nybyggnad i anslutning till den befintliga Sporthallsbyggnaden: Helt nya 

elinstallationer i den befintliga sporthallsbyggnaden. Befintligt ställverk kan nyttjas som är 

placerad i badhuset källare. 

Elvärmesystem 

Installation i bastu bör ses över omgående före användning (idag är dessa rum avstängda). En 

elradiator i sporthallens lärarrum är vattenskadad och har rostangrepp och bör bytas ut omgående. 
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Belysning 

Belysningen är i varierat skick där ett flertal armaturer i omklädningsdelar är utbytta efter 

rekommendationer i Status- & åtgärdsrapporten som gjordes 2015-05-04. Större delen av 

armaturerna är i från 70-talet när byggande uppfördes, finns framför allt i sporthallen och i 

sporthallens källare samt i entrékorridoren. De har låg verkningsgrad och har 

lysrörshållare/komponenter som är i riskzon för att vara uttorkade vilket medför att större risk finns 

för brand och personfara.  

Det som kan rekommenderas för val av att byta armaturer är först och främst brinntimmar för 

armaturer. I förråd är armaturer ej lika uttjänta/uttorkade som armaturer i en korridor eller 

aktivitetslokal eller liknande där det är verksamhet ofta. 

 

Brännskadad armatur i korridor. 

 

Nödljus och brandstyrning 

Utgångsskyltar med batteribackup för brinntid av 60 minuter skall finnas i anläggningen i omfattning 

enligt gällande utrymningsplan. Nödljus kan vara aktuellt i mörka utrymningsvägar vilket framgår av 

bilaga 3 och 4. 

Förreglingsfunktion kan vara aktuellt av belysningen i lokaler där personer vistas längre tider och i 

korridorer. Detta innebär att belysningen ej kan tändas/eller släcks när entrédörr och 

utrymningsdörrar låses. 

Utrymningsskylt i förråd/fläktrum H220 ligger på undertaket bör placeras på sin plats omgående. 

Ledningar, Apparater 

Standarden på apparaterna, strömställare, vägguttag, data- och antennuttag är mycket skiftande.  

Installationen har kompletterats vid olika tillfällen vilket medfört att ledningsförläggning och 

placering av apparater är ostrukturerat. Ett flertal vägguttag är ej petskyddade. Strömbrytarcentrale 

till belysningen i sporthallen bör se över snarat, för renovering eller utbyte.  
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Vid ombyggnadsåtgärder bör installation av ledningar och apparater bytas ut. 

Motordriftsystem 

Installationer i fläktrum och undercentral är av äldre utförande. Installationer för dubbelpump i 

pumpgrop inom undercentral bör genomgås och kontrolleras om ej planering finns för utbyte av 

hela pumpanläggning med styrskåp inom snar framtid. 

 

Telesystem 

Gemensamt ledningsnät märkt 01-nät sammankopplar alla teleställ för bl a styrning och larmer. 

Övriga system som finns installerat är uranläggning och ljudanläggning med musik och 

meddelandefunktion av typ allanrop. I sporthallen finns separat ljudanläggning, 

resultatmarkeringssystem. 

 

Sammanfattning av elinstallationerna i sporthallen. 

Den tekniska livslängden hos elinstallationerna har passerats.                                                                     

Men slitna apparater, torra kablar och förbrukade armaturer vilket med för person- och brandfara. 

Rekommendationen är att man gör en större renovering alternativt byter ut hela elanläggningen.     

Så man får en säkrare och med energisnål anläggning. 
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Budgetkostnader för de kommande 5-6 åren: 

Kostnadsuppskattning (schablonvärden i dagens kostnadsläge aug 2022) för att 

sporthallen ska kunna användas under den kommande 5-6 årsperioden. 

Rev 2022-09-27 2022-2023 2024 2025 2026 2027   
Sporthall År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Summa Mkr 

Bygg, ex. täta yttertak, inv ytskikt 
mm, tillgänglighet 3 1,5       4,5 

EL 1 0,5       1,5 

VVS 1 0,5       1,5 

S:a           7,5 

 

I ovanstående antaganden finns en stor osäkerhet då exakta åtgärder idag är svårbedömda. Dessa 

värden är också högre en de detaljerade värdena som finns i bilagorna. Detta beroende på att en 

marginal är pålagd dels beroende på vad som exakt ska åtgärdas samt att en buffert bör finnas. 

En spridning på mellan 7-9 miljoner måste tas med i beräkningen. 

 

MELLANDELEN 
 
Sammanfattning av alla rum och utrymmen mellan Sporthallen och simhallen. 

 
BYGG: 

Sammantaget så är mellandelen i ett bra skick. Det finns dock lite ”slitageskador” i form av 

målningsskador på väggar och dörrar. Men inget som kräver akuta åtgärder. 

Vår bedömning är att lokalerna, med mindre målningsförbättringar och slipning av några golv 

samt årligt underhåll, kan användas i ca 10-15 år till. 

 

Handikapp-hissen från korridor J249 ner till korridor H208 bör lagas så att tillgängligheten 

uppfylls. 

 

Inspektionsutrymme/krypgrund: Utrymmet visar tendens till påväxt och bör utredas av 
fuktsakkunnig för eventuell åtgärd.  
 

Vi konstaterade vid besiktningen 2022-09-28, att inga av de upptagna punkterna, i protokollet 

från 2015, har blivit åtgärdade under åren. 

(Mellandelens rum G 123, G132, G 133, G 134, G 135 är också upptagna tidigare i protokollet för 

sporthallsdelen). 

 

VVS och EL: 

Sammantaget så är mellandelen i ett bra skick både vad det gäller VVS och EL installationer. Vad 

det gäller ventilationsaggregatet i mellandelen så är det relativt nytt och är inte i behov av någon 

uppdatering. 

Vår bedömning är att lokalerna, med mindre åtgärder samt årligt underhåll, kan användas i ca 10-

15 år till. 
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Alternativa idéer till framtida sporthallsutformningar 

Alternativ A 

Totalrenovering av hela sporthallen. Detta alternativ rekommenderas med tveksamhet på grund av 

den låga takhöjden i källaren. 

Alternativ B 

Ett andra alternativ är att ersätta den gamla sporthallensbyggnaden med en nybyggd sporthall med 

motsvarande tillhörande träningslokaler, placerad i närheten av befintlig sporthallsbyggnad. 

Alternativ C 

Ett tredje alternativ är att totalrenovera idrottshallen, och de tillhörande omklädningsrummen och 

de rum/kontor mm som finns i ”entréplanet”. Och att man ersätter lokalerna i källaren med en 

”motsvarande” nybyggnad i anslutning till den befintliga Sporthallsbyggnaden. Den befintliga 

källaren kan efter viss renovering användas till installationsutrymme samt förråd eller motsvarande. 

Sammanfattning av de tre förslagen: 

A) Totalrenovering av hela den befintliga Sporthallsbyggnaden 

B) Bygga ny Sporthallsbyggnad med tillhörande träningslokaler, placerad i närheten av befintlig 

sporthallsbyggnad. 

C) Totalrenovera idrottshallen och de rum/kontor mm som finns i ”entréplan” och ersätta 

lokalerna i källaren med en nybyggnad i anslutning till den befintliga Sporthallsbyggnaden. 

 

 

Kostnadsindikation för framtida sporthallsutformningar 

A) Kostnadsuppskattning totalrenovering av befintlig sporthallsbyggnad 

Följande kostnadsuppskattningar (schablonvärden i dagens kostnadsläge aug 2022) för en 

totalrenovering av sporthallen med omkringliggande ytor, beräknat på totalt ca 4500 kvm. 

Bygg 55 milj 

VVS 10 milj 

El 10 milj  

S:a 75 milj 

För att kunna göra en kalkyl måste ett renoveringsprogram tas fram. 

OBS! för att totalrenovera sporthallen så måste den stängas av under hela renoveringstiden. 

 



  2022-10-31 

 

10 
 

B) Kostnadsuppskattning av ny sporthallsbyggnad med lokaler för övrig (befintlig) 

verksamhet 

En mycket grov kostnadsuppskattning för en ny sporthall med lokaler för övrig befintlig verksamhet 

kan ligga i spannet 85-95 miljoner (schablonvärden i dagens kostnadsläge aug 2022) beroende på 

hallens storlek, publikkapacitet, utrustningsomfattning, standard samt vilka nya lokaler som måste 

byggas. Antagen byggnadsarea ca 4000 kvm. 

I kostnadsuppskattningen för en ny sporthall finns inte kostnad för eventuell rivning, 

markanskaffningskostnad och eventuellt kvarvarande värde i sporthallsfastigheten med. 

 

C) Kostnadsuppskattning ombyggnad befintlig idrottshall samt övriga ytor i markplanet. 

Källarplanet används enbart till installationsdragningar, förråd mm. Inhyrda verksamheter så som 

Judo, Boxning, Styrketräning, Boule mm förläggs i andra kommunala byggnader, alternativt byggs 

nya lokaler i anslutning till den befintliga sporthallen. 

En mycket grov kostnadsuppskattning för totalrenovering gymnastikhall samt övriga ytor i 

markplanet (ca 3000 kvm) kan ligga i spannet 50-60 miljoner (schablonvärden i dagens kostnadsläge, 

aug 2022). 

Bygg 40 milj 

VVS   8 milj 

El   7 milj  

S:a 55 milj 

 

OBS! för att totalrenovera idrottshallen så måste den stängas av under hela renoveringstiden. 

Ny byggnad för övriga verksamheter så som Judo, Boxning, Styrketräning, Boule mm med tillhörande 

omklädning etc antas här till ca 1000 kvm. Byggkostnad ca 20-25 miljoner beroende på innehåll 

(schablonvärden i dagens kostnadsläge, aug 2022). 

S:a ombyggnad Idrottshall samt övriga ytor på entréplan och nybyggnad övriga verksamheter ca 

75 milj. 
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Bilagor. 

Till denna rapport bifogas tidigare utredningar, utlåtande som har tagits fram samt Bilagor. 

Bilaga 1: Statusrapport Ramdalens sporthall. Dat. 2015-05-04 

Bilaga 2 Brand PM 01 Ramdalens bad och sporthall. Dat 2022-05-31 

Bilaga 3: Ritningsunderlag besiktning brand. Dat 2022-05-15 

Bilaga 4: Kostnadsuppskattning EL för de kommande 5-6 åren. Dat 2022-10-31 

Bilaga 5: Kostnadsuppskattning VVS för de kommande 5-6 åren. Dat 2022-10-31 

Bilaga 6: Kostnadsuppskattning BYGG för de kommande 5-6 åren. Dat 2022-09-09 

Bilaga 7: Uppdaterad Statusrapport Ramdalens sporthall inklusive mellandelen Dat. 2022-08-18 

och 2022-09-28. 
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Rapport Statusbesiktning Ramdalens simhall 

 

Rambolls uppdrag 

Rambolls uppdrag var att utreda Simhallens tekniska livslängd vad det gäller bygg och 

installationer. Föreslå åtgärdsförslag i det korta och långa perspektivet för att klara 10-års perioden, 

samt ta fram kostnadsförslag på föreslagna åtgärder. 

 

Ramdalens simhall-Bygg 

Följande kommentarer är med utgångspunkt att simhallen ska kunna fortsätta att användas under 

10 års period. 

Tak ovan simhall 

Enligt dokumentation är taket omlagt ca år 2000. En översyn av papptaket bör göras omgående. Inre 

stuprör bör besiktas/filmas och eventuellt ändra dragning av rören eller tätas då läckage 

förekommit. 

Stålstomme 

Stålstomme är besiktad av sakkunnig konstruktör. Mindre skador finns men löpande underhåll 

såsom svetslagning och målning krävs för att minimera framtida skador. Kontinuerlig översyn 

rekommenderas. 

Fasader och glaspartier 

Utvändig fasad är i normalt skick dock behöver fönsterpartiers tätningslister ses över. Vissa 

fönsterglas är punkterade eller trasiga. Bärande bottenprofiler bör bytas. 

Inre väggar i simhallen. Klimat-skal är utfört för en bassängtemperatur 24 grader numera höjt till 28 

grader. Detta medför en höjd daggpunktstemperatur vilket får till konsekvens att kondens uppstår 

på väggarna och fönsterpartierna. Löpande underhåll och översyn bör utföras kontinuerligt så att 

inte fler skador uppstår. Ventilation bör ses över och eventuellt förstärkas för att minimera detta 

problem. Ventilation entresolbjälklaget i simhallen, se förslag VVS. 

Källare 

Betongpelare i källarplan och även bassängkonstruktioner uppvisar med sprickbildningar och 

korrosionsskador som behöver åtgärdas omgående. Vissa pelare är lagade men några kvarstår och 

ska åtgärdas inom snar framtid. Åtgärdas skadorna bedömer sakkunnig konstruktör att åtgärderna 

säkerställer de 10 år som simhallen är tänkt att den användas. Kontinuerlig inspektion av 

konstruktionen bör utföras varje år för att säkerställa att inte nya skador framkommit.  



  2022-05-16 

Reningsbassänger har stora skador och behöver ses över och lagas lika betongpelare och 

bassängstomme. Detta gäller främst de bassänger som är i bruk.  

Bassänger 

Undervisningsbassängen är åtgärdad med ny liner och behöver endast översyn kontinuerligt 

underhåll för att säkerställa att nya skador inte uppstår. 

Motionsbassängen har kakel/klinker som lossnar löpande. Förslag på åtgärd  likvärdig 

undervisningsbassäng med installation av liner. Detta bör planeras in och utförs under nästa år 

(2023) vår/sommar. När bassängen är tom på vatten bör en kontroll/utredning av konstruktionen 

invändigt i bassängen utföras innan en ny liner monteras. Även plattor runt bassänger har lossnat 

och kräver löpande underhåll. 

Övriga ytor omklädningsrum träningslokaler 

Lokalerna är i brukbart skick och med löpande underhåll bedöms de hålla de ca 10 år som är målet. 

I våtutrymmen är det bakfall till några brunnar. Detta bör bevakas så att inte nya skador uppstår. 

Sammanfattning av Bygg i Simhallen 

Badhusbyggnaden är i brukbart skick men kommer att under den närmast tiden behöva 

underhållsservice för att klara byggnadens tekniska livslängd i 10 år till. Under denna 10-årsperiod 

behövs en förprojektering utföras för att klargöra om ny simhall ska uppföras, alternativt om 

befintlig simhall ska renoveras. 

Åtgärder som inom den närmaste perioden på 1–1,5 år bör utföras för att klara den tekniska 

livslängden på 10 år.  

• Lagning av betongskador i källare. 

• Ny liner i motionsbassängen inkl. skalpränna. 

• Översyn av tak. 

• Tätningslister på fönsterpartier. 

• Ventilation av simhallen. 

  



  2022-05-16 

Ramdalens simhall VVS installationer 

Luftbehandling 

Ventilationsaggregat har bytts ut under tiden 2011–2012. 

Aggregat är i dag i bra skick, och väl underhållna med filterbyten och bra skötsel. 

Befintliga ventilationskanaler är i stort behov av kanalrengöring, don är kraftigt 

nedsmutsade. 

Entresolplan ovan bassänger har skadats av undermålig till samt frånluft, fuktig luft ställer 

sig vid tak entresolplan, och skapar kondensutfällning på glas samt träväggar och bjälklag. 

Värmesystem 

Installationer i undercentral är i bra skick, utbyte av växlare samt pumpar har utförts under 

perioden 2011–2012. 

Stora delar av värmeledningarna är inbyggda samt ingjutna, till allra största del är 

värmesystemet kvar från då byggnaden uppfördes. Den tekniska livslängden för dessa 

ledningar är uppnådd. 

Tappvatten 

Tappvattensystem är av blandade åldrar, en del rörledningar  i duschrum samt wc rum har 

genom åren bytts ut. En stor del av ledningar från byggnadsår finns kvar. Den tekniska 

livslängden för dessa ledningar är uppnådd. 

Avloppssystem 

Avloppssystemet är av varierande ålder och skick, synliga avloppsledningar är delvis utbytta 

till plastledningar. Gamla avloppsledningar av plast är generellt i mycket dåligt skick. 

Provisoriska lagningar har utförts på ett flertal ställen. Skicket på de synliga ursprungliga 

gjutjärn ledningarna i källarplan är mycket dåligt, flertal rörledningar uppvisar sprickor samt 

rostgenomslag. Skicket på de ingjutna avloppsledningarna är svårbedömt utan filmning. 

Troligast är att övriga ingjutna avloppsledningar är i lika dåligt skick. 

Golvbrunnar i gjutjärn uppvisar rostskador och riskerar sprickor och läckage. 

Sammanfattning av VVS installationer i Simhallen 

Ventilationsaggregat samt installationer i undercentral är i gott skick. Men kommer under 

den närmaste 10 års perioden behöva löpande underhållsservice. 

Nedanstående punkter kommer att behövas åtgärdas under närmaste åren. 
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• Utbyte av synliga spillvattenledningar plast samt gjutjärn. 

• Relining av ingjutna avloppsledningar samt golvbrunnar. 

• Löpande åtgärder inom dusch/våtutrymmen. 

• Löpande åtgärder reningsverk, sandfilter. 

• Löpande åtgärder klorpumpar.  

• Löpande åtgärder styranläggning badrening. 

• Rengöring av ventilationskanaler samt don. 
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Ramdalens simhall - Elsystem 

Kraftförsörjning 

Ramsdalens skola, sporthall och bad har ett gemensamt lågspänningsställverk som är placerat i rum 

J109 i badhusets källare. Lågspänningsställverk är på 1200A det är installerat 2009 och är i gott skick. 

Lågspänningsställverket försörjer 43st elcentraler och 7st apparatskåp i hus A till K. 

Fördelade på 7st elcentraler och 5st apparatskåp i badhusdelen och 24st elcentraler i Ramdalens 

skola, 7st elcentraler samt 2st apparatskåp i sporthallen och. 

Vid renovering 2012 av badhusdel har flertal nya elcentraler med jordfelsbrytare och dvärgbrytare 

installerats samt nya apparatskåp och de är i gott skick. 

 

Lågspänningsställverk rum J109.                                                                                      Elcentraler 

  

 

Belysning 

Större delen av badhusets armaturer har bytts ut 2012 och är i gott skick. 

I foajén och personalens omklädningsrum med tillhörande förråd har inte armaturerna byts ut och 

bör ses över. Då de har låg verkningsgrad och har lysrörshållare/komponenter som är i riskzon för att 

vara uttorkade vilket medför att större risk finns för brand och personfara.  

Ledningar, Apparater 

Större delen av badhusdelens apparater, strömställare, vägguttag, datauttag bytts ut 2012 och är i 

gott skick. 
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Ett fåtal apparater är från 70-talet bör ses över och bytas ut vid löpande underhåll. Samt att ett fåtal 

utanpåliggande insolationskablar i pooldelen bör ses över, då de är uppfästa med plastklammer som 

inte klara poolhusmiljön. Och behöver bytas ut till rostfria klammer. 

Motordriftsystem 

I badhusdel är installationer i fläktrum och undercentral utbytta 2012 och är i bra skick. 

Befintliga telesystem 

Gemensamt ledningsnät märkt  01-nät sammankopplar alla teleställ för bl.a styrning och larmer. 

Övriga system som finns installerat är uranläggning och ljudanläggning med musik och 

meddelandefunktion av typ allanrop.  I sporthallen  finns separat ljudanläggning, 

resultatmarkeringssystem.  

Sammanfattning av elinstallationerna i badhuset. 

Installationerna i sin helhet är i gott skick. Men kommer under den närmast 10års perioden, behöva 

underhållsservice plus de punkterna nedan. 

• Rivning av golvuttag på entresolplan. 

• Serva eller byta ut armaturerna i foajén och personalutrymmen.  

• Byte av klammer på ett fåtal kablar i pool del. 

• Löpandeunderhåll. 

 

Kalkyl/Ekonomi 

Följande kostnadsuppskattningar har gjorts med avseende på att badet ska kunna användas under 

en 10-årsperiod. Detta avser dagens priser 2022. 

 

 

 

Bad År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 Summa

VVS

Avlopp/relining 10-års perioden 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 250 000

Byte massor och sand under 10-års perioden 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 250 000

Löpande underhåll 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 750 000

Byte/underhåll klorpumpar 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 100 000

Entresolbjälklag beroende på åtgärd 300 000

EL 

Löpande underhåll 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 500 000

Bygg

Lagning betongskador 400 000 400 000

Entresolbjälklag beroende på åtgärd 200 000 200 000

Sanering vissa utrymmen 100 000 100 000

Liner mm 2 000 000 2 000 000

Löpande underhåll 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 200 000

Totalt simhallen 5 750 000



  2022-05-16 

Bilagor 

Till denna rapport bifogas tidigare utredningar och utlåtande som har tagits fram.  

Bilaga 1. Inspektion av stålkonstruktion ovan bassängerna, Ramdalsbadet dat 2022-03-08 

Bilaga 2. Ramdalsbadet Utlåtande bassängplan med Bassängplan dat 2022-03-11 (2 dokument) 

Bilaga 3. RISE undersökning bassänger dat. 2018-03-01 

Bilaga 4: Brand PM 01 Ramdalens bad och sporthall. Dat 2022-05-15 

Bilaga 5: Ritningsunderlag besiktning brand. Dat 2022-05-15 
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Mälardalsrådet har vidareutvecklat det 
långsiktiga arbetet att driva medlem-
marnas frågor för konkreta resultat inom 
infrastruktur och transporter, kompetens-
försörjning, innovation, maritim sam-
verkan och internationella jämförelser. 
Utgångspunkten är inriktningsmålen om 
en sammanhållen region och en stark 
kunskapsregion. Det konkreta samarbetet 
tar avstamp i den funktionella arbetsmark-
nads-, utbildnings- och bostadsregionen. 
 Pandemin har även under 2021 påverkat 
formerna för arbetet men behovet av att 
kunna mötas och diskutera frågor av stor-
regional betydelse är fortsatt starkt. Under 
året har Mälardalsrådet utvecklat nya mö-
tesformer, digitala, fysiska eller i hybrid-
form, och provat nya tekniska lösningar för 
ett ökat och effektivt deltagande.
 På Mälartinget i Eskilstuna den 2-3 
september kunde vi äntligen träffas fys-
iskt igen, dock med Coronaanpassningar. 
Längtan efter att åter kunna mötas och 
diskutera aktuella frågor var stor och 
Mälartinget samlade ca 200 deltagare på 
plats. Årets Mälarting lade nya spår mot 
framtiden. Coronapandemin har förändrat 
vardagen och skapat nya mönster som på- 
verkar samhället framöver. Hur utvecklar 
vi Stockholm-Mälarregionen för en mer 
hållbar och konkurrenskraftig framtid? 
Rådsmötet omvalde Kristoffer Tamsons (M)  
som ordförande, och Mälardalsrådet hälsa-
de Region Värmland välkommen som ny 
medlem.
 Inom infrastrukturområdet, En Bättre 
Sits, har fokus under året varit spridning, 
kommunikation och opinionsbildning 
om de storregionala prioriteringarna i 
Systemanalys 2020 inför kommande 
regeringsbeslut om nationell transportplan. 
Ett gemensamt storregionalt remissvar 
avseende inriktningsunderlaget lämnades i 
januari. 

Ett flertal möten hölls under året med bland 
andra infrastrukturminister Tomas Eneroth (S),  
Trafikverket Stockholm och Öst samt med 
riksdagsledamöter Trafikutskottet och 
Stockholm-Mälarregionen. En särskild 
nyttoanalys togs fram som visar på 100 
miljarder i samhällsekonomisk nytta om 
staten satsar på de spår, vägar och sjöfarts-
leder som regionerna i Mälardalsrådet har 
prioriterat i infrastrukturplaneringen. 
 I början av året startade det nya 
Godstransportrådet som Mälardalsrådet 
och Trafikverket har etablerat och driver  
gemensamt. Rådet samlar näringsliv, 
akademi och offentlig sektor, och fokuserar 
arbetet till två områden, modalt skifte och 
elektrifiering. Engagemanget är stort från 
ledamöter, arbetsgrupp och den breda refe-
rensgruppen inför det fortsatta arbetet.
 Inom strategisk kompetensförsörjning, 
En Bättre Matchning, har arbetet inom de 
prioriterade utbildningsområdena vidareut-
vecklats. Stärkt lärarförsörjning har genom 
en bred pilotstudie fått fram intressanta 
delresultat som ligger till grund för en fort-
satt analys och kommande handlingsplan. 
Arbetet med bristen på samhällsbyggare 
inom infrastruktursektorn är högaktuellt 
med koppling till Trafikverkets förslag till 
nationell transportplan där frågorna tas 
upp. Inom IT/Data har frågan om digital 
spetskompetens tagits upp i samarbete med 
Tillväxtverket och UKÄ.

2021 – Betydelsen av att 
kunna mötas igen

Kristoffer Tamsons (M) Maria Nimvik Stern
Ordförande   Generalsekreterare



Maria Nimvik Stern, Generalsekreterare       Kristoffer Tamsons (M), Ordförande

Årets Mälardarling

Årets Maritima dag hölls i hybridformat med fysikskt 
deltagande samt tittare via livesändning. 

Seminarium om hur digital 
spetskompetens kan utvecklas i Sverige.

Enbattresits.se

Monica Johansson (S) inleder det 
internationella seminariet.

Linda Thulin, ordförande för godskorridoren Scanmed, 
medverkade på Godsdagen.

Nya Spår var det övergripande temat för Mälartinget 
som hölls i Eskilstuna den 2-3 september. 
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http://Enbattresits.se


Fokusområden

Mälardalsrådets En Bättre Sits-process är 
det transportpolitiska samarbetet mellan  
länen i Stockholm-Mälarregionen. Arbetet 
koordineras av Mälardalsrådet, med Mälar-
dalsrådets styrelse som formell ägare, upp-
dragsgivare och remissinstans. För bredare 
kunskapsinhämtning och beredning ingår 
även andra parter. 
 Parterna i En Bättre Sits arbetar till- 
sammans för en sammanhållen, hållbar 
region med infrastruktur och kollektivtrafik 
som underlättar människors vardag och 

stärker näringslivet. Sedan starten har En 
Bättre Sits arbetat mot gemensamt upp-
ställda och politiskt förankrade mål för 
transportsystemet över läns-, kommun- och 
partigränserna. Syftet är att utveckla och 
vårda den länsöverskridande och politiskt 
genomarbetade utvecklingsstrategin för 
Stockholm-Mälarregionens transportsys-
tem – den storregionala systemanalysen. 
Det övergripande målet är att regionens in-
frastrukturprioriteringar ska få genomslag i 
den nationella åtgärdsplaneringen samt på 
den europapolitiska nivån. 

Systemanalys 2020 och vägen mot 
en ny nationell infrastrukturplan
I slutet av 2020 överlämnade En Bättre 

Hybridmöte i En Bättre Sits Stora Gruppen.

Infrastruktur och  
transporter 
(En Bättre Sits)



7

Sits den uppdaterade och politiskt förank-
rade utvecklingsstrategin för Stockholm-
Mälarregionens transportinfrastruktur 
(“Systemanalys 2020”) till Trafikverket. 
Efter systemanalysens färdigställande 
har En Bättre Sits arbete övergått från en 
beredande till en opinionsbildande fas, 
som även omfattar löpande myndighets-
kontakter. Den övergripande målsättningen 
är att Systemanalysens prioriteringar ska få 
genomslag i den nationella åtgärdsplane-
ringen. 
 Efter att regeringen och Trafikverket 
påbörjat sitt arbete mot en ny nationell 
transportinfrastrukturplan lämnade En 
Bättre Sits ett gemensamt remissvar avse-
ende inriktningsunderlaget i januari 2021. 
Remissvaret följes av fördjupande dialog-
möten med Trafikverket den 24 maj och 3 
juni, där En Bättre Sits prioriteringar  
presenterades av representanter från Lilla 
Gruppen. Den 30 november lämnade 
Trafikverket sitt förslag till nationell plan 
och remitterade denna till den 28 februari 
2022. Ett storregionalt remissvar bereds 
inom En Bättre Sits. 
 Utifrån arbetet med nationell plan har ett 
flertal direkta press- och opinionsbildande 

insatser genomförts under året. Möten 
har hållits med riksdagsledamöterna 
från Trafikutskottet och Stockholm-
Mälarregionen den 17 mars och den 15 
december samt med infrastrukturminister 
Tomas Eneroth (S) den 21 september. 
Debattartiklar i Dagens samhälle publicer-
ades i samband med inriktningsunderlaget 
den 15 februari och inför Trafikverkets 
planförslag den 15 november. Riktade 
pressinsatser genomfördes i samband med 
presentationen av regionens arbetspendling 
den 23 februari, regeringens infrastruk-
turproposition den 22 juni och vid presen-
tationen av rapporten Pandemins effekter 
den 8 oktober.

Johan Örjes (C), Region Uppsala, och Nina Höijer (S), Region Örebro län, presenterar de storregionala prioriteringarna på dialogmöte 
med Trafikverket Region Öst.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
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Nyttoanalys: 100 miljarder kr i 
samhällsekonomisk nytta med En 
Bättre Sits prioriteringar
För att visa vilka värden som står på spel i 
infrastrukturplaneringen sammanställdes an 
nyttoanalys avseende Systemanalys 2020. 
Nyttoanalysen visar vilket mervärde som 
skapas om En Bättre Sits prioriterade åtgär-
der genomförs fram till 2030, samt därmed 
vilka samhälleliga nyttor som riskerar att 
utebli om inte infrastrukturen i Stockholm-
Mälarregionen utvecklas. Nyttoanalysen 
presenterades den 14 juni och visar att den 
samhällsekonomiska nyttan av En Bättre 
Sits åtgärder uppgår till 96,1 miljarder 
kronor i Stockholm-Mälarregionen och 
119 miljarder totalt för riket. Underlaget 
bildade en viktig utgångspunkt för 
Mälardalsrådets fortsatta opinionsarbete. 

Utvärderingen av En Bättre Sits-
processen och utvecklat arbete
Sedan En Bättre Sits formerades för snart 
20 år sedan har Mälardalsrådet återkomm- 
ande utvärderat processarbete och utfall 
avseende den nationella transportplanen. 
Efter färdigställandet av Systemanalys 
2020 uppdrog Mälardalsrådet till forsk-
ningsinstitutet Nordregio att genomföra en 
utvärdering av En Bättre Sits arbetsprocess 
2018-2020. Utvärderingen syftade till 
att genomlysa vad som har fungerat bra 
respektive mindre bra och inkluderade ett 
flertal intervjuer med deltagande aktörer på 
statlig, regional och kommunal nivå inom 
politik och tjänstepersoner. 
 Resultatet presenterades 2021 och visar 
att deltagarna som helhet är nöjda med 
processen, men vissa delar av arbetet kan 
förbättras. Systemanalysen och de stor- 
regionala prioriteringarna lyfts fram som 
en framgångsfaktor och ses som viktiga för 
att utveckla infrastruktur- och transport-
systemet i regionen. Även processen i sig 
beskrivs ha ett egenvärde för att skapa för-
ståelse för det storregionala perspektivet.

Påbörjad planering inför 
Systemanalys 2024
Mot bakgrund av utvärderingen av En 
Bättre Sits beslutade Lilla Gruppen att på-
börja planeringen inför Systemanalys 2024 
och processperioden 2022-2026. Planen 
för processperioden presenterades under 
hösten och fastställdes i Mälardalsrådets 
styrelse den 19 november. Processmässigt 
innebär planen att En Bättre Sits fortsätter 
som tidigare, med utgångspunkt i att vårda 
storregionala överenskommelser och det 
institutionella lärandet samt att hålla fast 
vid målet om konsensus. Planen inbegri-
per bland annat ett bredare uppstartsmöte 
våren 2022 med länens representanter 
i en bredare kontext (”140-gruppen”). 
Planeringen av mötet tillsammans med 
förberedande kontakter med medlemmarna 
påbörjades under hösten 2021.  

FOKUSOMRÅDEN 



9Maria Huge-Brodin, Linköpings universitet, deltog på Godsdagen

FOKUSOMRÅDEN 

Godstransportrådet för 
Stockholm-Mälarregionen
Välfungerande godstransporter är en 
förutsättning för en levande och attraktiv 
Stockholm-Mälarregion. Godstrafiken 
står inför ett flertal utmaningar relaterat 
till klimat, miljö, säkerhet och framkom-
lighet. För att möta dessa utmaningar har 
Trafikverket och Mälardalsrådet etablerat 
ett storregionalt godstransportråd för  
Stockholm-Mälarregionen, som höll sitt  
första möte den 29 januari. Utgångs-
punkten för Godstransportrådet är att 
förverkliga Mälardalsrådets storregionala 
godsstrategi samt stödja genomförande 
av Trafikverkets Färdplan för arbetet med 
överflyttning av godstransporter från väg 

till järnväg och till sjöfart. 
 Godstransportrådet samlar drygt 20 
ledamöter från näringsliv, akademi och 
offentlig sektor för ökad hållbarhet i gods- 
transporterna. Arbetet leds av ordförande 
i En Bättre Sits, med regiondirektörerna i 
Trafikverket Stockholm och Öst som vice 
ordförande. En förtroendevald representant 
från varje län i En Bättre Sits – nominerad  
av respektive region – ingår i rådet. Gods-
transportrådet har hållit tre möten under 
året och från hösten riktat sitt arbete mot 

två temaområden: modalt skifte och elek-
trifiering. Temaområdena presenterades 
under Mälardalsrådets Godsdag den 19 
november. 

Jim Andersson, transportchef på ICA Gruppen, 
medverkade på Godsdagen.

Helena Sundberg, Trafikverket Region Stockholm, 
och Kristoffer Tamsons (M) inledde Godsdagen.
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Utvecklingen av det trans-
europeiska transportsystemet 
För att värna den internationella tillgäng-
ligheten till Stockholm-Mälarregionen och 
framhålla regionens perspektiv i utveck-
lingen av den europeiska transportpolitiken 
har Mälardalsrådet ökat det europapolitiska 
arbetet under de senaste åren. Framför allt 
när det gäller utvecklingen av det transeu-
ropeiska infrastruktursystemet (TEN-T),  
som sedan en tid tillbaka står under revi-
dering. Ett gemensamt samrådssvar om 
TEN-T lämnades den 4 maj och presen- 

terades för Kommissionen vid ett dialog-
möte den 5 maj. Den 9 juli togs formellt 
beslut om att inkludera Region Uppsala 
och Region Västmanland till den så kallade 
ScanMed-korridoren, vilket innebär att 
samtliga regioner i En Bättre Sits nu ingår 
i det prioriterade europeiska transportnätet. 
Frågan har länge varit prioriterad av En 
Bättre Sits.
 Inför förslaget om ny TEN-T-förordning 
och för att uppmärksamma det europeiska 
järnvägsåret 2021 arrangerades ett interna-
tionellt seminarium hos Mälardalsrådet den 
2 oktober. Bland annat Pat Cox, samord-
nare ScanMed-korridoren och Kristian 
Schmidt, chef landtransporter DG Move, 
deltog på konferensen. Den 14 december 
publicerade slutligen Kommissionen ett 
förslag till uppdaterad TEN-T-förordning 

som en del av paketet för effektiv och grön 
mobilitet. Förslaget remitterades av den 
svenska regeringen den 21 december.
 I samband med EU-kommissionens 
paket för effektiv och grön mobilitet har  
ett samarbete om gemensamma kunskaps- 
underlag initierats tillsammans med 
Briodriv Öst. I detta ingår en fördjupad 
analys av utvecklingen kring hållbara 
drivmedel och hur detta kan påverka den 
storregionala infrastrukturen och de olika 
transportslagen. Kunskapsunderlaget be-
räknas vara färdigställt under våren 2022.

FOKUSOMRÅDEN 

Monica Johansson (S), Region Sörmland, inledde 
det internationella seminariet.

Pat Cox, samordnare ScanMed-korridoren

Gemensamt samrådssvar från En Bättre Sits om 
TEN-T.
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persontransporter på vatten, där Mälardals-
rådet har varit en projektpart tillsammans 
med Trafikverket och KTH. Årets arbete 
har därefter riktats mot godstransporter på 
vatten, särskilt med bäring på arbetet med 
modalt skifte i Godstransportrådet. Den 3 
december arrangerade Mälardalsrådet den 
årliga Maritima dagen med presentationer 
och diskussion kring aktuella frågor om 
vattenkvalitet, gods- och persontransporter 
på vatten. Dagen hölls i hybridformat och 
samlade ett drygt 20-tal fysiskt deltagande 
samt ett lika stort antal tittare via Mälar-
dalsrådets livesändning på YouTube.

Storregional strategisk 
kompetensförsörjning 
(En Bättre Matchning)
Stockholm-Mälarregionen är en kunskaps-
region med utbildning och forskning av 
hög internationell klass, många högutbild- 
ade och ett kunskapsintensivt näringsliv. 
En välfungerande och konkurrenskraftig 
försörjning av kunskap och kompetens är 
avgörande för regionens utveckling och 
tillväxt. Utgångspunkten för arbetet är de  
funktionella utbildnings- och arbetsmark-
nadsregionerna.

Sanna Hall Kihl, Vattenbussen, Carola Alzén, Mälarhamnar, och Michaela Haga (C), Sjötrafikberedningen Region Stockholm, medverkade 
på den Maritima dagen.

Maritim samverkan
Fokusområdet maritim samverkan utgår 
från inriktningsmålet om En sammanhållen  
region och bedrivs med nära koppling 
till En Bättre Sits-processen. Målet är 
att öka kapacitet och tillgänglighet i det 
storregionala transportsystemet genom 
utökad maritim samverkan. Vid sidan av 
detta är målet att sprida goda exempel 
med maritim bäring från regionen. Arbetet 
bedrivs med fokus på ökad tillgänglighet 
avseende persontrafik respektive god-
strafik på vatten samt ökad kunskap om 
 vattenkvalitetsfrågor. 

Under året slutfördes det s k FLYT- 
projektet för förbättrad tillgänglighet för 

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande 
i Haninge
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Mälardalsrådets styrelse har identifierat 
två utmaningar för kunskapsregionen där 
det finns en samverkanspotential som 
kunskaps- och kompetensförsörjningsar-
betet syftar till att främja. Dessa är: Bättre 
matchning mellan utbildning och efter-
frågad kompetens samt En region som 
främjar innovation. Under verksamhetsåret 
har arbetet utgått från dessa två utmaning-
ar och konkretiseras till två huvudsakliga 
områden: En Bättre Matchning (EBM) och 
Innovation i offentlig sektor.
 En Bättre Matchning är ett storregio-
nalt samarbete mellan regionalt utveck-
lingsansvariga i de nio länen Stockholm, 
Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, 
Östergötland, Gävleborg, Dalarna och 
Värmland. Mälardalsrådet koordinerar 
samarbetet som leds av en styrgrupp bestå-
ende av regionala politiker med ansvar för 
det regionala utvecklingsuppdraget samt en 
representant för Mälardalsrådets styrelse. 
 En Bättre Matchning arbetar för ett 
utvecklat samarbete mellan regionerna och 
högskolor och universitet för att på sikt 
stärka relevansen mellan arbetsmarknadens 
behov och lärosätenas utbud.
 Huvuddelen av arbetet utgår från tre 
beslutade utbildningsområden som känne- 
tecknas av att de alla är bristyrken som  
riskerar att hämma Stockholm-Mälar-
regionens och Sveriges utveckling.

• Pedagogiska yrken med fokus på lärare 

• Samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 

• IT/Data-yrken 

Stärkt lärarförsörjning
Försörjningen av lärare är en känd ut-
maning för flera nivåer av den offentliga 
och i flera fall även den privata sektorn 
med en påtaglig brist orsakad av ökande 
befolkning och stora pensionsavgångar. 
Mälardalsrådets En Bättre Matchning bjöd 
hösten 2020 in regioner, kommuner och 
lärosäten till dialog för att diskutera hur ett 
storregionalt samarbete kan bidra till att 
stärka försörjningen av lärare. Arbete lades 
upp som en pilotstudie med deltagande 
från nio regioner, 22 kommuner och nio 
lärosäten. Resultatet sammanställdes våren 
2021 i en PM som visade att: 
 Regionen är relativt välförsörjd med 
utbildningsplatser för att klara det årliga 
behovet. Det är däremot endast ca 65 pro-
cent av lärarstudenterna som förväntas full-
följa sin utbildning. För att möta regionens 
behov skulle genomströmningen i snitt 
behöva öka till 75-80 procent, men varierar 
starkt mellan inriktningar på utbildningen.
 Den 18 februari hölls resultatmöte  
för pilotstudien där fem områden 

FOKUSOMRÅDEN 

Ledningsgruppen för Stärkt lärarförsörjning består av representanter för kommuner, regioner och lärosäten. 
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FOKUSOMRÅDEN 

presenterades som intressanta att arbeta 
vidare med. Utifrån dessa beslutade styr-
gruppen om tre prioriterade områden:

• Fördjupad kartläggning

• Ökad genomströmning

• Arbetsintegrerad lärarutbildning 

Styrgruppen beslutade att inledningsvis 
fokusera på fördjupad kartläggning. För att 
genomföra arbetet etablerades en särskild 
ledningsgrupp och en referensgrupp, 
utöver arbetsgruppen. I de nya grupperna 
ingår bland andra förvaltningschefer och 
skolchefer från 11 kommuner, regionala 

utvecklingsdirektörer, akademichefer och 
utbildningsledare från sju lärosäten samt 
experter från Universitetskanslersämbetet, 
Sveriges kommuner och regioner samt 
Lärarförbundet.
 Arbetet med den fördjupade kartlägg-
ningen inleddes under hösten. Resultat-
möte planeras till februari 2022 med 
 utveckling av förslag kring till handlings-
plan för presentation på Mälartinget 2022.

Samhällsbyggare inom 
infrastruktursektorn 
Den ekonomiska aktiviteten i Stockholm-
Mälarregionen är starkt beroende av 
välfungerande infrastrukturlösningar. Utan 
effektiva lösningar för både person- och 
godstransporter hämmas produktion och 
tillväxt. Idag råder dock brist på arbetskraft 
i infrastruktursektorn, vilket innebär att 
de infrastrukturinvesteringar som planeras 
riskerar att bli försenade eller fördyrade. 
 Mälardalsrådets En Bättre Matchning  
arbetar för att stärka kompetensförsörj-
ningen av samhällsbyggare utifrån tre 
prioriterade områden: Etablerandet av 
storregionala kompetensråd, Förbättrade 
möjligheter till utbildning i Stockholm-
Mälarregionen, samt Ökad attraktivitet 
och breddad rekrytering. Mälardalsrådets 
rapport om bristen på samhällsbyggare från 
2020 ligger till grund för prioriteringarna. 
 Den 10 maj 2021 publicerade 
Mälardalsrådet debattartikeln “Utan 
samhällsbyggare stannar trafiken” på 
Dagens samhälle debatt med styrgruppens 
ledamöter som undertecknare. Ämnet 
diskuterades också under det webbinarium 
Mälardalsrådet arrangerade den 14 juni där 
bland annat Irén Lejegren (S) och Gustav 
Hemming (C) från styrgruppen deltog. 
 Trafikverket presenterade den 30 nov- 
ember sitt förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2022–2033. Förutom 
klassiska frågor som vilka infrastruktur- 
investeringar som bör prioriteras i Sverige 
kommande tioårsperiod tog Trafikverket 
också upp frågan om kompetensför-
sörjning. Underlaget presenterade flera 

Workshop om stärkt lärarförsörjning i hybridformat.

75%
Så många lärarstudenter behöver fullfölja sin 
utbildning för att möta behovet i regionen.

Möte med politiker i Region Sörmland.
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främjandet av framstående forsknings-
miljöer. Medverkade gjorde bland andra 
Ana Andric, TechSverige, Johan Blaus, 
KTH, Amy Loutfi, Örebro universitet, och 
Katrien Vanhaverbeke, Region Gävleborg. 
Från styrgruppen i En Bättre Matchning 
deltog Irén Lejegren (S), Region Örebro 
län och Fredrik Ahlstedt (M), Mälardals- 
rådets styrelse. 
 Mälardalsrådet fortsätter följa 
Universitetskanslersämbetets och Tillväxt-
verkets regeringsuppdrag som ska slutre-
dovisas hösten 2022. Lärdomarna bidrar 
till Mälardalsrådets fortsatta samarbete 
med lärosätena kring hur regionerna bättre 
kan stärka lärosätenas utbildningsplanering.

Innovation i offentlig 
sektor
Inriktningsmålet om en stark kunskaps- 
region inkluderar vikten av en region som 
främjar innovation. Mälardalsrådet har 

förslag för att stärka försörjningen av 
samhällsbyggare bland annat behovet av 
kompetensråd där man också hänvisade till 
Mälardalsrådets arbete. 
 Under hösten inleddes ett arbete med 
att ta fram en fördjupad analys av den 
länsvisa arbetsmarknadens behov av 
samhällsbyggare. Arbetet sker i samarbete 
med Byggföretagen och Region Skåne. 
Underlaget kommer bland annat att om-
fatta vilka kompetenser som efterfrågas i 
jobbannonser riktade till samhällsbyggare 
och förväntas vara klart i februari 2022. 

IT/Data-yrken 
Mälardalsrådets arbete med IT/Data-yrken 
inleddes 2019 med flera dialogmöten med 
universitet och högskolor. Syftet var att 
skapa en process för hur regionerna genom 
det regionala utvecklingsuppdraget bättre 
kan stödja lärosätenas utbildningsplanering 
och därmed också stärka den regionala 
arbetsmarknadens behov av högskoleut-
bildad arbetskraft. Arbetet resulterade i ett 
PM med resultat och lärdomar utifrån vilka 
det fortsatta arbetet utgått. 
 Mälardalsrådet arrangerade tillsam-
mans med Universitetskanslersämbetet 
och Tillväxtverket ett seminarium den 
25 november. Seminariets fokus var det 
regeringsuppdrag de två myndigheterna 
har att analysera och föreslå hur tillgången 
till digital spetskompetens kan utvecklas 
i Sverige. Under seminariet presenterades 
deras förslag som bland annat innefattade  
en stärkt samverkan, bättre underlag  
om arbetsmarknadens behov samt 

Irén Lejegren (S), ordförande i styrgruppen för En 
Bättre Matchning, inledde seminariet om digital 
spetskompetens.

Seminarium om hur digital spetskompetens kan 
utvecklas i Sverige.

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun, Johan 
Blaus, KTH, och Maria Nimvik Stern, Mälardalsrå-
det deltog på seminariet om digital spetskompetens.

FOKUSOMRÅDEN 
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under året lyft fram innovativa exempel  
bland annat i samband med möten i för- 
eningens triple helix-nätverk, Greater 
Stockholm Network. Ett exempel är sats-
ningen ”Linje 14” där Örebro universitet 
arbetar med Örebro kommun för att få fler 
studenter från studieovana hem att söka sig 
till universitetsstudier. Det kopplar an till 
arbetet med breddad rekrytering till högre 
utbildning. 
 Inom ramen för innovation i offentlig 
sektor har Mälardalsrådet även under 
2021 ingått i referensgruppen för projektet 
Innovationsbarometern som mäter förmå-
ga till innovation i offentlig verksamhet 
och drivs av Vinnova och SKR.  

Internationella 
jämförelser och lärande 
Stockholm-Mälarregionens utveckling 
och position i världen beror på de globala 
sambanden där städer och regioner blir 
alltmer betydande för länders utveckling 
och konkurrenskraft. Mälardalsrådet arbe-
tar med omvärldsbevakning och internatio-
nella jämförelser genom att ta in interna-
tionella perspektiv i det löpande arbetet 

samt arrangera en internationell studieresa 
vartannat år för en triple helix-delegation. 
 Efter beslut i styrelsen i april om in-
riktning och resmål inleddes planeringen 
av Mälardalsrådets tionde internationella 
studieresa, till Wien den 9-11 februari 
2022 för en delegation om 45 personer 
med Mälardalsrådets ordförande Kristoffer 
Tamsons (M) som delegationsledare. 
 Programplaneringen utvecklades 
successivt och kontakter togs med bland 
andra Sveriges ambassad i Wien, Business 
Sweden, Wiens stad, handelskammare 
 och universitet. Programupplägget 
omfattar delar som Smart City Wien, 
”Stadtregion+” med länsöverskridande 
infrastrukturplanering och ett utvecklat 
kollektivtrafiksystem, Wiens uppmärksam-
made bostadsmodell, framgångsrika uni-
versitet samt besök hos Siemens tillverk-
ning av nya nattåg, s k Night Jet. Möte och 
middag med Sveriges ambassadör Annika 
Markovic bokades in. 
 Vid slutet av året hade närmare 45 
personer anmält sig att delta på resan. 
Utvecklingen av pandemin och den ökade 
smittspridningen under vintern har dock 
gjort att resan behöver flyttas fram till ett 
senare datum.

FOKUSOMRÅDEN 

Mälardalsrådets tionde internationella studieresa planeras till Wien 2022.
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Mälartinget och  
Rådsmötet 
Årets Mälarting lade nya spår mot fram-
tiden. Coronapandemin har förändrat 
vardagen, förstärkt trender och skapat nya 
mönster som påverkar samhället framöver. 
Hur utvecklar vi Stockholm-Mälarregionen 
för en mer hållbar och konkurrenskraftig 
framtid? 
 Nya Spår var det övergripande temat för 
Mälartinget som hölls i Eskilstuna den 2-3 
september. Ca 200 politiker över parti-, 
kommun- och länsgränserna samlades 
för att diskutera effektiva transporter och 
kompetensförsörjning. Konferensen följdes 
även digitalt av ett 40-tal deltagare. 
 Inledningstalare var Johan Kuylen-
stierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet, som belyste klimatutmaningarna och 

diskuterade möjliga lösningar utifrån en 
positiv utvecklingsvision och betydelsen 
av samarbete. 
 ”Ingen En Bättre Sits utan En Bättre 
Matchning.” Detta var ett av budskapen 
infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) 
gav i sin förinspelade videohälsning till 
Mälartinget i Eskilstuna. Ministern tog upp 
kommande prioriterade satsningar i den 
historiskt stora nationella infrastrukturpla-
nen på 876 miljarder kronor.
 Aktuella transportinfrastrukturfrågor 
diskuterades bland annat med en panel 
med företrädare för näringsliv och aka-
demi. I samtalet deltog Henrik Dahlin, 
MTR Nordic, Henrik Gustafsson, Scania, 
Karolina Boholm, Skogsindustrierna och 

Storregionala 
mötesplatser och 
nätverk

Mälartinget hade stort fokus på säkerheten för 
deltagarna på plats. 

Moderatorn Anna Olin Kardell ledde panelsamtal 
med Frans Prenkert, Örebro universitet, Karolina 
Boholm, Skogsindustrierna, Henrik Gustafsson, 
Scania och Henrik Dahlin, MTR Nordic.
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enligt arbetsgruppens och styrelsens 
förslag.
 Mälartinget och Rådsmötet hade stort 
fokus på säkerheten för deltagarna på plats 
med avseende den pågående pandemin. 
Åtgärderna innehöll bland annat flödes- 
scheman, utmätta avstånd mellan stolar, 

skyltar, värdar samt plan för att undvika 
trängsel vid samtal under programmet och 
i pauser. 
 Under Mälartingets andra dag bjöd 
värdarna Eskilstuna kommun och Region 
Sörmland in deltagarna till studiebesök 
i Eskilstuna. Tre studiebesök erbjöds: 
ReTuna Återbruksgalleria, Tågdepån samt 
Eskilstuna logistikpark och kombiterminal. 
 Mälartinget 2021 uppmärksammades i 
en bredd av kommunikationskanaler. Sju 
artiklar publicerades i redaktionell media, 
ett inslag gjordes i SVT och 34 omnämn- 
ingar gjordes i Sveriges radio. Enligt 
Mälardalsrådets verktyg för medieanalyser 
nåddes totalt 10,6 miljoner personer.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK

Frans Prenkert, Örebro universitet.
Programmet innehöll också besök av 
några av våra nordiska grannar, STRING 
Network och Northern Growth Zone, som 
beskrev sitt storregionala utvecklingsar- 
bete för en mer konkurrenskraftig framtid.
 Trafikregionrådet i Region Stockholm och  
SL:s ordförande Kristoffer Tamsons (M) 
fick förnyat förtroende som ordförande 
för Mälardalsrådet. Rådsmötet beslutade 
även om nya stadgar för Mälardalsrådet. 
Styrelsen utsåg under våren en särskild 
arbetsgrupp med politisk och geografisk 
spridning samt såväl kommunal som regi-
onal representation att se över stadgarna,  
under ledning av Monica Johansson (S),  
vice ordförande i Mälardalsrådet. Arbets-
gruppen sammanträdde under perioden 
maj-augusti och tog fram förslag till stad-
geändringar samt införande av en valbe-
redningsinstruktion. Rådsmötet beslutade 

Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm, omval-
des som ordförande för Mälardalsrådet.

Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, och Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande i Trosa deltog på 
Mälartinget.  
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Greater Stockholm 
Network
Mälardalsrådets styrelse etablerade 2018 
nätverket Greater Stockholm Network för 
strategisk samverkan mellan akademi,  
näringsliv och politik i Stockholm-Mälar- 
regionen. Inspiration kommer från Mälar-
dalsrådets internationella studieresor till 
storstadsregioner som arbetar strukturerat 
med triple helix-samverkan för en stärkt 
internationell konkurrenskraft. 
 Greater Stockholm Network leds av 
en styrgrupp med tre representanter 
vardera från sektorerna politik, akademi 
och näringsliv under ledning av Aida 
Hadzialic (S), Region Stockholm och 

Mälardalsrådets styrelse. Nätverket erbjud-
er en arena för ledande befattningshavare 
i Stockholm-Mälarregionen med semina-
rier och aktiviteter som tar sin utgångs-
punkt i Mälardalsrådets fokusområden. 
Nätverksmöten hålls som regel två gånger 
per år.
 En central aktivitet är deltagande i 
Mälardalsrådets internationella studie-
resa, där ett 40-tal representanter deltog 
i den senaste resan (Manchester, 2020). 
Uppföljning på hemmaplan har gjorts 
under 2020 och 2021 med särskilt fokus 
på breddad rekrytering till högre utbild-
ning, med inspiration från University of 
Manchesters framgångsrika arbete. 
 Den 19 mars 2021 hölls nätverksmöte 
där Universitetskanslersämbetet presente-
rade hur lärosätena arbetar med breddad  
rekrytering och goda exempel togs upp, 
bland annat från Örebro universitet 
och KTH. På mötet diskuterades även 
Stockholm-Mälarregionens gemensamma 
infrastrukturprioriteringar. En viktig aspekt 
har varit att svara upp mot näringslivets 
behov och förutsättningar, där frågan om 
godstransporternas förutsättningar tas 
vidare i det nystartade Godstransportrådet. Styrgruppsmöte i Greater Stockholm Network 

under ledning av Aida Hadzialic (S).

Greater Stockholm Network samlar företrädare för politik, akademi och näringsliv.
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Nina Höijer (S), Region Örebro län, 
presenterade arbetet och uppmanade fler 
aktörer att engagera sig. Ca 60 personer 
deltog i nätverksmötet som var digitalt.
 Höstens nätverksmöte hölls den 8  
oktober med valfritt fysiskt eller digitalt  
deltagande. På programmet stod bland  
annat frågan om hur pandemin har 
förändrat vardagen i Stockholm-Mälar-
regionen vad avser arbetspendlingen, 
godstransporterna och förutsättningarna  
för högre studier. I de efterföljande 
panelsamtalen och diskussionerna deltog 
bland andra Henrik Dahlin, MTR Nordic, 
Anders Bylund, Siemens, Per-Olof 
Brehmer, Linköpings universitet och 
Mats Danielson, Stockholms universitet. 
 Styrgruppen har hållit tre möten under 
året och även lämnat inspel inför planer- 
ingen av Mälardalsrådets studieresa 2022.

Riksdagsarbete
Riksdagsledamöterna från Stockholm-
Mälarregionen är viktiga aktörer i Mälar- 
dalsrådets policyarbete. Genom sin funk-
tion som representanter för medlemarnas 

medborgare, verksamma på den nationella 
nivån, är de både sändare och mottagare i 
påverkansarbetet.

Motioner för en stärkt Stockholm-
Mälarregion
Under den allmänna motionstiden 2021 
inlämnades fyra motioner för en stärkt 
Stockholm-Mälarregion med fler hög- 
skoleutbildningar inom samhällsbyggnads-
sektorn och en utvecklad transportinfra-
struktur. Motionärer var bland andra Hans 
Ekström (S) och Ann-Sofie Lifvenhage (M).  
Motionerna har tagits vidare i riksdagsar-
betet.  

Möten för riksdagsledamöterna 
Under året har Mälardalsrådet samlat 
riksdagsledamöterna från Stockholm-
Mälarregionen vid två tillfällen, den 17 
mars och den 15 december. Båda mö-
tena hölls digitalt och riktades mot En 
Bättre Sits arbete med den storregionala 
infrastrukturutvecklingen. Mötet den 17 
mars hölls inför regeringens infrastruk-
turproposition och mötet den 15 decem-
ber utgick från Trafikverkets förslag till 
nationell plan. Värdar för mötena var 
Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande 
i Trafikutskottet och Åsa Coenraads (M), 
ledamot Trafikutskottet. Omkring 30  
riksdagsledamöter deltog på respektive 
möte, däribland utskottsordförande Jens 
Holm (V) och presidiet i Trafikutskottet.

Almedalen
Almedalsveckan 2021 hölls digitalt  
och i förkortad form den 4-7 juli.  Teres Lindberg (S), tredje vice ordförande i  

Trafikutskottet.

Mikael Östling, prorektor KTH, medverkade på 
möte i Greater Stockholm Network.

Åsa Coenraads (M), ledamot i Trafikutskottet.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK
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Mälardalsrådets planerade Almedals-
seminarium tidigarelades och hölls i stället 
som ett webbinarium den 14 juni från 
Mälardalsrådets lokaler. 
 Webbinariet sammanförde Mälardals-
rådets aktuella frågor inom infrastruktur 
och kompetensförsörjning under rubriken 
”Hur förstärker vi samhällsnyttorna?”. 
Webbinariet sändes via YouTube och har 
ca 235 visningar.

För att visa vilka värden som står på spel 
i infrastrukturplaneringen presenterades 
en ny Nyttoanalys över samhällsnyttan i 
regionernas prioriteringar för framtidens 
infrastruktur. Diskussion med akademi 
och näringsliv fördes även kring hur 
Stockholm-Mälarregionen åtgärdar bristen 
på samhällsbyggare – som annars riskerar 
att bli den nya flaskhalsen för infrastruktu-
rutvecklingen och leda till en ännu större 
samhällskostnad.
 Medverkande på webbinariet var bland 
andra Jens Holm (V) och Maria Stockhaus (M), 
riksdagens Trafikutskott, Pia Nilsson (S), 
riksdagens Utbildningsutskott, Catharina 
Elmsäter-Svärd, Byggföretagen och 
Henrik Gustafsson, Scania. 
 Under Almedalsveckan bevakades 
medlemmarnas frågor genom ett digitalt 
deltagande i seminarier och panelsamtal. 
Sociala medier nyttjades för att upp-
märksamma frågor och driva trafik till 
Mälardalsrådets plattformar.

STORREGIONALA MÖTESPLATSER OCH NÄTVERK

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen, medverkade 
på Mälardalsrådets webbinarium den 14 juni.

Pia Nilsson (S), Utbildningsutskottet, Maria Stockhaus (M) samt Jens Holm (V), båda Trafikutskottet, medverkade på Mälardalsrådets webbinarium den 14 juni.
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Årets Mälardarling 

Årets Mälardarling är en utmärkelse 
till en person eller organisation som 
bidrar till att utveckla Stockholm-
Mälarregionen. Årets Mälardarling 2021 
blev rektorstrion Paul Pettersson, Lena 
Gumaelius och Helena Jerregård på 
Mälardalens högskola för sitt engage-
mang att göra högskolan till universitet. 
Den 9 december 2021 beslutade regering-
en att Mälardalens högskola blir universi-
tet från och med 1 januari 2022. 

Årets Mälardarling(ar) 2021 blev rektorstrion Lena Gumaelius, Paul Pettersson och Helena Jerregård på Mälardalens högskola.

Mälardalens högskola (MDH) är idag 
Sveriges största högskola med närmare 
20 000 studenter och har campus i både 
Eskilstuna och Västerås. Att gå från hög-
skola till universitet innebär bland annat 
att lärosätet får ökat forskningsanslag från 
151 miljoner kronor 2021 till 283 miljo-
ner kronor 2022. Man får också generella 
rättigheter att utfärda examen på forskar-
nivå, samt en förväntad ökning av antalet 
medarbetare.

Mälardalens universitet campus Västerås.
Foto: Jonas Bilberg

Mälardalens universitet campus Eskilstuna.
Foto: Jonas Bilberg
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Kommunikation

Mälardalsrådet driver medlemmarnas 
frågor för konkreta resultat i storregionala 
frågor. Det strategiska kommunikations- 
arbetet ska stärka organisationens roll som 
pådrivande aktör, informera om arbetet i 
fokusområdena och utveckla organisatio-
nens funktion som mötesplats för politik, 
näringsliv och akademi.
 Under 2021 har det opinionsbildande ar-
betet fokuserat på följande huvudområden:  

En Bättre Sits 
– Opinionsbildning och påverkansarbete 
för att Stockholm-Mälarregionens önskade 
transport- och infrastrukturutveckling ska 
få genomslag på nationell och europapoli-
tisk nivå. Under året har arbetet uppmärk-
sammats i ett flertal redaktionella medier, 
debattartiklar samt i digitala kanaler. 

En Bättre Matchning 
– kunskapsspridning och opinionsbildning 
utifrån de tre utbildningsområdena IT/
Data, pedagogiska yrken och samhälls-
byggare inom infrastruktursektorn. Fram 
för allt arbetet med samhällsbyggare inom 
infrastruktursektorn har uppmärksammats 
medialt.

Mediegenomslag 
Under 2021 har Mälardalsrådet omnämnts 
i 111 artiklar i redaktionella medier. Det 
är en ökning med 44 procent från 2020. 
Artiklarnas totala exponering sett till an-
talet potentiella visningar har tillsammans 
resulterat i en räckvidd på 49,2 miljoner 
vilket är en ökning med 60 procent jämfört 
med 2020 (31,1 miljoner). Mälardalsrådet 
fick ett brett genomslag när En Bättre   
Sits pendlingsstatistik presenterades i  
februari samt i samband med Mälartinget  
i  september. 
 Nyheter som dominerade i de redaktio-
nella medierna under 2021 var till stor del 
kopplat till Mälardalsrådets egna press-
meddelanden. Det pressmeddelande som 
genererade flest artiklar och störst andel 
potentiella läsare handlade om arbetspend-
ling i Stockholm-Mälarregionen. Artikeln 
från SVT om arbetspendlingen var den ar-
tikel som nått ut till flest potentiella läsare 
under 2021. Totalt nådde pressmeddelandet 

111
I så många artiklar omnämndes Mälardalsrådet 2021.
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Med så många procent ökade antalet följare på LinkedIn.

KOMMUNMIKATION

610
inlägg i sociala medier nämnde Mälardalsrådet under året.

om arbetspendlingen 6 miljoner. På andra 
plats kom pressmeddelandet om årets 
Mälardarling (tre miljoner).
 Mälardalsrådet har under 2021 nämnts 
i 610 inlägg i sociala medier. Dessa har 
gemensamt nått cirka 700 000 potentiella  
läsare och genererat ett annonsvärde som  
uppskattas till drygt 54 000 kronor. Jämfört 
med föregående år har volymen ökat med 
22 procent. Räckvidden har ökat med 
drygt 10 procent, vilket även medfört 
att annonsvärdet ökat. Exponeringen för 
Mälardalsrådet har under 2021 fördelats  
relativt jämnt. Flest antal inlägg publicer-
ades under september och november.

Utveckling av de digitala 
kanalerna
Mälardalsrådet vidareutvecklar successivt 
sina digitala kanaler och plattformar för 
sociala medier. Under hösten initierades 
en översyn av Mälardalsrådets hemsida 
för att övergå till en uppdaterad plattform 
inför Mälardalsrådets 30-årsjubileum 
2022. I sociala medier har kansliets arbete 
med att öka närvaron på LinkedIn fortsatt. 
Antalet följare på LinkedIn har under året 
ökat med drygt 40 procent, från 549 till 
792 följare.
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Stockholmsregionens Europa- 
förening 
Mälardalsrådet är medlem i Stockholms-
regionens Europaförening (SEF). Europa-
föreningen tillhandahåller främst allmän 
EU-relaterad omvärldsbevakning utifrån 
föreningens verksamhetsområden samt 
konferensbevakning i Bryssel genom ny-
hetsbrev från Europakontoret. Under året 
har SEF sammanställt ett positionspapper 
om TEN-T. Dokumentet bildar organisa-
tionens utgångspunkt i policyarbetet med 
TEN-T-revideringen och har tagits fram 
i nära samarbete med Mälardalsrådet. 
En tjänsteperson från SEF har under året 
deltagit i En Bättre Sits europapolitiska 
beredningsarbete.

Reglab
Mälardalsrådet är partner i Reglab, ett 
forum för lärande om regional utveckling. 
Mälardalsrådet deltog på Reglabs digitala  
årskonferens ”Pleis” den 11 februari.  
Teman var bland andra digitala möten, 
validering och omställning till framtidens 
arbetsmarknad. Deltagandet bidrog till 
ökad kunskap, omvärldsbevakning samt 
nätverkande med medlemsorganisationer 
och andra aktörer som arbetar med regio-
nal utveckling. 

Medlemskap 

Per Grankvist, Viable cities, berättar om vad som får folk att ändra sig för att leva klimatsmart och i enlighet med Parismålen.
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Medlemmar

Stockholms län
Region Stockholm
Haninge kommun
Huddinge kommun
Järfälla kommun
Norrtälje kommun
Nykvarns kommun
Nynäshamns kommun
Salems kommun
Sigtuna kommun
Solna stad
Sollentuna kommun
Stockholms stad
Södertälje kommun
Sundbybergs stad
Upplands-Bro kommun
Vallentuna kommun
Vaxholms stad
Värmdö kommun

Uppsala län
Region Uppsala
Enköpings kommun
Håbo kommun
Heby kommun
Knivsta kommun

Tierps kommun
Uppsala kommun
Älvkarleby kommun
Östhammars kommun

Sörmlands län
Region Sörmland
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösund kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun

Västmanlands län
Region Västmanland
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars  
kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun

Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Örebro län
Region Örebro län
Örebro kommun
Karlskoga kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Nora kommun

Associerade medlemmar
Region Dalarna 
Region Gotland
Region Gävleborg
Region Värmland
Region Östergötland
Gävle kommun
Karlstads kommun
Linköpings kommun
Norrköpings kommun

Mälardalsrådet är en ideell förening med kommuner och regioner i de fem länen 
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Sörmland som medlemmar samt  
associerade medlemmar från angränsande län.

Fredrik Larsson (M)
Region Värmland, ordförande

Välkommen Region Värmland!

Under 2021 hälsades Region Värmland 
välkommen som ny associerad medlem i 
Mälardalsrådet. I sin ansökan skriver Region 
Värmland att regionen ser en allt tydligare 
koppling till Stockholm-Mälarregionen med 
ett behov av ökad tillgänglighet.

- Det är mycket glädjande att Mälardalsrådet 
godkänt vår ansökan om associerat medlemskap. 
Som medlem i rådet får Värmland en tydligare 
koppling till Mälardalsområdet och Stockholm, 
något som är viktigt för länets strategiska 
utveckling, säger Fredrik Larsson (M), region-
styrelsens ordförande Region Värmland.



Nu summerar vi året 2021. Vad tar du som styrelseledamot med 
dig från 2021 till det storregionala samarbetet? 

Styrelse

”Vårt samarbete är unikt i sin form, 
styrka och förmåga att bygga större 

och mer långsiktigt, något som blev så 
tydligt när vi äntligen kunde samlas till 

Mälarting i Eskilstuna.”

Presidium

”Hur mycket det betyder att få 
möjlighet att träffas fysiskt för att 
utbyta erfarenheter och idéer!”

Emilia Bjuggren (S)  
Stockholms stad, 1:e vice ordförande

Monica Johansson (S)
Region Sörmland, vice ordförande

”Samarbete gynnar alla, oavsett om man 
är en stor eller liten kommun/region.”

Magnus Ekblad (C)
Region Västmanland, vice ordförande

”På årets Mälarting la vi nya spår 
mot framtiden. Vardagen och trender 

är förändrade och har skapat nya 
mönster.”

Kristoffer Tamsons (M) 
Region Stockholm, ordförande

”Vikten av att vi, genom En Bättre Sits, 
fortsätter vårt framgångsrika samarbete 

för en förbättrad och utvecklad 
infrastruktur i hela regionen.”

Erik Pelling (S)
Uppsala kommun, vice ordförande

”Kommun- och region-
överskridande samarbeten 

står inför en del utmaningar 
men behoven av gemensam 

problemlösning ökar.”

Anders Åhrlin (M)
Örebro kommun, vice ordförande

”Jag har fått en bra överblick hur 
kompetensförsörjningen i vår region 
ser ut, vilka brister och vilka styrkor 

som finns, särskilt inom IT och 
lärarområdet.”

Fredrik Ahlstedt (M)
Uppsala kommun 

Ordinarie 
ledamöter

”Jag tar med mig det positiva som 
pandemin har skapat i form av ökad 
samverkan mellan kommun, region 

och i förlängningen det storregionala 
arbetet.”

Anton Berglund (SD)  
Region Sörmland 

”Vi tar med oss de digitala mötenas 
möjlighet samtidigt som vi gläds över  

att fysiska möten åter är möjliga.”

Karl Henriksson (KD) 
Huddinge kommun 

”Det var fantastiskt att vi äntligen fick 
 träffas igen på Mälartinget i Eskilstuna 

och byta idéer, få inspiration och till- 
sammans fortsätta med det storregionala 
samarbetet. Det finns trots allt inget som 

slår det personliga mötet.”

Malin Fijen Pacsay (MP)
Region Stockholm 

Agne Furingsten (L) 
Region Västmanland 

”Mälardalsrådets styrelse har en öppen, 
kreativ och konstruktiv atmosfär som 

strävar efter en bred samsyn i alla 
väsentliga frågor.”

Anna Hård af Segerstad (M)
Västerås stad 

”Vikten av samarbete om 
kompetensförsörjning i Mälardalen.”

”Jag tar med mig mer gemensam 
kunskap och förståelse för de 

storregionala frågorna.”

Anna Sehlin (V)
Region Stockholm 

”Med arbete som En Bättre Sits och En 
Bättre Matchning tar vi ett helhetsgrepp 
kring de frågor som är viktigast för vår 
 region. Mälardalsrådet har en allt vikt- 

igare roll att spela när konkurrensen 
ökar och samarbete blir en viktig nyckel 
för att skapa bästa förutsättningar för 

medborgare och företagare i Mälardalen.”

Anna af Sillén (M)
Nyköpings kommun 

”Det jag tar med mig från 2021 är 
det fantastiska arbetet vi la ned på 

Storregional systemanalys inför vårt 
inspel från En Bättre Sits.”

Anders Teljebäck (S)
Västerås stad 

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län 

”Under pandemin med kraven 
på fysisk distansering är det än 

viktigare att vårda och utveckla det 
storregionala samarbetet.”

Peter Wallmark (SD)
Stockholms stad

”Att Mälardalsrådet ska se till att 
behålla sin roll som aktör för att  

utveckla regionen.”
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STYRELSE  

Ersättare

”Det engagerade och kraftfulla 
samarbetet över partigränser och 

regiongränser för en framtida hållbar 
infrastruktur i Mälardalen.”

Lennart Bondeson (KD)
Örebro kommun

Simon Alm (-)
Region Uppsala

Ewa Callhammar (L)
Region Sörmland

”Främst när det gäller infrastruktur  
att man tar gemensamt ”tag”.”

”Värdet av att vi blir mer tillsammans.”

Mats Gunnarsson (MP)
Region Örebro län

”Att vi kunde ses på riktigt igen, extra 
kul att det var i Eskilstuna. Vi behöver 
ses, vi behöver varandra och vi måste 

jobba tillsammans.”

Jimmy Jansson (S)
Eskilstuna kommun

”2021 har varit ett utmanande år på 
många plan. Jag hoppas att vi under 
2022 kan fortsätta vårt konstruktiva 

storregionala samarbete för att 
tillsammans nyttja den potential som 

finns i Mälardalsregionen, särskilt inom 
området infrastruktur.”

Aida Hadzialic (S)
Region Stockholm

”Vikten av gemensamt arbete över 
blockgränserna för regionens bästa.”

Elof Hansjons (S)
Södertälje kommun

Ulla Hamilton (M)
Stockholms stad

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

”Att vi även kan arbeta tillsammans 
digitalt och att vi ska tänka på det inför 
2022. Att vi får bra medialt genomslag 

när vi samordnar oss. Att det nystartade 
godstransportrådet är ett mycket bra 
exempel på när samverkan med alla 

aktörer blir av stor vikt.”

”Vikten av att samverka över 
blockgränserna för att ta fram 

långsiktiga lösningar som stärker 
mälardalsregionens nationella och 
internationella attraktionskraft.”

Gabriel Kroon (SD)
Region Stockholm

”Äntligen kan vi träffas, bra med fortsatt 
möjlighet att delta digitalt och bra att 

godset lyfts i samarbetet.”

Kenneth Lantz (V)
Region Örebro län

Jenny Landernäs (M)
Region Västmanland

”Att vi trots pandemi lyckas med 
framdrift enligt plan. Att Godsrådet är 
verklighet och att arbetet går framåt 
med fokus på att göra skillnad och 

skapa tydlig verkstad. Fina dokument 
har vi gott om, verkstad är det viktiga. 

Godsfrågan är hyperaktuell och viktig.”

Parisa Liljestrand (M)
Vallentuna kommun

”Samarbetet med Trafikverket, akademi 
och näringsliv. Att politiker inom 
Mälardalen träffas och stöter och 

blöter frågor så att vi förstår varandras 
problembild. Viktigt att stödja det 

storregionala. Viktigt att tro att det 
politiska hantverket måste göras.”

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

”Samarbetet inom Mälardalsrådet ger 
kraft och energi till arbetet med fram-

tidens infrastruktur. Våra gemensamma 
prioriteringar av vägar, spår och hamnar 
där människor bor är viktigt för landets 
framtid. Under 2021 har vi också satt 
fokus på kollektivtrafikens behov och 

utveckling under och efter pandemin.”

Emilie Orring (M)
Region Uppsala

”Samverkan är viktigare än någonsin 
och vi har ännu ett år visat att vi 

verkligen har förmåga att samverka i 
stort som i smått.”

Helena Proos (S)
Region Uppsala

”Att vi behöver bli bättre på att 
informera om värdet av det  

storregionala samarbetet för olika 
intressenter i Stockholm-Mälardalen.”

Johan Örjes (C)
Region Uppsala
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Styrgrupper

Kristoffer Tamsons (M)
Region Stockholm, ordförande

Styrgruppen 
En Bättre Sits 

(EBS Lilla 
Gruppen)

Tomas Eriksson (MP)
Region Stockholm

Monica Johansson (S)
Region Sörmland, vice ordförande

Daniel Portnoff (M)
Region Sörmland

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

Johan Örjes (C)
Region Uppsala

Bengt-Olov Eriksson (S)
Region Uppsala

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

Tomas Högström (M)
Region Västmanland

Eva Nypelius (C)
Region Östergötland

Meit Fohlin (S)
Region Gotland

Oskar Svärd (M)
Region Västmanland

Julie Tran (C)
Region Östergötland

Jan Owe-Larsson (M)
Region Östergötland

Styrgruppen 
En Bättre 

Matchning

Irén Lejegren (S)
Region Örebro län, ordförande

Fredrik Ahlstedt (M)
Mälardalsrådets styrelse,  

vice ordförande

Eva Andersson (S)
Region Östergötland

Björn-Owe Björk (KD)
Region Uppsala
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Birgitta Sacrédeus (KD)
Region Dalarna

Magnus Svensson (C)
Region Gävleborg

Stina Höök (M)
Region Värmland

Gustav Hemming (C)
Region Stockholm 

Denise Norström (S)
Region Västmanland

Mats Danielson
Stockholms universitet

Styrgruppen 
Greater

Stockholm
Network

Aida Hadzialic (S)
Region Stockholm, ordförande

Erik Langby (M)
Sigtuna kommun

Andreas Svahn (S)
Region Örebro län 

Helena Jerregård
Mälardalens högskola

Anders Bylund
Siemens

Mikael Östling
KTH

Alexandra Hagen
White Arkitekter

Linus Kjellberg
Atrium Ljungberg

Godstrans-
portrådet

Kristoffer Tamsons (M) 
Region Stockholm och  

Mälardalsrådet, ordförande

Helena Sundberg
Trafikverket Stockholm, 

vice ordförande

Einar Schuch
Trafikverket Öst,  
vice ordförande

STYRGRUPPER 

Monica Johansson (S)
Region Sörmland
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Catharina Fredriksson (S)
Region Sörmland

Eva Nypelius (C)
Region Gotland

Gustav Hemming (C) 
Region Stockholm

Johan Örjes (C)
Region Uppsala

Nina Höijer (S)
Region Örebro län

Tommy Levinsson (S)
Region Västmanland

Jim Andersson
ICA Stockholm

Karolina Boholm
Skogsindustrierna

Anders Boman
Maritimt Forum

Thomas Byström
Företagarna Stockholm- 

Mälardalen

Johan Dahlberg
SSAB

Henrik Gustafsson
Scania

Anders Josephsson
Transportföretagen

Karin Jonsson (C)
Region Östergötland

Ylva Arvidsson
Swedavia

Gustaf Engstrand
Tågföretagen

STYRGRUPPER

Förtroendevalda offentlig sektor 

Representanter för näringsliv och branscher

Representanter för akademi Adjungerade 

Maria Huge-Brodin
Linköpings universitet

Frans Prenkert
Örebro universitet

Jan Lahenkorva (S)
Region Gävleborg

Birgitta Sacrédeus (KD)
Region Dalarna
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Kansli och  
arbetsgrupper 

Mälardalsrådets 
kansli
Maria Nimvik Stern 
generalsekreterare 

Matilda Hjalte
processtöd

Johan Hjelm
processledare 

Andreas Pernblad 
processledare 

Joanna Szyfter,
koordinator/processtöd  
(tjänstledig)

Direktörsgrupp
En Bättre Sits 
Mats Ellman
Region Stockholm

Anton Västberg
Region Stockholm

Karin Svingby
Region Uppsala

Arne Andersson
Region Västmanland

Maria Linder
Region Västmanland

Petter Arneback
Region Örebro län

Johan Ljung
Region Örebro län

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Richard Widén
Region Östergötland

Sofia Malander
Östgötatrafiken

Stefan Persson
Region Gotland

Katrien Vanhaverbeke
Region Gävleborg

Elsmari Juhlin
Region Dalarna

Eleonore Åkerlund
Region Värmland

Direktörsgrupp 
En Bättre Matchning 
Anton Västberg
Region Stockholm

Tobias Arvidsson
Region Uppsala

Maria Linder
Region Västmanland

Petter Arneback
Region Örebro län

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Richard Widén
Region Östergötland

Katrien Vanhaverbeke
Region Gävleborg

Elsmari Julin
Region Dalarna

Eleonore Åkerlund
Region Värmland

Tjänstepersonsgrupp
En Bättre Sits
Vahid Fararos
Region Stockholm

Robert Nordevi
Region Stockholm 

Cecilia Carlqvist
Region Uppsala

Caj Rönnbäck
Region Uppsala

Oskar Jonsson
Region Västmanland

Siv Living
Region Västmanland

Karin Wallin
Region Örebro län

Simon Lillsunde
Region Örebro län

Fredrik Högberg
Region Sörmland

Mattias Pfeil
Region Sörmland

Linus Johnson
Region Östergötland

Jakob Klasander
Region Östergötland

Maja-Malin Eklöf
Region Gotland

Lena Johansson
Region Gotland

Göran Gullbrand
Mälardalstrafik

Tjänstepersonsgrupp
En Bättre Matchning 
Sebastian Glans
Region Stockholm 

Kim Scharafinski
Region Uppsala 

Anna Wahlgren
Region Västmanland 

Charlotta Laspers
Region Västmanland

Emanuel Raptis
Region Örebro län

Maria Svensson Hallberg
Region Örebro län

Charlotte Bergstedt
Region Sörmland

Styrbjörn Holmberg
Region Sörmland

Camilla Neudorfer
Region Sörmland

Catherine Szabo
Region Östergötland

Elin Mako
Region Östergötland

Thomas Lundberg
Region Gävleborg 

Hanna Nordlund
Region Gävleborg

Linnea Agné
Region Dalarna

Conny Danielsson
Region Dalarna

Peter Möller
Region Dalarna 

Jan-Erik Andrén
Region Värmland

Britta Zetterlund
Region Värmland

Beredningsgrupp
Godstransportrådet
Ludvig Elgström
Trafikverket Stockholm

Christian Mineur
Trafikverket Öst

Malin Westlund
Region Stockholm

Cecilia Carlqvist
Region Uppsala

Erik Johansson
Region Västmanland

Dino Keljalic
Region Örebro län

Claes Sörman
Eskilstuna Logistik

Maja-Malin Ekelöf
Region Gotland

Felix Ek
Biodriv Öst

Thor-Björn Käck
Handelskammaren Mälardalen

Ledningsgrupp
Stärkt lärar- 
försörjning
Maria Linder
Region Västmanland

Kenneth Hagström
Region Sörmland

Carmen Blom
Sigtuna kommun

Jonas Andrae Johansson
Knivsta kommun

Erik Johansson
Västerås stad

Therese Welén
Mälardalens universitet

Ulrika Göransson
Örebro universitet

Madeleine Michaelsson
Högskolan Dalarna

Ulla Ek Lundström
Stockholms universitet

Adjungerade 



Mälardalsrådet
Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, innovation, 
kompetensförsörjning, maritim samverkan samt internationella jämförelser. Vi samlar Stockholm-
Mälarregionens kommuner och regioner till en dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.
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Dnr NOVF2022-18-2

Vattenläcka

2022-06-01

Inledning

En vattenläcka på en av huvudledningarna uppstod natten till den 2 juni.

NOVF har gjort en rapportering av händelsen som beskriver arbeten som gjorts, före

läckan, under läckan och efter läckan.

Rapporten kommer att samordnas med kommunernas rapportering av händelsen.

Syfte

Syfte med utvärderingen är att ta vara på hur vi kan utveckla arbetet och minimera

risker, bli ännu bättre på snabba åtgärder, leveransalternativ och utbyta erfarenheter

med övriga verksamheter.

Före vattenläckan

NOVF levererar vatten till Nyköpings kommun och Oxelösundskommuns

förbindelsepunkter.

Huvudvattenledningarna från NOVF in till Förbindelsepunkten vid Hemgården i

Nyköping behöver flyttas i samband med att nytt resecentrum planeras och

tågbanan ostlänken och tillhörande bibana planeras.

Då flertalet ledningsägare har behövt planera flytt för olika ledningsslag i området har

samordning skett i olika mötesgrupper, under flera års tid.

NOVF har under planeringen försökt minimera problemen som uppstår när

huvudledningar ska flyttas, genom att arbeta för att byta ut alla gamla anläggningar

som är stora risker. I och med det bara ha nya anslutningar till nya ledningar och nya

anläggningar.

Samordning med Nyköping Vatten har gjorts på sträckan Minninge-Nyköpingsbanan.

Nyköping Vatten har planerat att anlägga sin vattenledning och avloppsledning i

samma schakt som NOVF och Gästabudstaden samt vara huvudman för

entreprenaden.

Ett genomförandeavtal har tecknats av både NOVF och Nyköping Vatten med TRV där

vattenledningarna ska vara flyttade senast 31/12 2022.

Samråd har skett mellan NOVF och Nyköping Vatten där en överenskommelse är

gjord att Nyköpings kommuns flyttningar av VA anläggningar ska ske samtidigt som



NOVF lägger sin del av överenskommelsen. Detta ska ske inom genomförendeavtalet

med Trafikverket 31/12 2022.

NOVF får i april 2022 reda på att Nyköping Vatten inte kommer att flytta VA

ledningarna enligt överenskommelse.

NOVF och Nyköping Vatten samråder om lämpligt tillvägagångssätt efter rådande

omständigheter. Efter möte med Nyköping Vatten togs ett beslut att försöka göra en

inkoppling i en gammal eternitledning.

Efter inkopplingsarbetet uppstod vattenläckan.

Riskerna är stor när arbeten sker på stora huvudledningar och i gamla ledningar.

Riskanalys och en åtgärdsplan fanns men det vi lärt oss är att ha resurser fysiskt på

plats 12-24 timmar efter en inkoppling framförallt på gammalt. Faktorer som kan ha

bidragit till läckan beskrivs i den incidentrapport som NOVF tog fram kort efter

läckan.

Händelseförlopp

Under Vattenläckan

Larm inkommer om högt backflöde vid Hemgården. Beredskap NOVF och Beredskap

Nyköping Vatten, NV, har kontakt och Beredskap NV åker ut till Minninge. I

driftsystemet kan man lokalisera att något hänt där. Verksamheterna har även

vetskap om att arbeten pågått där en tid pga av Ostlänken/bibanan/resecentrum.

00:28 ringde OEAB beredskap till NOVF FD (förbundsdirektör). FD kontaktar NOVF

beredskap som redan är på väg mot Högåsen. FD åkte hemifrån till Hemgården för att

stänga ventilerna och minimera baklänges ut läckage från vattentornet. Tornet var

nästan helt tomt 00:30. FD har kontakt med TIB för att informera att det kan vara ett

stort problem men att lägesbilden inte är helt klar än. FD kontaktar PI

(Processingenjör)01:00 för att få kontinuerlig lägesbild från Citect. FD kontaktar

beredskap på NV och stämmer träff vid Minninge. Läget där är att det är för mycket

vatten för att kunna stänga ventiler och förhindra mer vatten rinner ut. TIB kontaktas

01:51 för att skicka ut räddningspersonal som kan pumpa. TIB vill att NOVF ringer SOS

alarm, för att det ska gå rätt väg med utryckningarna. NOVF beredskap försöker larma

den vägen men SOS vill inte skicka ut någon styrka till den här typen av arbeten då

Räddningstjänsten bara pumpar i källare osv inte på fält. FD ringer TIB igen som går

andra vägar internt för att få ut Räddningstjänsten. FD kallar ut PI till Högåsen. FD

skickar Beredskap Nyköping Vatten till Källstugan för att kontrollera. Beredskap NOVF

tar emot Räddningstjänsten vid ca 02.30 och ska visa dem till platsen. FD pratar med

OEAB ett par gånger under den här tiden. FD åker till ventilerna i Väderbrunn men

har inte rätt spärrskaft i närheten, utan måste till Högåsen och hämta verktyg. FD

pratar med utringd personal på NV för att snabba på avstängningarna i stället. FD

kollar med NV vid Källstugan allt lugnt där. NV beredskap beger sig till Minninge. FD

stänger ventiler vid Tallstugan. FD på Högåsen pratar med OEAB 02:19 som berättar

att de stängt sitt vattentorn och planerar att använda vattnet i tornet till tankarna

som ska placeras ut till morgonen. FD försöker nå VA chef.



FD får tag på VA chef NV de sitter i stabsmöte. NOVF blir inkopplad och informerar

om lägesbilden som det ser ut nu. 36 tim är en uppgift som kommit från

Räddningstjänsten att det kan ta att få bort vattnet.

04:44 NOVF ringer ut resurser för att försöka skynda på vattenavbördningen vid

Minninge. NOVF beredskap stänger ventiler och är i Minninge

05:21 kontaktar NOVF VAKA för kommunernas räkning i förberedande syfte.

06:19 Elektriker kallas in för att laga pump 2 som gått sönder i samband med att

läckan uppstod. Elektriker ställs i beredskap för att kunna avhjälpa andra eventuella

problem som kan uppstå.

06:55 NOVF kallar in extra förstärkning, pensionär.

NOVF jobbar kontinuerligt med att få igång normal leverans från verket mellan 04:51-

10 tiden. Pump 3 körs igång långsamt. Mycket luft i ledningarna gör att NOVF behöver

börja i liten skala med många stängda ventiler som långsamt öppnas.

FD missar flera olika stabsmöten och missar beslut att VAKA tankar ska till Högåsen.

Försöker avstyra det då det regnar och menar att Tillverkarvägen är bättre. Mycket

fram och tillbaka men tankarna anländer till Högåsen.

PI erbjuder sig att hjälpa till och informera om hur VAKA tankarna fungerar och lite

kort prata om livsmedelshygien. NV VA-chef tar först emot erbjudandet men det

avfärdas senare av NV underhållschef (09:38).

Staxt efter 10 börjar vattenmängderna försvinna i Minninge så mycket att vi kan

konstatera att en ledning är intakt, den nya och det är den gamla eterniten som

spruckit, se vidare Incidentrapport.

NOVF åker ut till Minninge och får gå över järnväg för att ta sig till ventiler och BP för

att starta ledningen långsamt. NV resurser är i Hemgården för att öppna ventiler

långsamt samtidigt. Även luftningar sker på NV ledningsnät av NV. Vattnet släpps på

från Väderbrunn södra ledningen i startskede.

Från 11 tiden levererar NOVF vatten till Nyköping och Oxelösund men tar det

långsamt med halvöppna ventiler och lägre Hz från vattenverket.

Efter detta hade NOVF ett arbete med att leverera en stabil försiktig leverans.

NOVF FD är med i stabsmöten Övergripande och TEK, både via telefon och Teams

13:45 Möte om provtagningsprogram och kokningsrekommendationer. NOVF (PI)

deltar. Stor oenighet om hur det ska gå till.

I förberedelse inför inkopplingsarbetet så hade NOVF ändrat leveranser så att

Stigtomta matades med vatten endast via en 400 ledning från Högåsen. Matningen

mot Ensataberga från Högåsen gick även det över400 ledningen. Detta innebar att

NOVF levererade ett nästan helt opåverkat vatten till Stigtomta, under hela läckan.

Även vattnet mot Enstaberga levererades opåverkat under läckan men där finns en

ihopkoppling mot retsen av NV ledningsnät och detta påverkar hur långt vattnet

nådde ut.

Sista stabsmötet kl 20



NOVFs arbetsdag avslutades straxt efter 21.

3/6 Fredag

07:30 NOVF (pensionär) deltar i SORI

Pressen ringer ständigt under förmiddagen, även på privata telefonnummer. Det finns

inget utrymme att svara på dessa samtal. Någon gång under dagen beslutar

kommunerna att kalla till en presskonferens och frågar om NOVF kan närvara. Inga

resurser finns att skicka från NOVF att delta i presskonferensen.

Läckan lagas.

11:30 NOVF begär ett separat VAKA stöd angående igångsättning av den lagade

ledningen Möten hålls med kollegor i branschen, via VAKA angående risker och nya

konsekvenser som kan uppstå att sätta på ledningen igen. Även tillvägagångsätt

diskuteras.

Väldigt försiktig igångsättning, tryckövervakning, personer utställda i området,

grävmaskinister och anläggare i beredskap på plats.

NOVF tar beslut att inte sätta igång ledningen i detta skede då hela

vattenanläggningen är i ett sårbartläge, när den är i uppstart.

10:07 tappar Vattentornet i Nyköping ca 300 m3 vatten (från 490 till 190 m3) på under

1 minut. En stor läcka befaras och NV och OEAB ger sig ut för att leta. Även personal

från NOVF var ute och letade efter en läcka under dagen. Ingen läcka kunde hittas.

11:40 Elektriker på plats i Nyköpings VT för att kontrollera mätsignaler, även

Fruängskällan kontrollerades för att se om tappet av vatten från VT kunde bero på

signalfel. Alla signaler fungerade som de skulle.

13:00 NOVF (PI) deltar i SORI

14:00 En medlem ur TEK stab kommer till NOVF för att jobba några timmar från

Högåsen, underlättar för NOVF som är mycket tacksam för initiativet

Under eftermiddagen hölls ett telefonmöte med TEK stab om resurser. NV förmedlar

under mötet att inga personella resurser kommer att delas med NOVF under

pågående vecka inte ens den tiden som finns avtalat. Under kommande vecka

lovades att av avtalad tid skulle fyllas men inget utöver detta.

Under tidig kväll jobbar NOVF med att säkerställa att man kan leverera de volymerna

dricksvatten som behövs till de båda kommunerna om endast en ledning är i bruk

från Minninge in till Nyköping.

Under kvällen så upptäcktes det att summan utgående vatten och levererat vatten till

kommunerna inte stämde så bra. En mindre läcka befarades vid Minninge eller

Väderbrunn och personal skickades ut för att leta. Senare under kvällen så blev

siffrorna bättre och det kunde konstateras att ingen läcka fanns utan det var mer

troligen fördröjningar i mätvärden i systemet.

17:20 OEAB VA-chef kommer till NOVF för att jobba från Högåsen ett par timmar



17:20 NOVF stänger ventilen vid leveranspunkten mot Nävekvarns ledningen så att

de samhällena som är påkopplade på den ledningen förses med vatten från

Nävekvarns vattentorn och inte behöver belasta övriga nätet.

19:00 NOVF (PI) deltar i SORI

20:00 NOVF kontrollera vattentornet visuellt för att se att det finns vatten.

21:00 Letande efter problem runt Väderbrunn och Minninge avslutades.

4/6 Lördag

4:10 Larm om låg nivå i Nävekvarns vattentorn, ventiler mot NOVFs huvudledning

öppnas.

NOVF påbörjar egen provtagning vid samtliga tre leveranspunkter. Analys av

Koliforma bakterier, E. coli och odlingsbara mikroorganismer på egna oakrediterade

metoder.

9:00 internt avstämningsmöte

9:30 NOVF (PI) deltar i SORI

Kommundirektören besöker NOVF under dagen, tittar bland annat på de interna

analysera av vattnet från leveranspunkterna och hur läckan såg ut i styrsystemet.

15:30 internt avstämningsmöte

5/6 Söndag

NOVF gör egen provtagning vid samtliga tre leveranspunkter. Analys av Koliforma

bakterier, E. coli och odlingsbara mikroorganismer på egna oakrediterade metoder.

De första resultaten från lördagens prover visar att inga koliforma eller E. coli finns i

vattnet vid leveranspunkterna.

NV och OEAB påbörjar provtagning av vatten på sina ledningsnät. NV provtar och

analysera även NOVFs tre leveranspunkter.

9:00 internt avstämningsmöte

9:30 NOVF (PI) deltar i SORI

Under SORI kommer det fram att Regionen vill spola sitt nät på lasarettet men att NV

sagt att de inte får göra det förrän sent på kvällen för att vattnet annars inte räcker.

NOVF har möjlighet att öka leveranserna och ringer runt och informera NV och

regionen om detta.

Under tidig kvällen ökades flödet från Högåsen för att möjliggöra för Regionen att

spola ledningsnätet på lasarettet. Kontakt hölls under tiden kontinuerligt med

beredskap på NV och OEAB.

6/6 Måndag

Fortsatt försiktig drift. Vattentornet i Nyköping hålls på låg nivå.



NOVF gör egen provtagning vid samtliga tre leveranspunkter. Analys av Koliforma

bakterier, E. coli och odlingsbara mikroorganismer på egna oakrediterade metoder.

Söndagens prover visar på att inga koliforma eller E. coli finns i vattnet vid

leveranspunkterna.

NV och OEAB utför provtagning av vatten på sina ledningsnät. NV provtar och

analysera även NOVFs tre leveranspunkter.

9:30 NOVF (PI) deltar i SORI

(2 läckor)

7/6 Tisdag

Fortsatt försiktig drift. Vattentornet i Nyköping hålls på låg nivå.

NV och OEAB utför provtagning av vatten på sina ledningsnät. NV provtar även NOVFs

tre leveranspunkter dessa prov analyseras dock aldrig (NOVF meddelas inte om detta

varför inga interna prov togs och analyserades).

Lördagens prover visar att halten odlingsbara mikroorganismer i samtliga tre

leveranspunkter är under tjänligt med anmärkningsgränsen. Måndagens prover visar

på att inga koliforma eller E. coli finns i vattnet vid leveranspunkterna.

11:30 NOVF deltar i SORI

8/6 Onsdag

Fortsatt försiktig drift. Vattentornet i Nyköping hålls på låg nivå.

Söndagens prover visar att halten odlingsbara mikroorganismer i samtliga tre

leveranspunkter är under tjänligt med anmärkningsgränsen.

11:30 NOVF (PI) deltar i SORI

12:15 NOVF (PI) deltar i möte om avslutning av kokningsrekommendationer.

Oenigheten på vilka grunder kokningsrekommendationerna ska tas bort är stor.

Kommunerna bestämmer att ta bort rekommendationen from 13:00 samma dag.

14:30 NOVF (PI) deltar i möte om uppföljande provtagning och analys. Oenigheten

mellan OEAB, NV och NOVF är stor och slutar i att alla tre tar fram sina egna planer

för fortsatt provtagning.

Efter vattenläckan

Under kommande veckor som diskuteras igångsättning av ledning detta med NV och

TEK för de vill ha ledningen i drift men NOVF vill inte ta ansvar för den i detta skede. I

och med att NV ska lägga om ledningarna snart så anser NOVF att riskerna att starta

ledningen är större än att vänta in NV. En ledning behöver ändå vara ur drift under

anläggningstiden. NOVF skickar material hör inget mer från TEK i frågan.

NOVF har uppföljningsmöten internt och med delar av NV drift

NOVF justerar ventiler, höjer Hz stegvis



Under natten mot fredag 10 juni försvann all kommunikation- Fyskiska kontroller av

leveransen gjordes av NOVFs personal samt beredskap NV-åtgärdades under

morgonen.

Först i mitten på juli kör NOVF normal drift med den vattentornsnivå som tidigare är

vald av driftorganistion/NV 74,6m.

Upprensning av lagerförrådet och fler lagningskopplingar köps in för gjutjärn då det

är dessa lednings som finns kvar och är gamla.

Provtagning och analyser pågår enligt framtaget provtagningsschema

Alla prover under undersökningsperioden visar på tjänligt vatten.

Att ta lärdom av

Vid kopplingar i huvudledningar sker detta dagtid med utplacerade resurser längs

sträckorna under 12-24 timmar. Vatten och ledningar behöver vara nedkylda så att

materialdragning minimeras, plastledningar främst.

NOVF ska ta fram material till beredskapspärmar där huvudventiler markeras ut, även

i VA banken kan det märkas upp, så att all beredskapspersonal hittar till viktiga

anläggningar.

När arbeten på NOVFs anläggningar kan påverkas av samhällsprojekt som tex

Ostlänken behöver frågan kunna lyftas på lämpligt sätt i organisationerna.

Samhällsprojekt som tex Ostlänken kräver mycket resurstid och är riskfyllt.

Framtagna strategier, rutiner och processer är inte implementerade eller beslutade

korrekt i organisationerna. Framförallt när ny personal anställs är det av stor vikt att

kontinuitet kan fortgå.

NOVF behöver se över resurstillgångar vid krissituation. Tidigare har resurserna

fördelats över alla verksamheter vid behov

Information från NOVF kom inte ut rätt till tex regionen

Media skickades till NOVF från NV? Tydlighet behövs mellan organisationerna hur

press ska hanteras, vem som ska kommunicera med dem. TEK ville ha med NOVF på

pressträff men det framgick aldrig varför och den resursen finns inte på NOVF i dessa

lägen men något NOVF behöver titta på om det verkligen behövs?

Kokningsrekommendationer kom ut alldeles för sent, först efter mötet 13:45

samordnade kommunerna rekommendationen och gick ut med den. Förankring av

rutiner som finns på plats saknas.

Att arbeta på samma ställe har mycket stora samordningsvinster och bör göras när

det är möjligt.

NOVF vill lyfta frågan om processerna kring dessa stora infrastrukturprojekt.

Konsekvensen när huvudledningar går sönder är så stora att de knappt går att

beskriva för kommunerna varför NOVF ser att det finns ett stort behov av samordning

av dessa frågor på en helt annan nivå i organisationerna än det görs idag.



I detta fall när olika delar i kommunen stoppar upp processen och det kan då få dessa

jättekonsekvenser som det kan innebära när vi pratar vattenförsörjningen.

Vart vänder NOVF sig med sina stora frågor och behov om beslut då konsekvenserna

kan bli stora ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?

Åtgärdförslag

 Tillägg till rutin för arbeten med huvudvattenledningsnät om fysiska
resurser på plats 12-24 tim, inkoplling i gammalt

 Information till beredskapspärm om NOVFs ventiler

 En ”Stabsperson” som finns på kontoret vid kris/händelse

 Uppsäkring av resurser vid längre kris

 Uppsättning ventildragare vid Väderbrunn

 Information/dialog med kommunerna om olika vattenleveranser, för
styrning på olika sätt för att säkra de prioriterade delarna av städerna

 NOVF, NV OEAB har startat upp mötestillfällen för
informationsutbyte/strategiskafrågor som förväntas utveckla
samverkan

 Övningar tillsammans-vilka rutiner finns framtagna-hur ska vi arbeta
enligt framtagna styrdokument

 Frågeställningar som kan behöva lyftas till kommunen gällande
samhällsutvecklingsprocesserna

 Backventiler kan sättas på lämpligt ställe in mot Nyköping för att
minimera att vatten rusar baklänges ut ur systemet. Då ges tid att
stänga ventiler och ringa in en läcka.
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Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

NOVF § 34 Dnr NOVF2022-17

Den 1 juni 2022 uppstod en läcka på förbundets huvudvattenledning mellan 
Minninge och Hemgården. Läckan ledde till att förbundets möjlighet att 
leverera vatten till förbundsmedlemmarna upphörde under en period. 
Vatten kunde levereras igen efter cirka 12 timmar, och kommunerna hade 
kokningsrekommendation i knappt en vecka därefter.

Nyköpings kommun har genom Räddning- och säkerhet gjort en 
övergripande utredning över hela processen från att vattenläckan uppstod, 
och om kommunens krisledningsförmåga. Dessutom har förbundets 
revisorer startat en granskning av förbundets förmåga att leverera vatten i 
fall av kris. Parallellt med dessa två utredningar så har förbundet en 
process med att ta fram en egen rapport över bakgrunden till vattenläckan, 
händelseföljden från dess att läckan inträffade till dess att stabsläget 
avslutades samt vilka lärdomar som förbundet tar med sig, allt ur NOVF:s 
perspektiv.

Direktionen föreslås fastställa rapporten samt översända den till 
kommunstyrelsen i Nyköpings respektive Oxelösunds kommunstyrelsen i 
deras utvärderingsarbete.

Ärendet föredras av förbundsdirektör Karolina Wetterblad, som även svarar 
på direktionens frågor.

Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S), Eva 
Andersson (C) och Tommy Karlsson (S). 

Förslag till beslut

Direktionen beslutar 

att fastställa Rapport, vattenläcka första juni enligt bilaga till tjänsteskrivelse 
daterad 2022-10-11, samt

att översända den till kommunstyrelsen i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner.

Beslutet expedieras till

Nyköpings kommun

Oxelösunds kommun

Förbundets revisorer
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§ 59/22 Förvaltning Digifysiskt Science Center 
Sörmland 

Diarienummer: RUN-HRU22-0185 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 

Förvaltnings- och finansieringsmodell godkänns. 

Yrkande 

Ordförande Monica Johansson (S) yrkar att en redaktionell ändring görs av 
tjänsteutlåtandets uppgift i tabellen över den finansiella fördelningen: summan för 
intäkt för Akademi ska vara 400.000 i stället för den angivna summan 500.000. 

Proposition 

Ordförande Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag inklusive den 
redaktionella ändringen under proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Hållbar Regional Utveckling (HRU) fick i uppdrag att bygga ett Digifysiskt 
Science Center Sörmland (DSCS) 30 april 2021 av Regionala utvecklings- 
nämnden, §19/21. Projektet har sedan dess levererat ett genomarbetat koncept som 
förankrats hos alla kommuner i länet. Förankringsprocessen har inkluderat: 

- Förvaltnings- och finansieringsmodell 
- Varumärkesstrategi 
- Contentstrategi 
- Kvalitetsmodell 
- Plattformen 
- Strategiskt utplacerade noder i alla kommuner 

Den förslagna förvaltnings- och finansieringsmodellen innefattar att Region 
Sörmland förvaltar DSCS och går in med 2 miljoner kronor per år t.o.m. år 2027. 
Detta för att säkerställa kvalitets- och likhetsprincipen i länets kommuner. 
Finansieringsmodellen inkluderar även bidrag från alla kommuner, näringsliv, 
banker och övrigt. Avsiktsförklaringar har skickats ut till alla kommuner gällande 
en långsiktig finansiering grundat på antal invånare t.o.m år 2027. Flertalet kom- 
muner har redan signerat avsiktsförklaringen och resterande har inte motsagt sig 
att signera inom 2022. 

Hela förvaltnings- och finansieringsmodellen presenterades för Regionala utveck- 
lingsnämnden den 20 maj 2022 och finns att läsa i bilagan: ”PM Kompetensplatt- 
form i Sörmland med inriktning Digifysiskt Science Center och Branschforum”. 
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Avsiktsförklaring 
PM Kompetensplattform i Sörmland med inriktning Digifysiskt Science Center 
och Branschforum 

Beslutet expedieras till 

Kenneth Hagström, Region Sörmland 
Katarina Bergkvist, Region Sörmland 
Länets kommuner 
Akten 



 
   
  
   
  
  
 Från: Fredriksson Catharina <Catharina.Fredriksson@oxelosund.se>
Skickat: den 16 november 2022 09:07
Till: Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 <sommarstugeforeningen@gmail.com>
Kopia: Registrator (OX) <Registrator@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Kommunstyrelsen i Oxelösunds Kommun 
  
  
   
  
 Tack för ert brev. Det registreras och delges Kommunstyrelsen och vi återkommer
med svar. 
  
   
  
 Med vänlig hälsning 
  
   
  
 Catharina Fredriksson 
  
 Kommunstyrelsens ordförande 
  
   
  
 Oxelösunds kommun 
  
 61381 Oxelösund 
  
 Besöksadress 
  
 Höjdgatan 26 
  
 Telefon 0155-38102 
  
 Catharina.fredriksson@oxelosund.se 
  
   
  
 www.facebook.com/oxelosundskommun 
  
 Vi behandlar dina personuppgifter enligt  www.oxelosund.se/gdpr 
  
   
  
   
  
   
  
  
 Från: Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 <sommarstugeforeningen@gmail.com>
Skickat: den 14 november 2022 21:25
Till: Fredriksson Catharina <Catharina.Fredriksson@oxelosund.se>; Bergentoft Dag



<Dag.Bergentoft@oxelosund.se>
Kopia: Sommarstugeföreningen Femöre 1:1 <sommarstugeforeningen@gmail.com>
Ämne: Kommunstyrelsen i Oxelösunds Kommun 
  
  
   
  
  
 Kommunstyrelsen i Oxelösunds Kommun  
  
  
   
  
  
 Refererar till vårt brev den 5/9 till kommunalrådet Catharina Fredriksson där vi ville
adressera ett antal centrala frågor angående arrendeprocessen, friköp och
administrationen av arrende avgifter för vår förening Femöre 1:1.   
  
  
   
  
  
 Kommunen har i dagarna presenterat nya chockartade villkor ( plus 80-100 % ) för de
arrendatorer som blev uppsagda förra året och ligger först i processen av de avtal som
går ut och ska nyförhandlas.  
  
  
   
  
  
 Därefter kommer de som ligger ett år efter i processen som också i dagarna fick sina
uppsägningar för omförhandling av villkoren dvs alla på Femöre och öarna. Dom får
vänta på kommunens bud troligen tills samma tidsperiod nästa år men kan bara ana
vad som komma skall i avgiftshöjningar.  
  
  
   
  
  
 Det är uppenbart att kommunen eller dess tjänstemän driver den här processen i
riktning att mota bort sina trogna arrendatorer och byta ut dom mot utifrån
kommande, kan aldrig vara rätt.  
  
  
   
  
  
 Tjänstemännen motiverar höjningsbehovet med att markägaren inte varit aktiv på det
här området och inte tagit ut marknadsmässiga priser.. Vi anser det är befängt att påstå
det eftersom arrendenämnden så sent som förra året sänkte de yrkade avgifterna i så
gott som i samtliga fall och så har fallet varit i de senaste två arrendeomgångarna..   
  
  
   
  
  
 I information till arrendatorn medger man ( tjänstemannen ) också att villkoren kan
uppfattas som oskäliga och därför skickar man handlingarna direkt till



arrendenämnden. Följaktligen utan att ge arrendatorn möjlighet att ta ställning.   
  
  
   
  
  
 I handlingarna under p 6 framgår det felaktigt att arrendatorn inte godkänt villkoren,
han har inte givits chansen att ta ställning.  
  
  
   
  
  
 Vi undrar således om det är en helt igenom tjänstemannastyrd och stressad process
utan inflytande av politikens direktiv, vet ledningen och KS vad som pågår genom
tjänstemännens initiativ?  
  
  
   
  
  
 Vi har granskat de offentliga handlingarna  och ser inte att kommunen tagit höjd i
budgeten för de anspråk gentemot arrendatorerna som dessa intäkter skulle innebära,
istället säger protokollet från KS att förhandlingar inletts om villkor vilket är felaktigt
enligt ovan redan beskrivits.   
  
  
   
  
  
 När det gäller friköpen så har kommunalrådet besvarat den frågan på hur man väljer
att sälja ut marken och menar att det finns samförstånd över partigränserna om detta.
Vi ifrågasätter det eftersom vi har en dialog med sittande opposition som öppnar upp
för friköp vid maktskifte och inte förmedlar den bilden..   
  
  
   
  
  
 Vad det gäller arrendeadministrationen som Kustbostäder sköter åt kommunen så bad
kommunalrådet att få återkomma då man satt igång en utredning av ärendet.  
  
  
 Efter mer än två månader inget svar, vi anlade en försonlig ton, i vår senaste
skrivning men det har synbarligen inte lett till något resultat alls. Kommunen synes
inte medveten om vad man ställt till med.   
  
  
   
  
  
 För att rekapitulera. Hösten 2021 upptäckte en av våra medlemmar att kommunen via
sin uppdragstagare Kustbostäder gjort fel vid indexeringen av arrendeavgiften och
tagit ut ett för högt belopp. Sådant kan hända och kan rättas till tänkte medlemmen.   
  
  
 Indexberäkningar kan inte förväntas förstås av den enskilde medlemmen utan man
litar på vad det står på inbetalningsavin. Det har i efterhand emellertid visat sig att



Kustbostäder inskränkte sin rättelse till den medlem som påpekade felet, ingen annan.   

  
  
   
  
  
 Man fortsatte alltså på den gamla linjen även 2022. Om ett arrende blivit fel är det
självklart att misstänka att flera kan vara fel. I normala fall hade en organisation sett
till att granska övriga arrenden. Om så faktiskt skett vet vi inte, det enda vi vet är
resultatet, att man fortsatt har tagit ut felaktiga avgifter.   
  
  
   
  
  
 Vi vill inte tro att man med uppenbart full insikt om riskerna fortsatt att ta ut ett
felaktigt belopp av andra än den medlem som påpekat felet.   
  
  
   
  
  
 Det är svårt att förstå hur en kommun kan låta en sådan här sak ske. Att en kommun
via sitt dotterbolag är försumlig kanske inte med avsikt, dock och uppenbarligen utan
kontroll genom de administrativa system eller rutiner man förfogar över.   
  
  
   
  
  
 Revisorerna synes inte haft anledning att revidera denna process vilket vi förordar
med anledning av det inträffade.  
  
  
   
  
  
 Den utredning som pågår hos Kustbostäder får redovisa sakförhållandena.   
  
  
   
  
  
 Samtidigt följer beteendet tyvärr en rak linje i kommunens behandling av sina
arrendatorer, man ser dom inte som tillgångar utan som motståndare.   
  
  
   
  
  
 Byggstoppet fick vi bort genom att hota med att gå till domstol. Frågan om
arrendetomtens storlek tvingades vi till och med att rent faktiskt ta till domstol. Där
vann vi naturligen fullständigt.   
  
  
   
  



  
 I båda fallen hade den tjänsteman som drev frågorna, och som nu inte finns kvar,
aktivt stöd av kommunens högsta ledning. Kommunens sätt att behandla sina
arrendatorer är helt enkelt obegripligt. När ska kommunen inse att arrendatorerna
tillför något positivt till kommunen?   
  
  
    
  
  
 Vi begär nu att rättelse av indextrasslet sker omedelbart och att kommunen för varje
arrendator redovisar hur man beräknat indexeringen så att den kan följas upp och tar
ansvar för de felaktigheter som man förorsakat och inte överför dessa till
arrendatorerna.  
  
  
 .  
  
  
 Vi vill inte ha konflikt och ta detta till domstol men om det krävs så gör vi det.  
  
  
   
  
  
 Vi begär avslutningsvis att kommunens revisorer får ett uttryckligt uppdrag att
granska och säkerställa att kommunen tar in sina arrendeavgifter på ett korrekt sätt.
Någon uppföljning av att uppdraget utförts ser vi inte något behov av att få, däremot
av att det bekräftas av er att det givits.   
  
  
   
  
  
 Styrelsen för Sommarstugeföreningen Femöre 1:1
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Redovisning av delegationsbeslut per november 2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän
enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till
kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad
delegation.

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 2022-11-23

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i
korthet

Beslutet
hittas

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2022-10-17 C.2 Brandskyddsåtgärder
Torsken 15

KS.2022.134

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2022-10-17 C.7 Avskrivning av skuld
äldreomsorg m.m.

KS.2022.21

Marie Lindholm 2022-10-01-
2022-10-31

B.12 Bifall Castor

Patrik Järvall 2022-11-15 B.15 Ansökan Polisen för
förlängning avtal
skadedjursskyttar

Castor

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

2022-11-16 C.2 Brandskyddsåtgärder
Torsken 14

KS.2022.148
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Riktlinje för god ekonomisk hushållning

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

Föreslagen reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning godkännes.

2. Sammanfattning
2021-12-08 beslutade Kommunfullmäktige om en riktlinje för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv. Efter att ha arbetat med riktlinjen nästan ett år finns det vissa
förslag till justeringar som behöver göras för att få riktlinjen ändamålsenlig kring olika
målnivåer i definitionen av god ekonomisk hushållning och få den likställd med den praxis
som tillämpas av bland annat av KKIK vid måluppföljning av mål.

I dag består definitionen av god ekonomisk hushållning av tre målnivåer:

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.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nu att graden av måluppfyllelse för varje nivå sätts
inom ett intervall och att några mindre förtydliganden införs. Detta för att vår definition av
god ekonomisk hushållning bättre skall stämma överens om hur praxis ser ut i omvärlden
tex hur KKIK bedömer sina mål.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning
och resultatutjämningsreserv (RUR) antas enligt bifogat förslagförslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-04

Bilaga. Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning

Johan Persson Magnus Petersson

Kommunchef ekonomichef

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen
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OBS: Fetmarkerat i rött förändringar mot nuvarande riktlinje.

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.
I de fall konflikt uppstår mellan verksamhetsmål och budget, är fastställd
budget överordnad målen.

Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:

• Finansiella mål

• Mål för verksamheten
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Avstämningen av god ekonomisk hushållning görs av kommunfullmäktige i
samband med behandlingen av, delårsrapport och årsredovisning.

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 100 % - 75 % av
kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och beslutade
nämndsmål. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått
mycket god ekonomisk hushållning.

Gul Nivå: 100 procent av de finansiella målen är uppfyllda och 74 % - 25 %
av kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och beslutade
nämndsmål. Vid uppfyllande av dessa kriterier har kommunen uppnått en
god ekonomisk hushållning.

 Röd Nivå: Allt under 100 procent av de finansiella målen och 24 % -
0 % av kommunfullmäktiges beslutade mål för verksamheterna och
beslutade nämndsmål. Vid ett uppfyllande av dessa kriterier har
kommunen inte nått målet om god ekonomisk hushållning.

Denna riktlinje skall tillämpas vid uppföljning av finansiella mål och
verksamhetsmål i delårsbokslut och årsbokslut. (Tillägg mot tidigare)

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. Om de finansiella målen inte uppnås ett
enskilt år skall kommunen vidta åtgärder under nästkommande år så
att de finansiella målen uppnås. (Tillägg mot tidigare)

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.
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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

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 Kommunmål

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.
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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
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.
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Datum Diarienummer

2021-11-24 KS.2021.127

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Beslut om antagande

Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8 Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
Planarkitekt
christoffer.karlstrom@oxelosund.se
0155-383 44

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

2. Strandskyddet upphävs inom områden i plankartan med bestämmelsen a2 och a3.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB och
fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute på samråd i februari 2022.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden. Byggrätten
inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd på 6 meter. Det
möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta fastighetsstorlek på 950
kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen anpassas till de naturvärden som
framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig inom Vivesta 1:15. Runt villorna
föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning. Infarter till tomterna har i de fall det varit
möjligt styrts bort från vägen till badet och ska ordnas mot rundslingan. Detta styrs genom
utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till
Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på kommunens
fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka parkeringarna. I förslaget finns
möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser vilket bedöms vara tillräckligt för att
säkerställa en god tillgänglighet till badplatsen.

Den nya tillfartsvägen runt området föreslås ha enskilt huvudmannaskap likt övriga vägar i
området men parkeringen med tillhörande väg föreslås nu ha kommunalt
huvudmannaskap.

Detaljplanen var ute på granskning under sommaren 2022. Under granskningen inkom 9
synpunkter. Liksom i samrådet berörde de i huvudsak storleken på hus samt
parkeringsplatser för badgäster. Eftersom angränsande detaljplan har samma byggrätt och
snarlik tillåten minsta tomtstorlek föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
detta ligger kvar även inför antagandet. Sammanfattningsvis har främst redaktionella
ändringar och förtydliganden gjorts efter granskningen.

Länsstyrelsen hade inget att invända mot detaljplanen i granskningsskedet.
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3. Ärendet

Översiktskarta med planområdets placering markerad.

Till vänster ses planområdet med flygfoto från 2021. Plangräns i orange och fastighetsgräns i grönt.
Kommunen äger befintlig väg inom planområdet fram till badet. Utanför planområdet är ägarskapet
delat men vägen sköts av Brannäs Vivesta Vägsamfällighet där kommunen i sin tur är andelsägare.

Till höger ses utsnitt ur plankartan. Runt området finns allmän plats med antingen enskilt eller
kommunalt huvudmannaskap (grått). Centralt kvartersmark för bostäder (gult). I mitten syns
korsmark där endast komplementbyggnad får placeras. Inom korsmarken är det viktigt att spara träd
för landskapsbilden. De två träden inom cirklar är särskilt skyddsvärda och får endast tas ned om de
blir sjuka eller utgör en säkerhetsrisk.



Tjänsteskrivelse 3(4)

Datum

2022-09-30 PLAN.2019.17

Ändringar efter granskningen

Utifrån de synpunkter som kom in under medborgardialogen har planbeskrivningen och
plankarta reviderats. Ändringarna har i huvudsak varit av redaktionell karaktär i form av
förtydliganden i vissa fall (skydd av skog) eller mer flexibilitet (fastighetsregleringsfrågor).

Inom korsmarken har en bestämmelse om att vegetation ska bevaras införts. Detta som ett
stöd för bestämmelsen om att marklov krävs för fällning av träd. Texten i planbeskrivningen
har inte utökats utan har bedömts som tillräcklig vägledning i frågan. Marklov för fällning av
träd krävs nu även inom de två cirklarna med särskilt skyddsvärda träd.

Medborgardialog

Under juli och augusti var detaljplanen ute på granskning och 9 yttranden kom in från
myndigheter, grannar och föreningar. Utöver vad som presenterades i sammanfattningen
yttrade sig Brannäs Vivesta vägsamfällighet över huvudmannaskapet på vägen även i
granskningen. De framförde att kommunen bör ta över huvudmannaskapet på hela
Vivestavägen med anledning av ökad permanentning och kommunalt övertagande av
badet. Frågan om vägens huvudmannaskap bör hanteras för sig och inte i denna
detaljplan. I detaljplaneförslaget hanteras bara gatumark inom planområdet (vilken
ändrades till kommunalt huvudmannaskap på befintlig väg och tillkommande parkering
samt enskilt huvudmannaskap på nytillkomande väg efter samrådet). Frågan har istället
lyfts internt inom kommunen och kommer utredas vidare i särskild ordning.

Även i granskningen inkom ett antal synpunkter på mängden parkeringar där förvaltningens
svar är att det inte går att utesluta att antalet parkeringar enstaka dagar inte är tillräckligt.
Det måste dock vägas mot att iordningställa ett mycket stort antal parkeringar som brukas
enstaka dagar per år och övrig tid står tomma. Det senare innebär större kostnader och
större ingrepp i naturen. En enligt förvaltningen mer rimlig hållning är att om parkeringen
blir full hänvisas till övriga kommunala badplatser.

Sörmlands museum anser att nytillkommande bebyggelse bättre ska anpassas utifrån
befintlig bebyggelse i området avseende bland annat storlek och färgsättning. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att det inte är rimligt att ställa det kravet på ena
sidan Vivestavägen, samtidigt som det inte finns några sådana krav på andra sidan
(Granliden).

Utredningar

Naturvärdesinventering

En Naturvärdesinventering har tagits fram för hela Vivesta 1:15. De största naturvärdena
återfinns i det norra området som inte ingår i planområdet. Inom planområdet finns dock ett
par särskilt utpekade träd, där det ena har den rödlistade arten Tallticka på sig. De två
träden är inmätta och försedda med skyddsbestämmelser i plankartan.

Översiktlig marksondering

För att klargöra förutsättningarna för grundläggning har en översiktlig marksondering gjorts.
Denna visar att det i huvudsak går bra att grundlägga utan någon grundförstärkning.

Antikvarisk konsekvensanalys

Under samrådet yttrade sig Länsstyrelsen med flera om planens anpassning till
omkringliggande bebyggelse och ansåg att planförslaget skulle arbetas om och ”anpassas
bättre till omgivningen” i enlighet med PBL 2 kap 6 §. Exploatören har låtit ta fram ett
antikvariskt utlåtande där slutsatsen är att tillskottet i huvudsak bör vara acceptabelt utifrån
nämnda lagparagraf. Utlåtandet har föranlett en viss revidering av skyddet av träd och gjort
att fler träd skyddas jämfört med samrådsförslaget för att minska påverkan på
landskapsbilden. Anpassning till terrängen är ett viktigt inslag i närområdet.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling)
Plankarta (daterad 2022-09-15)
Planbeskrivning (daterad 2022-09-15)
Granskningsutlåtande (daterad 2022-09-15)
Antikvariskt utlåtande (daterad 2022-05-27)
Naturvärdesinventering (daterad 2020-06-16)

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
MSF Plan (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 78 Dnr PLAN.2019.17

Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8 - beslut om
godkännande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Godkänna detaljplanen.

2. Fastställa ändring av vägnamn i området. Vägen från befintlig vändplan upp till
parkeringen vid Vivestabadet får namnet Vivestavägen. Ny väg väster och norr om
kvartersmarken samt upp till Vivesta strandcafé ges namnet Niclaslundsvägen.

3. Överlämna detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked till Vivesta Udde AB
och fastigheten Vivesta 1:15 2020-01-22 § 5. Detaljplanen var ute på samråd i
februari 2022.

Planförslaget bygger till stora delar på angränsande detaljplan för Granliden.
Byggrätten inom planområdet föreslås till 130+50 kvadratmeter och med en nockhöjd
på 6 meter. Det möjliggör 1 ½-planshus med sadeltak. Med en minsta
fastighetsstorlek på 950 kvadratmeter möjliggörs maximalt 7 tomter. Bebyggelsen
anpassas till de naturvärden som framkom i naturvärdesinventeringen och håller sig
inom Vivesta 1:15. Runt villorna föreslås en ny väg för tillfarter och sophämtning.
Infarter till tomterna har i de fall det varit möjligt styrts bort från vägen till badet och
ska ordnas mot rundslingan. Detta styrs genom utfartsförbud.

Idag används de öppna ytor som finns inne på Vivesta 1:15 av besökande till
Vivestabadet. När denna mark nu planläggs för bostäder behöver mark på
kommunens fastighet Aspa 2:8 planläggas så det finns stöd för att utöka
parkeringarna. I förslaget finns möjlighet att anlägga drygt 50 parkeringsplatser vilket
bedöms vara tillräckligt för att säkerställa en god tillgänglighet till badplatsen.

Den nya tillfartsvägen runt området föreslås ha enskilt huvudmannaskap likt övriga
vägar i området men parkeringen med tillhörande väg föreslås nu ha kommunalt
huvudmannaskap.

Detaljplanen var ute på granskning under sommaren. Under granskningen inkom 9
synpunkter. Liksom i samrådet berörde de i huvudsak storleken på hus samt
parkeringsplatser för badgäster. Eftersom angränsande detaljplan har samma
byggrätt och snarlik tillåten minsta tomtstorlek föreslår Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att detta ligger kvar även inför antagandet.
Sammanfattningsvis har främst redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts efter
granskningen.

Länsstyrelsen hade inget att invända mot detaljplanen i granskningsskedet.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 78 Dnr PLAN.2019.17

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-09-15.
Plankarta (daterad 2022-09-15)
Planbeskrivning (daterad 2022-09-15)
Granskningsutlåtande (daterad 2022-09-15)
Antikvariskt utlåtande (daterad 2022-05-27)
Naturvärdesinventering (daterad 2020-06-16)

______

Beslut till:
Planarkitekt (för åtgärd)
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Planarkitekt
Laga kraft:

PLAN.2019.17Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslutsdatum Instans
Södermanlands län

Dnr:

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan

Fastighetsförteckning
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Miljökonsekvensbeskrivning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande

Antagande:

Granskning

Samråd

KF
Del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8

Christoffer Karlström

2022-01-24
2022-06-14

Antagandehandling

MSN

MSN

Teckenförklaring Grundkarta

Upprättad av Carlstedt Arkitekter AB

Vivesta udde

0 10050 Meter 1:1 000Skala (A3)

Fastighet linje

Körbana

Stig

f Barrträd

G Lövträd

Byggnader

Höjdkurva 1m

> Belysningsstolpe

E E Elledning

UU UU UU UU Staket

Stödmur

Illustrationskarta som visar ett exempel på 
hur byggnader kan placeras inom området.

Uppgifter om grundkartan
Ajourförd och kompletterad 2021 
av Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen, Oxelösunds kommun. 
Koordinatsystem i plan 
Sweref 99 16 30 
Höjdsystem RH 20000 
Mättnoggrannhet: HMK-Ge:D

PLANBESTÄMMELSER
GRÄNSLINJER

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
GATA1 Lokalgata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN
PLATS
Huvudmannaskap
a1 Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.
Upphävande av strandskydd
a2 Strandskyddet är upphävt. ..

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad
Fastighetsstorlek
d1 0,0 Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i m²
Höjd på byggnadsverk
h1 0,0 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter

och för komplementbyggnad 4,5 meter.
Markens anordnande och vegetation
n1 Parkeringen ska utformas med dränerande underlag, får ej

asfalteras.
n2 Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras.
n3 Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en

säkerhetsrisk
n4 Markens höjd får inte ändras
n5 Vegetation ska bevaras
Stängsel, utfart och annan utgång

Ø P

ØP In och utfart får inte finnas
Takvinkel
o1 0,0 Minsta takvinkel är angivet värde i grader
o2 0,0 Största takvinkel är angivet värde i grader
Upphävande av strandskydd
a3 Strandskyddet är upphävt. ...
Utformning
f3 Tak ska utformas som sadeltak.
f1 Endast friliggande villor.
f2 Fasader ska vara av trä.
Utförande
b2 Byggnadernas placering ska anpassas efter tomtens naturliga

topografi och terräng. Sprängning, schaktning och fyllning ska
så långt som möjligt undvikas för att bevara områdets karaktär.
Sprängning, schaktning och fyllning är inte tillåtet annat än i
nära anslutning till planerad byggnad, för att möjliggöra infart
till planerad byggnad samt vid nedgrävning av ledningar

b1 Källare får inte finnas
Utnyttjandegrad
e1 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet för

huvudbyggnad.
e2 0,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet för

komplementbyggnader.
Ändrad lovplikt
a4 Marklov krävs även för fällning av träd.

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 120 månader över hela planområdet och börjar
gälla fr.o.m. laga kraft datum.
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Planbeskrivning  
som tillhör detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15, 
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.  
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FÖRORD 
Vad är en detaljplan? 
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, 
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker 
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till fastighetsgräns. 
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning 
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva 
markanvändningen och bebyggelsen. 
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna 
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella 
konsekvenser samt hur planen ska genomföras. 

Detaljplaneprocessen 
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, 
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller 
ändra en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till 
förvaltningen att ta fram ett förslag till detaljplan. 
 
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett 
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt 
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en 
samrådsredogörelse. 
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att 
lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut 
sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande. 
 
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på 
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan- och bygglagen 
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration ovan. 
Plankartan är upprättad enligt Plan- och bygglagen 2010:900 (SFS:2017:761), BFS 
2014:5.  
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1 INLEDNING 
Planens syfte och huvuddrag 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelse mellan 
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. 
Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna med hänsyn till topografin och att 
värdefulla naturvärden och träd bevaras. Tomterna ska tydligt gestaltas så att de inte 
ger upphov till en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.   
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.  
- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan. 

Parkeringar till badet blir möjligt inom gatumark. 
- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande 

bebyggelse.  
- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga 

naturvärden.  

Planhandlingar 
• Plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser, samt Illustration  
• Planbeskrivning (denna handling) 
• Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen) 

Utredningar 
• Naturvärdesinventering, daterad 2020-06-16 
• Översiktlig marksondering, daterad 2020-06-11 
• Antikvariskt utlåtande 2022-05-27 

Bakgrund 
Fastighetsägarna begärde under 2019 planbesked på området Vivesta 1:15 för att 
möjliggöra för cirka 30 bostäder (villor och radhus) samt tillskapa ett antal båtplatser. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav positivt planbesked 2020-01-22, enligt 
ansökan. 
 
I november 2020 överlämnades samrådsförslaget till nämnden för beslut. Nämnden 
återremitterade ärendet då man bland annat ansåg att exploateringen i förslaget var för 
tät och för stor i förhållande till omgivande fritidshusbebyggelse, samt att förslaget 
gjorde intrång på badet och strandkaféet. Utifrån nämndens synpunkter har Vivesta 
Udde AB arbetat fram ett nytt förslag till detaljplan, i samarbete med Carlstedt 
Arkitekter AB i Nyköping.   
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2 PLANDATA 
Planområdets läge och avgränsning 
Det aktuella planområdet ligger i norra delen av Oxelösund inom Vivesta-området, cirka 
3 km nordväst om Oxelösunds centrum.  
Planområdet är cirka 12 000 kvadratmeter (1,2 hektar) stort.  

 
Området gränsar i öster till Granlidens sommarstugeförening (Vivesta 1:6), i väster 
Basttorps sommarstugeförening Vivesta 1:24 och Oxelösunds kommun genom 
fastigheten Aspa 2:8.  
Markägoförhållanden 
Det aktuella planområdet omfattar del av privatägda fastigheten Vivesta 1:15 och del av 
kommunägda fastigheten Aspa 2:8. 

Orienteringskarta 
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3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktliga planer 
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11. 
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och 
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden. 
 
Då Oxelösunds kommun har en begränsad landyta med viktiga natur- och friluftsvärden 
krävs att en stor del av nybyggnationen sker genom förtätning av befintliga 
bebyggelseområden. Detta gäller vid nybyggnation av bostäder, näringsliv och service. 
Denna förtätning av befintliga bebyggelseområden bör genomföras så hållbart som 
möjligt. 
 
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är: 
 
Vivesta (sidan 13) 
- Området utvecklas till ett kombinerat 

bostads och rekreationsområde. 
- Viktiga natur- och kulturvärden 

bevaras och förstärks i samklang 
med bebyggelse.  

- Vid nybyggnation eftersträvas 
permanentboende i form av 
enbostadshus och radhus. 

- Nybyggnation behandlas i 
detaljplan. 

- En framtida sträckning av 
infrastruktur mellan Vivesta och 
centrum är en viktig länk för 
områdets utveckling. 

Brasstorp – Granliden (sidan 17) 
- Området utvecklas till ett kombinerat 

bostads- och rekreationsområde 
med fritids- och permanentboende. 

- Viktiga natur- och kulturvärden 
bevaras och förstärks i samklang 
med bebyggelse. 

- Vid nybyggnation eftersträvas 
permanentboende. 

- Nybyggnation behandlas i detaljplan. 
- En framtida sträckning av 

infrastruktur mellan Vivestavägen 
och centrum är en viktig länk för 
områdets utveckling. 

 
 
Som bilaga till översiksplanenen finns Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö, i denna 
anges för Vivesta 

 
 
Klimatanpassning – Översvämning 
Oxelösunds klimatutmaningar utgörs främst av havsnivåhöjning, skyfall och 
översvämningar. Detta på grund av kommunens geografiska kustläge samt vissa 
låglänta markpartier. Klimatfrågan ska beaktas inom samtliga beslutsnivåer i 
samhällsplaneringen då denna är en förutsättning för Oxelösunds fortsatta tillväxt. 
Nybyggnation och utveckling ska anpassas till rådande klimatutmaningar. 
 
Området för detaljplanen Vivesta 1:15 redovisas inte inom riskområdet för höjningar av 
havsnivåer eller översvämningar utifrån skyfall.  
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Gällande detaljplan  
Följande detaljplaner gäller inom samt i anslutning till planområdet.  
 
Detaljplan Vivesta 1:15 med flera (0481-P05/1), vann laga kraft 2005. Detaljplanen 
reglerar området för camping, husvagnsuppställning och gäststugor, småbåtsbryggor, 
Vivestabadet och strandcaféet, samt en bostadsfastighet.  
 
Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla 
inom det nu aktuella planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför. Det 
betyder att de norra delarna fortsätter gälla oförändrat för badet, naturområde, 
samlings- och konferenslokaler samt bostaden, medan de södra delar ersätts med ny 
detaljplan för bostäder.  

Angränsande detaljplan 
Detaljplan för Granliden, Aspa 1:6 med flera (0481-P16/1), vann laga kraft 2016.  
Detaljplanen omfattar fritidshusbebyggelse av lantlig småhuskaraktär, med stor 
anpassning till terrängens förutsättningar. Planområdet består till stor del av ett 
befintligt fritidshusområde med friliggande hus i en våning. Husen är placerade med 
hänsyn till naturen vilket är en del av områdets karaktär. På många av fastigheterna 
finns mindre hus med träfasader. Många av dessa används för närvarande endast 
under sommarhalvåret.  
 
Detaljplanen tillåter friliggande bostadsbebyggelse upp till 130 kvadratmeter för 
huvudbyggnad samt 50 kvadratmeter för komplementbyggnad. Högsta byggnadshöjd 
är 3,5 meter (undantaget suterrängvåning), taklutning ska vara mellan 14-30 grader.  
Detaljplanen fortsätter gälla i sin helhet, utan ändringar.  

Program för planområdet 
Ett planprogram för området upprättades under 2000, vilket senare låg till grunden för 
gällande detaljplan. Planprogrammet ses idag ha spelat ut sin roll i utvecklingen av 
området då ny översiktsplan har arbetats fram som tydligt beskriver intentionen med 
området.  

Riksintressen 
Ett riksintresse innebär att mark- eller vattenområden långsiktigt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan skada områdets utpekade värden. Riksintressen skyddas enligt 3 
kap. och 4 kap. Miljöbalken. Planområdet hamnar inom följande riksintressen, samt att 
det finns ett Natura 2000-område inom 500 meter från området.  
 
Högexploaterad kust 
Oxelösunds kommun berörs av 4 kap. 4 § Miljöbalken, vilket innebär att ny 
fritidsbebyggelse endast får uppföras i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. 
I vissa fall får ytterligare fritidsbebyggelse uppföras, men då framför allt sådan som 
tillgodoser friluftslivets behov eller enkel fritidsbebyggelse nära tätortsregioner.  
 
Yrkesfiske 
Enligt 3 kap. 5 § Miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse för 
yrkesfisket eller för vattenbruk skyddas mot åtgärder som försvårar bedrivandet av 
näringen. Oxelösunds kommun beaktar riksintressen för yrkesfiskehamnar samt 
yrkesfiske, genom att bevara hamnarnas funktion samt lyfta fram vikten av yrkesfisket i 
kommunen.  
 
Strandstuviken 
Strax 400 meter norr om planområdet i Nyköpings kommun finns Strandstuvikens 
naturreservat. Det omfattar förutom Strandstuviken även Snäckviken, två grunda vikar i 
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västra delen av havsfjärden Örsbaken och har ett rikt fågelliv, särskilt under 
häckningsperioderna vår och höst. Planerad byggnation inom planområdet bedöms inte 
kunna påverka reservatet negativt.  
Länsstyrelsen arbetar just nu (under 2022) med ett uppdrag att föreslå nya marina 
fågelområden till Natura 2000-nätverket, vilket omfattar Strandstuviken. I materialet 
som är ute på remiss mellan 13 maj – 27 juni 2022 föreslås en utökning av befintligt 
Natura 2000-område. Utvidgningen föreslår ett tillägg i vattenytor och området kommer 
då sträcka sig till strandlinjen inom fastigheten Vivesta 1:15, men fortfarande utanför 
planområdet. 
Natura 2000-områden innehar värdefull natur och grundar sig på krav från EU:s 
fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Alla Natura 2000-områden är klassade som 
riksintressen och ingrepp är endast tillåtet om de inte påtagligt skadar områdenas 
natur- och kulturvärden. Syftet med Natura 2000-områden är att upprätthålla en så 
kallad gynnsam bevarandestatus för arter och naturtyper, vilket bidrar till den biologiska 
mångfalden och motverkar att arter utrotas och att dess livsmiljöer förstörs. Vid 
bedömning om eventuellt ingrepp ska turismens och friluftslivets intressen särskilt 
beaktas enligt 4 kap. Miljöbalken.  

Strandskydd 
Strandskydd gäller enligt Miljöbalken 100 meter från strandlinjen. I och med 
framtagandet av gällande detaljplan för området upphävdes strandskyddet inom vissa 
områden enligt beslut från Länsstyrelsen 2003-05-20 (Dnr 521-3723-202, 81-4-010).  
Strandskyddet är i gällande detaljplan upphävt inom kvartersmark för bostad (B), 
samlings- och konferenslokaler, kiosk och serveringslokaler, hotellstugor (CH) samt 
gäststugor (O). Även för Hamnområde för småbåtar (TH) och vattenområde för bryggor 
(WB) är strandskyddet upphävt i samma beslut.  
 
När en ny detaljplan tas fram ska frågan om upphävandes prövas på nytt. Upphävande 
av strandskyddat område i denna detaljplan görs inom mycket begränsad del med 
utgångspunkten att området redan är ianspråktaget och har bland annat används som 
parkering till badet, samt uppställning av husbilar. Läs mer i kapitel 5 Planförslag. 

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått undersökning om betydande 
miljöpåverkan med Länsstyrelsen i november 2019. Ett genomförande av planen 
bedömdes då innebära en betydande miljöpåverkan och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför tas fram, främst utifrån att man inom 
detaljplanen då vill möjliggöra för en småbåtshamn (likt i gällande detaljplan).  
 
Sedan dess har omfattningen av planen minskats och inget vattenområde berörs av 
planändringen. Det äldre Vivesta Strandcafé tas inte med i den nya planen, varpå 
frågorna om dennes kulturhistoriska värde inte är en fråga i planarbetet.  
 
Omständigheter som talar emot betydande miljöpåverkan: 
- Planens minskade omfattning, som inte längre omfattar strandcafé eller 

småbåtshamn. Den aktuella planens omfattning är till störst del utanför 
strandskyddat område. 

- Påverkan på landskapsbilden minskas då föreslagen bebyggelse minskats, samt 
planeras de tillkommande byggnaderna att gestaltas på likande sätt som 
omkringliggande fritidshusbebyggelse.  

- Planområdets läge, med tillgång till befintlig infrastruktur.  
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Omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan: 
- Avståndet till närmsta busshållplats är lite dryg 2 km. Bebyggelse i ett externt läge 

innebär risk för ett högt bilberoende. Dock anses ett tillskott på 7 villor inte tillskapa 
någon betydande ökning av utsläpp.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens genomförande 
inte leder till någon betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför inte upprättas. Ny undersökning om betydande miljöpåverkan har inte samråtts 
med Länsstyrelsen innan ordinarie samråd. I Länsstyrelsens samrådsyttrande har 
ingen avvikande mening framförts. 
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Området idag 
Området består till stor del av redan ianspråktagen mark, i form av husvagns-
uppställningen med tillhörande byggnader för toaletter, dusch och gemensamma 
utrymmen. Stora delar av område används på sommaren som parkering av gäster till 
den kommunala badplatsen som finns i nära anslutning till området . Badet ligger i den 
delen av området där den ursprungliga detaljplanen skall fortsätta gälla.  
 
Vivesta Strandcafé från 30-talet, har haft ett social-historiskt värde som samlingspunkt i 
området. Allteftersom standarden på fritidshusen har ökat har samlingslokalens 
betydelse minskat under de senaste 30 åren och har inte haft någon större funktion för 
området under senare år. Den gemensamma båtbryggan samt de centrala 
byggnationerna har förfallit. 

Områdets historia 
Vivesta camping och sommarstugeområde har växt fram som ett resultat av införandet 
av den lagstadgade semestern som infördes på 1930-talet. Stugorna placerades med 
omsorg till topografin och naturen. Genom att ofta uppföras på plintar minskades 
påverkan på platsen och vegetationen. Det var familjerna som själva byggde de mindre 
”sportstugorna” med enkla faciliteter. Badplatsen har varit en samlingspunkt för 
sommargästerna och välbesökt av både Oxelösundsbor och Nyköpingsbor. Med tiden 
uppkom ett behov av en samlingslokal för området, vilken då uppfördes. 
 
Sommarstugeområdet och badet binds samman av stigar mellan bebyggelsen. 
Området har i sin helhet en viktig del i historien med sin berättelse om reformer under 
industrialiseringen där arbetarna fick det bättre ställt och semester. Bebyggelsens 
karaktär i funktion, skala och placeringen i landskapet har stort samhällshistoriskt 
värde.   
 
Kulturhistorisk områdesbeskrivning  
Under 2016 lät kommunen upprätta en bebyggelsehistorisk områdesbeskrivning, som 
utgjorde underlag i framtagandet av den nya översiktsplanen. Området 
Brasstorp/Vivesta/Aspö (sida 49-51) beskrivs ha flera bevarandevärden. Utöver Aspa 
och Brasstorps gårdar och strandscafét har sommarstugeområdets anpassningar till 
naturliga topografi ett stort värde som i största möjliga mån bör behållas. Befintlig 
bebyggelse beskrivs vara uppförda mellan 1920–1960-talet med träfasader och 
varierande takmaterial, ofta med sadeltak men även andra takkonstruktioner finns i 
området (så som pulpettak). Ställningstaganden gjordes utifrån denna och skrevs in i 
översiktsplanen. (se kapitel 3 Tidigare ställningstaganden.) 

Service 
Området ligger i centralortens utkant. Närmaste skola med cykel är Ramdalen (ca 2,7 
km) och med bil Oxelöskolan (3,3 km) i centrum. Till Peterslundsskolan är det cirka 4 
km, till närmaste förskola ca 2 km och till butik ca 2,5 km.  
 
Friytor 
Alla människor ska ha möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social 
gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö. Därav är möjligheterna att i 
framtiden nyttja badet och kringliggande naturområden av stor vikt.  
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Gator och trafik 
Området nås från Vivestavägen, som idag slutar vid befintlig vändslinga. Ner till 
strandcafébyggnaden, badet och befintlig outnyttjad byggrätt går sedan 
Niclaslundsvägen. Via parkeringsytan närmast badet fortsätter Backstugegränd som 
utgör angöring till ett antal fastigheter. Vägarna tillsammans försörjer även ett antal 
fastigheter utanför planområdet. Vägarna utgörs idag av enskilt väghållaransvar, 
genom gemensamhetsanläggning.  
 
Parkering 
Trafiken i området ökar under sommarhalvåret när besökare flitigt besöker badet. 
Parkeringsplatser finns idag vid badet samt längs Vivestavägen vid 
husvagnsuppställningsplatserna. Delar av Vivesta 1:15 används som parkering 
sommartid, av badgäster. Exakt antal befintliga platser är svårt att beräkna, men 
uppskattas till cirka 60. Under varma dagar kan det dock förekomma att antalet 
besökare till badet är betydligt fler och parkering sker på andra platser.  
 
Hållbara resor 
Närmaste busshållplats finns idag ca 2 kilometer från området. Enligt Region 
Södermanland finns det idag inte möjlighet att försörja området med kollektivtrafik, då 
området främst har besökare under sommartid. Badgäster och andra sommargäster 
utgör inte tillräckligt underlag för att förse området med buss, inte heller under 
sommarhalvåret. Vilka förutsättningar som finns i framtiden har inte kunnat förutses vid 
framtagandet av detaljplanen.  
 
Att välja gång eller cykel som transportalternativ före bilen och andra motordrivna 
fordon är fördelaktigt utifrån den egna hälsan, för miljön samt att dessa 
transportalternativ tar mindre plats i gaturummet. Cykelväg saknas på Vivestavägen. 
På Sundsörsvägen (800 meter från planområdet) och från Brannäsvägen (600 meter) 
finns cykelväg in mot centrum. 
 
Mark och vegetation 
Området är kuperat med i huvudsak 
omväxlande partier med gräsmatta 
respektive dominerande tall- och 
blandskog (på både plattare mark och på 
kullar). Morän, Urberg och Glacial lera i 
ungefär lika delar, ej sluttande lera vid 
byggnader. Den naturliga topografin bör i 
största möjliga mån behållas. 
 
En naturvärdesinventering har tagits fram 
för hela fastigheten Vivesta 1:15, 
planområdet omfattar en del av denna. 
Inventeringen fastställer att området 
domineras av ett glest trädskikt av relativt 
likåldriga högväxta tallar. Inom planområdet finns två träd särskilt utpekade, ett träd 
som värdefullt (5 Tall) och ett annat som skyddsvärt (6 Tall). På den skyddsvärda tallen 
finns Tallticka som är rödlistad, nära hotad signalart, varför det är önskvärt att träden 
här i största möjliga mån bör sparas.  
 
Inom streckat område mellan 5 Tall och 6 tall finns även grupper av träd som är nära 
att uppnå klassificeringen för värdefulla träd. Inom det streckade området 
rekommenderas därför att i möjlig mån bevara träd med varierande ålder för att erhålla 

Bildklipp från Naturvärdesinventeringen, sida 9.  
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ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet, biologisk mångfald och 
rekreationsvärde.  
 
Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga 
inslag i landskapet som bidrar till biologisk 
mångfald. Det rekommenderas därför att 
samtliga eller så många som möjligt av 
träden sparas inom området. 
 
Geotekniska förhållanden 
Området består av berg i dagen eller ett 
tunt humuslager och morän. Föreslagen 
byggnation bedöms genomförbar utan 
grundförstärkning.  
 
Fornlämningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom 
området. Om fornfynd eller fornlämning 
påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas 
vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen 
och dess närmaste omgivning. Anmälan 
ska omedelbart göras enligt Kulturmiljölag 
(1988:950) 2 kap 5§, till Länsstyrelsen. 

Miljökvalitetsnormer vatten 
Miljökvalitetsnormer används inom 
vattenförvaltning för att vid en viss 
tidpunkt uppnå kvalitet i vattenstatus. 
Vattendrag ska nå god ekologisk och 
kemisk status för att förbättra miljön. 
Enligt EU-direktiv får statusklasser 
inte försämras, varför hänsyn 
behöver tas vid nyproduktion.  
 
Aspafjärden kategoriseras i VISS 
som tillhörande Östergötlands och 
Stockholms skärgård (så kallat 
mellankustvatten). 
Vattenförekomsterna nedströms 
Aspafjärden bedöms inte beröras. 
Aspafjärden har måttlig ekologisk 
status (se Tabell 1). Kvalitetsfaktorn 
Växtplankton är klassad som måttlig 
och näringsämnen som måttlig eller 
dålig. Tillförsel av kväve till 
vattendrag sker främst från jordbruksmark, medan fosfor ofta följer med avloppsvatten. 
Aspafjärden uppnår ej god kemisk status på grund av att kvalitetsfaktorerna prioriterade 
ämnen PBDE och kvicksilver ej uppnår god status.  
 
För Aspafjärden är miljökvalitetsnormen (MKN) God ekologisk status 2027 samt God 
kemisk ytvattenstatus. Långväga atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE till 
mark och vatten har resulterat i att samtliga vattenförekomster i Sverige överskrider 
sina gränsvärden för PDBE och kvicksilver i fisk. Sverige har därför beslutat att göra ett 
nationellt undantag för dessa ämnen (Undantag, mindre strängt krav) då det bedöms 
vara tekniskt omöjligt att åtgärda i dagsläget. De nuvarande halterna av PDBE och 
kvicksilver får dock inte öka. 

Tabell 1. Statusklassning Aspafjärden (VISS, 2021b. Bromerade 
difenyletrar = PBDE 

Utskrift från SGUs kartvisare (2022-05-13) Jordarter 
1:25 000–1:100 000. Röd = Urberg. Gul/Orange 0= 
Glacial lera. Ljusblå = Sandig morän. Planområdet 
ungefärligt markerat med mörkblå linje. 
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Hälsa, risk och säkerhet 
 
Förorenad mark 
Med tanke på tidigare markanvändning i området bedöms det inte finns förorenad mark 
inom eller angränsande till planområdet. 
 
Radon 
Vid detaljerad undersökning och bedömning av radonsituationen vid planläggning eller i 
samband med nybyggnation delas marken in i hög-, normal- och lågradonmark. 
Radonkartläggning finns på kommunnivå och visar att det inom planområdet är 
normala (10-50 kBq/m³) halter. Radonhalten kan variera mycket inom relativt korta 
avstånd. Fastighetsägaren behöver vara medveten om risken och kontrollera 
radonhalten i befintlig byggnad samt vidta eventuella radonsänkande åtgärder. Nya 
byggnader bör uppföras på ett sätt som säkerställer att radonhalten inte överskrider 
gällande riktvärden i bostäder. 
 
Buller 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för trafikbuller vid bostäder (nyproduktion) 
som har fastställts av riksdagen (Infrastrukturinriktning för framtida transporter, prop. 
1996/97:53). 

- Ekvivalent ljudnivå högst 55 dBA utanför fasad och 30 dBA inomhus  
- Maximal ljudnivå högst 70 dBA på uteplats och 45 dBA inomhus nattetid 

 
Tillämpning av riktlinjerna ska ske utifrån vad som är tekniskt möjligt samt ekonomiskt 
och miljömässigt rimligt. Några bullerstörningar föreligger inte finnas idag, då området 
ligger avsides och främst trafikeras av boende och badgäster. Den tunga trafik som 
trafikerar området är renhållningsfordon för sophämtning samt snöröjning. Inga 
fastigheter berörs i en sådan utsträckning att det påverkar möjligheterna att skapa goda 
boendemiljöer.  
 
Skyddsrum 
Området omfattas inte av kommunfullmäktiges beslutade kommunala 
skyddsrumsområde.  
 
Översvämning 
Någon risk för översvämning, erosion eller skred torde inte föreligga. Den risk som 
finns gäller stigande havsnivå, hanterats genom att ingen byggnation placeras på en 
lägre nivå än +2,5 m över 0-nivån i höjdsystemet RH 2000. (2019 hade kommunen ett 
medelvattenstånd på ca 10 cm över nollplanet). 

Teknisk försörjning 
Planområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Utbyggnad i området pågår för omkringliggande fastigheter. Oxelö Energi ansvarar för 
utbyggnaden även inom planområdet.  
 
El är utbyggt fram till planområdet och den nya byggnationen kan koppla på sig på det 
befintliga nätet. Omdragning av befintlig luftledning pågår. 
 
Fiber är framdraget till planområdet och servisledning regleras via markavtal eller 
nyttjanderättsavtal. 
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5 PLANFÖRSLAG 
Sammanfattning 
På fastigheten Vivesta 1:15 södra del önskas 
skapa möjlighet för att uppföra 7 nya 
bostadshus. I nuvarande förslag placeras de 7 
fastigheterna samlat med en väg som går 
runt. Detta skapar även en tydlig gräns mellan 
den nya bebyggelsen, badet och 
husvagnsuppställningsplatserna samt ger 
möjlighet att bevara flera träd som pekats ut i 
naturinventeringen. 
 
Planförslaget innebär att: 
- Byggrätter för bostadsbebyggelse i sju 

fristående villor, á 130 m2 med en 
nockhöjd på 6 meter och taklutning 14-30 
grader.  

- Runt bebyggelsen anläggs ny lokalgata 
som även fungerar som tydlig 
avgränsning mot befintlig 
husvagnsuppställning, samt ger möjlighet 
till god framkomlighet för transporter och 
ev. framtida kollektivtrafik.  

- Nya parkeringsplatser för badet 
iordningställs längs med gatan, samt ny 
infart skapas till 
husvagnsuppställningsplatsen.  

Föreslagen struktur, bebyggelse  
Bostadsbebyggelse (B)  
Storleken på tillkommande bebyggelse har anpassats till befintliga byggrätter i 
angränsande detaljplan för Granliden, vilket ger en maximal byggrätt på 130 kvm 
huvudbyggnad och för komplementbyggnad 50 kvm. (e1 och e2). Den nya 
villabebyggelsen (f1) ska uppföras med träfasader (f2) och med en taklutning om minst 
14 grader (o1) och högst 30 grader (o2), samt utformas som sadeltak (f3).  
 
För att uppnå syftet att bevara 
småhuskaraktären samtidigt som 
områdets tillåts att utvecklas har 
högsta nockhöjd reglerats till 6 
meter och 4,5 m för 
komplementbyggnader (h). Detta 
innebär i praktiken att en och en 
halvplans hus tillåts med en 
takhöjd om 1,9 meter på vinden.  
 
Fastighetsindelningsbestämmelser  
Kvartersmarken för bostäder utgörs av en total yta om ca 7200 m2. Intentionen är att 
fastigheterna ska ha samma storlek som tillåts i angränsande detaljplan (minst 1000 
kvadratmeter). För att skapa en viss flexibilitet kring bildandet sätts dock minsta 
fastighetsstorlek till 950 kvadratmeter. Detta underlättar anpassning av de sju 
fastigheterna i förhållande till platsens naturvärden och topografin. 
 
 

Illustration över ny bebyggelse. 
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Mark och vegetation 
Viktigt för den tillkommande villabebyggelsen är att nyttja platsens naturliga 
förutsättningar så att utsikten och närheten till vattnet tas tillvara. Den nya bebyggelsen 
ska därför anpassas till befintlig topografi och naturvärden. Variationen mellan 
förutsättningarna för varje fastighet är stor. Val av grundläggning och eventuella 
markingrepp behöver övervägas noga, därav har ett antal bestämmelser införts på 
plankartan. Förbud mot källare (b1) samt att byggnaders placering ska anpassas till 
fastighetens naturliga topografi och terräng för att minimera ingreppen i marknivåerna 
och säkerställa karaktären. Schaktning och fyllning ska så långt som möjligt undvikas 
och är inte tillåtet annat än i nära anslutning till planerad byggnad eller för att möjliggöra 
infart till planerad byggnad samt nedgrävning av ledningar (b2).  
 
Inom området finns en samling av träd, till 
vilka hänsyn ska tas vid placeringen av 
hus. I naturvärdesinventering identifieras 
särskilt två värdefulla tallar inom tänkt 
område för nya bostäder. Dessa två träd 
skyddas genom bestämmelser på 
plankartan och tillkommande bebyggelse 
ska placeras för att minimera skada på 
dessa träd (n3- n4, sekundära 
egenskapsgränser). Mellan de skyddade 
träden krävs att anpassning sker utifrån 
platsens förutsättningar, därför finns ett 
korsmarksområde (sekundär 
egenskapsgräns) inritat mitt på planen som 
markerar en grupp av träd som behöver 
sparas för att långsiktigt säkra biotopen av 
tallar samt värna om områdets karaktär 
(n5). Inom korsmarken krävs marklov för 
fällning av träd (a5) men det går att varsamt 
bygga komplementbyggnader.  
 
Norr och direkt sydväst om korsmarken är 
fastigheterna belägna på bergsknallar vars 
topografi är viktig för naturupplevelsen i 
området. Viktigt att tänka på är att bestämmelsen om att anpassa byggnaden till 
fastighetens naturliga topografi kan försvåra tillgängligheten samt påverka 
byggnadernas höjd.  
 
Några allmänna platser för natur eller park igår inte i planförslaget.  
 
Upphävande av strandskydd  
Enligt gällande strandskyddslag 
återinträder strandskyddet 
automatiskt i en ny detaljplan och 
måste upphävas på nytt om ett 
sådant behov uppstår.  
Planområdets gräns hamnar ca 90 
meter från strandkanten, vilket medför att mindre del av planområdet berörs av 
strandskydd. Allmänhetens tillgänglighet genom fri passage påverkas inte av 
planförslaget genom att allmän plats säkerställs i form av lokalgata, mellan 
tillkommande bebyggelse och området för Natur i gällande plan. Endast ett mindre 
strandskyddat område utgörs av kvartersmark för bostäder. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom denna begränsade del av planområdet.  

Illustration över fastighetsarea samt byggbar mark inom varje 
fastighet (avstånd till fastighetsgräns 4,5 meter illustreras i 
bilden som streckade linjer och mörkgrön yta), samt byggrätter 
brunt (inkl. bygglovsbefriat, i grått). Skyddade träd illustreras 
med gröna cirklar. 
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Det skäl som ligger till grund för upphävandet är att området redan är ianspråktaget för 
campingplatsen till väster och badet i öster, samt kringliggande fritidshusbebyggelse. 
Ytan inom planområdet saknar därför betydelse för strandskyddets syfte. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom GATA (a2) och inom kvartersmark (a3, sekundär 
egenskapsgräns). Inom kvartersmark är hela ytan, cirka 150 kvadratmeter, försedd 
med prickmark och får inte bebyggas. 
 
Dagvatten  
Lokalt omhändertagande av dagvatten är att föredra, varför ytor för parkering inte får 
asfalteras på kvartersmark (n1). Vidare bör omhändertagande av dagvatten från 
byggnader samlas på respektive fastighet, för att inte minst kunna användas för 
bevattning under sommarhalvåret. Öppna diken mellan fastigheter och vägbana kan 
fördröja höga flöden vid stora mängder nederbörd.  
 
Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Dagvatten bedöms 
dock kunna omhändertas lokalt genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. 
Takavvattning kan ske till magasin (tunnor eller dylikt), inte minst som en 
dricksvattensbesparande åtgärd. Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett 
effektivt system för rening och fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av 
fastighetsarean får hårdgöras (n2), i detta inkluderar byggnadsarean (den plats som 
byggnaderna tar på marken). Syftet med begränsningen är fördröjning och infiltration 
av dagvatten.  
 
Planområdet ligger inom delavrinningsområde Aspafjärden vars ekologiska status 
bedöms som måttlig. Problemen består främst av tillförseln av näringsämnen. 
Tillkommande bebyggelse tros inte påverka Aspafjärden i någon större omfattning, då 
utbyggnaden är begränsad samt att bostäderna kommer anslutas till det kommunala 
VA-bolaget och inte ha enskilda avlopp.  

Föreslagen trafik, vägstruktur 
Planområdet nås via Vivestavägen som ansluter till Baravägen vid trafikplats 
Peterslund. Från Baravägen är det cirka 1,5 kilometer till planområdet. Vivestavägens 
standard bedöms som tillräcklig för att klara den framtida ökade trafikmängden som 
uppstår till följd av detaljplanen. I anslutning till fritidshusområdet Granliden finns det 
även en gång- och cykelväg till och från centrum.  
 
Mark inom fastigheten Aspa 2:8 som planläggs som allmän plats (gata) nyttjas som in- 
och utfartsväg av fastigheterna Vivesta 1:20-1:23. Framkomlighet till fastigheterna ska 
fortsatt vara möjligt och utformningen får inte påverka deras framkomlighet. Befintlig 
väg (Niclaslundsvägen) till badet och cafét lämnas i sin nuvarande dragning med 
dubbelriktad körning. Begränsning av in och utfartförbud har ritats in på plankartan för 
att säkerställa att möjligheterna till parkeringarna avsedda för badet inte riskerar hamna 
i konflikt med infarter. Vägsträckningen fram till badet utgörs av kommunalt 
huvudmannaskap för att säkerställa handlingsfrihet för kommunen. 
 
Vägområdet för lokalgatan har ritats med 10 meter bredd i detaljplanen för att inrymma 
framtida trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dess inritade bredd betyder att själva 
vägbredden fortfarande kan vara mindre, men utgör de område som behövs för vägens 
bestånd, drift och underhåll. En vägbredd på 3,5 meter är vanligt förekommande i 
området och bedöms vara en bra riktlinje även inom det tillkommande området. Några 
bestämmelser om utformningen av gatan runt den tillkommande bebyggelsen finns inte 
då gatan är föreslås ha enskilt huvudmannaskap.  
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Parkering 
Parkering ska ordnas av fastighetsägare på egen fastighet. Ny yta för parkering till 
badet föreslås på gatumark, som idag delvis utgörs av vändplanen. Behovet av 
vändplanen tros upphöra då den nya vägen runt bostadshusen kommer kunna ersätta 
och fungera som vändning för större fordon, så som sopbilar. För bilar kommer en 
mindre vändplan ordnas vid parkeringen närmast badet. Uppskattningsvis blir antalet 
parkeringsplatser vid badet cirka 60 efter planens genomförande, lika många som i 
nuläget. Under sommarhalvåret kan även gatuparkering vara aktuellt längsmed den 
nya vägdragningen, då antalet besökare till badet ökar vid vackert väder.  

Sociala frågor  
Tillgänglighet och trygghet  
Hela området är tillgängligt för människor med nedsätt rörlighet och 
orienteringsförmåga. Utformningen av gaturummen och den tydliga avgränsningen mot 
tomtmarken gör området enkelt att orientera sig i. Närheten mellan villabebyggelsen 
och badet medför viss ökad trygghet, då folk tenderar att vara hemma under dygnets 
mörka timmar och då möjliggör för att det finns uppsikt i området.   
 
Barnperspektivet  
Barnperspektivet ska uppmärksamma barnens bästa och försöker att ta hänsyn till 
barnens behov. Attraktiva grönområden och utemiljöer främjar barnens psykiska, 
sociala samt fysiska och motoriska utveckling. En varierad naturmiljö uppmuntrar till 
upptäckter, väcker fantasi och kreativitet samt ger utrymme för rika lekupplevelser. För 
att skapa förutsättningar för att barn ska känna sig attraherade av utomhusmiljön måste 
den fysiska miljön planeras utifrån barnets perspektiv.  
 
Trafiken utgör ofta det största hindret för barns rörelsefrihet, barn ska helst kunna röra 
sig självständigt mellan hem, skola, kompisar och aktiviteter. Ambitionen är att 
gaturummet inom området utformas så att fordon håller låga hastigheter. 
 
Hela området skapas med hänsyn till:  
1. Säkerhet och trygghet i hela området för barn.  
2. Barnens kan uppleva i naturen i närområdet.   
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 
Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Beslut om: 
Samråd februari 2022 
Granskning juni 2022 
Antagande november 2022 
 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. 
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan 
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden 
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan 
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen. 
 
Lagrum 
Plankartan är upprättad enligt Plan- och bygglagen 2010:900, (SFS:2017:761), samt 
Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5) om planbestämmelser för detaljplan.  
 
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 
Oxelösunds kommun är huvudman för allmän plats (gata) utmed Vivestavägen fram till 
badet. Kommunen är inte huvudman för allmän plats (gata) mellan nya 
bostadsbebyggelsen samt campingen (a1). Lantmäteriet utreder vilka som ska ingå 
genom en båtnadsutredning. För enskilt huvudmannaskap på allmän platsmark krävs 
särskilda skäl:  

• Kommunen har av tradition enskilt huvudmannaskap i liknande områden. Gamla 
fritidshusområden i Oxelösunds kommun har enskilt huvudmannaskap för väg, 
utan undantag och oavsett permanentningsgrad. Exempel på områden som har 
liknande karaktär med enskilt huvudmannaskap för väg är Jogersö, Danvik, 
Djursvik, Lastudden och Granliden. Det är alltså en fråga om lika behandling.  

• Planområdet bedöms under överskådlig tid ha fritidshuskaraktär trots förekomst 
av permanentboende. Området kan inte betraktas som tätortsnära då det ligger 
perifert och är relativt glesbebyggt. Den topografi och natur som omger och finns i 
nära anslutning till planområdet bedöms stärka fritidshuskaraktären. I sådana 
områden är även PBL-kommitténs bedömning att det bör vara enskilt 
huvudmannaskap (SOU 2005:77)  

 
Exploateringssamverkan 
Det är exploatören som ansvarar för iordningställande av allmänplats med enskilt 
huvudmannaskap, lokalgata med tillhörande diken. Tillika utbyggnad av kvartersmark 
för bostadsändamål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark, så som lösningar för 
dagvattenhantering.  
 
Avtal (Exploateringsavtal, markupplåtelseavtal) 
Planens genomförande omfattar iordningsställande av privatägd kvartersmark, allmän 
plats för ny gata omfattas av enskilt huvudmannaskap. Något exploateringsavtal 
kommer utifrån detta inte upprättas mellan kommunen och exploatören för att reglera 
kostnader och genomförandet av detaljplanen.  
 
Utförande av anläggningar inom allmän platsmark och i anslutning till planområdet, 
inklusive projektering och upphandling, som föranleds av detaljplanen utförs av 
kommunen på exploatörens bekostnad. Återställande och andra liknande åtgärder 
utanför planområdet ska utföras i samband med berörda fastighetsägare.  
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Exploatören ska samverka med ledningsägare och berörda kommunala förvaltningar så 
att samordning sker avseende ledningsdragning och eventuella flyttar av ledningar. 
Exploatören bekostar samtliga anpassnings- och återställningsarbeten på intilliggande 
fastigheter till följd av bygg- och anläggningsarbeten, inom eller i anslutning till 
planområdet. 
Markupplåtelseavtal kommer krävas mellan fastighetsägare och Oxelö Energi för 
avsättning till ledningar för vatten och avlopp.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning  
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder för att tillskapa nya 
bostadsfastigheter. Avsikten med området är att bilda bostäder som ägs av enskilda.  
Förrättningen initieras och bekostas av exploatör. Ansökan sker till Lantmäteriet. 
 
Fastighetskonsekvenser 
Det finns idag två servitut som berör fastigheterna Vivesta 1:15 samt Aspa 2:8. Vid 
kommande lantmäteriförrättning kommer dessa att behöva tas bort då de inte längre 
blir aktuella när vägen runt nya bebyggelsen blir allmän gata samt ny vändplan skapas 
på Aspa 2:8.  
Lokalgator inom området har egna föreningar medan den större Vivestavägen sköts av 
Brannäs GA2 (Brannäs-Vivesta vägförening). Nya fastigheter inom planområdet 
behöver dels anslutas till vägsamfällighet för lokalgatan, dels till Brannäs GA2. 
Ledningsrätter och övriga rättigheter 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende 
omläggning av ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören innan 
detaljplanen antas av kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, 
utförande samt ansökan om ledningsrätt. 

Namnsättning 
Inget särskilt kvartersnamn föreslås. Vid 
fastighetsbildning förväntas fastigheterna ha 
beteckningen Vivesta. För vägarna i området 
samt den nya vägen föreslås en förändring av 
vägnamnen. Vivestavägen föreslås förlängas 
till kommunens parkering vid Vivestabadet. 
Niclaslundsvägen som idag börjar vid 
vändplanen på Vivestavägen, föreslås istället 
bestå av den nya vägen samt den sista biten av 
vägen upp mot det före detta strandcaféet.  
Numrering av Niclaslundsvägen ska följa 
gängse regler. På västra sidan bör det lämnas 
utrymmet för ytterligare bostäder. 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för framtagandet av detaljplan 
Detaljplanen bekostas genom 
plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och 
kommunen. Planavgift ska inte tas ut vid 
bygglov.  
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Tekniska frågor 
Vatten och avlopp, elnät, fiber och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet. 
Exploatören bekostar anslutning. Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, 
magasinering och fördröjning. 
 
Tekniska utredningar 
Översiktlig markundersökning –  
 
 Markförhållanden har sådan sammansättning och bärighet att en 

grundläggning utan grundförstärkning är helt möjlig. Grundläggning medelst 
platta på mark utföres på kapillärbrytande och dränerande lager om minst 15 
cm med överliggande cellplastisolering sedan det ytliga humuslagret har 
bortschaktats. Vid grundläggning med krypgrund bör humusjorden 
bortschaktas och plintar gjutes på frostfritt djup med en platta under plinten 
med sådan storlek, dimensionerad efter tillåtet grundtryck. Den översiktliga 
markundersökning bifogas i sin helhet. 
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7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 
Förenligt med översiktsplan och miljöbalken 
De aktuella förslaget till detaljplan bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i 
detaljplanen är förenliga med gällande översiktsplan. Detaljplanen bedöms inte strida 
mot andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning 
eller mot bevakning av riksintressen. 
 
Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt av planförslagets genomförande. 
De nya bostäderna kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp, vilket inte borde 
medföra någon markant ökning av fosfor. Uppskattad trafikökning vid planens 
genomförande bedöms som mycket liten och bedöms därför inte medföra någon större 
risk för att miljökvalitetsnormerna överskrids. 
 
Kulturmiljö 
Ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning upprättades i april 2022 på 
uppdrag av fastighetsägaren. Den sammanfattade bedömningen var att den 
bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull ligger avgränsat från planområdet och det 
kulturhistoriska värdet påverkas inte nämnvärt av tillkommande bebyggelse. Däremot 
finns det viktiga miljöskapande komponenter och kvalitéer på platsen som behöver 
tillgodoses, främst för att skapa en bra relation till de områden som planen gränsar till 
mot nordost, ned mot badet. Bergsklacken och dess vegetation mot badet ses som en 
viktig sådan miljöskapande komponent som samspelar med slänten ned mot 
badplatsen och den glesa tallskogen. Att tillvarata landskapsbilden är viktigt för 
området i helhet. För att skydda den tallbevuxna bergsklacken behöver tillkommande 
bebyggelse anpassas till platsens värden med stor hänsyn till topografin och 
vegetationen på liknande sätt som gjordes när sommarstugeområdet uppfördes.  
 
Bedömningen är att det bebyggelsetillskott som planen presenterar i huvudsak bör vara 
acceptabelt betraktat från PBL 2 kap 6 §. I relation till området i stort innebär planen 
också en ganska liten exploatering. Områdets historiska karaktär består av mindre 
sommarstugor men det finns även ett flertal hus som i storlek och höjd 
överensstämmer med den bebyggelse som planeras i planen. Mot söder och mot öster 
gränsar exempelvis planområdet till bebyggelse som i likhet med planförslaget har 
liknande höjder och storlek. Mot norr gränsar dock planområdet till byggnader som 
bedöms vara viktiga ur kulturhistorisk synvinkel men dessa ligger på ganska stort 
avstånd från planområdet. Konsekvenserna för denna omgivande bebyggelse och för 
planområdets interaktion med bebyggelsen bedöms inte vara särskilt stora. 
 
 
 
Medverkande 
Det nu aktuella planförslaget är framtaget av Carlstedt Arkitekter AB i Nyköping genom 
planarkitekt Karin Tibbelin samt arkitekt Kajsa Blohm.  
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Bakgrund och syfte 
Fastighetsägarna till Vivesta 1:15 fick positivt planbesked av Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 5.  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett tillskott av bostadsbebyggelse mellan 
befintliga områden, främst innehållande fritidshus med viss grad av permanentboende. 
Särskilt viktigt är placeringen av byggnaderna med hänsyn till topografin och att 
värdefulla naturvärden och träd bevaras. Tomterna ska tydligt gestaltas så att de inte 
ger upphov till en känsla av att den kommunala badplatsen privatiseras.   
 
Planförslaget innebär i huvuddrag att: 
- Sju nya fastigheter bildas för bostadsändamål.  
- Ny väg byggs runt tillkommande bebyggelse som ersätter befintlig vändplan. 

Parkeringar till badet blir möjligt inom gatumark. 
- Den nya bebyggelsen ska ha samma formspråk och skala som omkringliggande 

bebyggelse. 
- Särskilt viktigt är anpassningen till topografin och befintliga träd samt övriga 

naturvärden. 
 
Planförfarandet 
Granskning genomfördes 6 juli – 21 augusti 2022. Handlingarna har funnits uppsatta på 
kommunens bibliotek Koordinaten, i kommunhusets entré samt på kommunens 
hemsida.  
Underrättelse om granskning har sänts till berörda enligt sändlista. Annonsering i den 
lokala dagstidningen Södermanlands Nyheter skedde den 9 juli 2022. Kungörelse har 
publicerats på kommunens digitala anslagstavla 6 juli 2022. 
Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet, 
myndigheter och övriga. 
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Inkomna synpunkter  
Under samråd/granskningstiden har 9 synpunkter inkommit. Det angivna datum som 
finns angivet i samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen. 
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt 
planprocess. 
Fastighetsägare samt Vivesta Husvagnsförening (2022-07-31)  
Synpunkt 1: 
En lösning för infrastrukturen Vivestavägen måste till innan man detaljplanerar för 
ytterligare året runt boende i området. Det blir redan nu fler och fler fastboende och 
därmed en betydande ökning av vägtrafiken då både Brasstorp och Granliden området 
nu har tillgång till kommunalt vatten och avlopp året runt. Vägen är ytterst olämplig 
för den blandning och mängd av motorfordon och oskyddade trafikanter som det 
redan är i dag. 
 
Vi undrar även om vad planbeskrivningen grundar sitt antagande av Vivestavägens 
standard på för fakta, se citat: 
Vivestavägens standard bedöms som tillräcklig för att klara den framtida ökade 
trafikmängden som uppstår till följd av detaljplanen. 
 
Vägen har de senaste åren farit väldigt illa av den trafikbelastningen som 
uppgraderingen av el, vatten och avloppsnätet medfört. Den kommer framledes även 
att få en ökad trafikering under tjällossningsperioden som inte förekommit i någon 
betydande grad tidigare och detta är inte till det bättre. 
 
Synpunkt 2 
Vi tycker det är olämpligt att anlägga en gata direkt mot området där husvagnscamping 
sker i dag och så kommer det även att förbli framledes då Vivesta husvagnsförening 
har ett långsiktigt arrendeavtal av området. Enligt planbeskrivningen avses den nya 
gatan bland annat ersätta nuvarande vändplanen för större fordon se citat nedan, gatan 
kommer då även att användas av badgäster och andra söndagsåkare som redan i dag 
medför att en hel trafikanter tar sig en tur in på Vivestavägen för att bara se sig om, 
fordonstrafiken blir en säkerhetsrisk för husvagnscampingen och sannolikt kommer 
trafiken även att upplevas som störande vilket sammantaget medför en väsentlig 
miljöförsämring för de boende på husvagnscampingen. 
 
Om inte vägen projekteras om och dras inne bland husen eller på något annat sätt så 
bör det anordnas någon form av riskreducerande barriär mot husvagnscampingen för 
att eliminera påkörningsrisken. 
 
Citat ur planbeskrivningen angående vändplan: 
Behovet av vändplanen tros upphöra då den nya vägen runt bostadshusen kommer 
kunna ersätta och fungera som vändning för större fordon 

Kommentar: Vivestavägens standard har bedömts tillräcklig utifrån tillskottet av 
7 villatomter vilken är den fråga som hanteras i den här detaljplanen. 
Vivestavägens standard är dock något som Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer behöver lyftas i ett annat forum och 
tar frågan vidare i kommunen. 
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De stora fordon som avses är i huvudsak sophämtning. Övriga fordon kan 
vända på den nya vändplan som anläggs i vid Vivestabadets befintliga 
parkering. Kollektivtrafik är inte aktuellt i dagsläget. Eftersom gatan planläggs 
med enskilt huvudmannaskap finns möjlighet för delägarna att reglera 
möjligheten att åka på vägen och på så vis minska trafikmängden, till exempel 
genom att enkelrikta vägen. 

Privatperson (2022-08-03)  
Läser till min förfäran att Vivesta ska bebyggas med 7 villor som tvärt emot vad som 
skrivs i stadsplaneringen kommer att ockupera Vivesta havsbad som sitt eget lilla bad. 
Jag vet inte vem som ska tjäna pengarna på försäljningen av dessa tomter, om det är 
kommunen eller en privat ägare till marken. Men stilla er, det finns inte tillräckligt 
med rekreationsmöjligheter för allmänheten Femöre naturreservat är utslitet av alla 
besökare och Vivesta fullt en vacker sommardag. Dessa villa ägare kommer betrakta 
stranden som sin förmodligen som på Lidingö göra enskild väg av vägen till badet, 
försvåra för allmänheten att ta sig dig. 
 
Ska bara förmögna Stockholmare och rika sommarstugeägare ha tillgång till 
stränderna i Södermanland? Hur kan en socialdemokratisk styrd kommun som 
Oxelösund planera för detta? Det är redan så i Vivesta, sommarstugeägare som 
förmodligen inte har strandrätten sätter ut utemöbler alldeles vid standkanten så ingen 
kan gå eller fiska där. 
 
Planering av 50 parkeringsplatser ska visserligen göras, ska hela Vivesta asfalteras 
och kommunen hänvisar till andra bad. Vart då? Femöre är så använt att det är utslitet, 
Jogersö det är fullt, kanske det kan finnas en plats i Stenviksbadet för den i lägenhet 
boende. 
 
Dessa planer att förtäta vid mitt vattenhål och badplats Vivesta är ytterligare en 
anledning för mig att flytta till Ystad kommun, där kommunen verkar för att 
underlätta bad i Östersjön och kommunalskatten är lägre. Jag protesterar emot dessa 
planer att bygga villor i Vivesta. 
 
Kommentar:  
Vägen fram till badet (den östra vägen) är allmänplats GATA och planförslaget som 
det nu är utformat innebär att Oxelösunds kommun behåller huvudmannaskapet. 
Bommar eller andra typer av försvårande för allmänheten att nyttja kommunala vägar 
är inte- och kommer inte att vara tillåtet. Dessa vägar är för alla och Vivestabadet ska 
fortsatt vara till för alla – kommunen äger fortsatt marken där vägen går fram till badet 
och markytorna vid själva badet (fastigheten Aspa 2:8). 
 
Endast Gatumark med bestämmelsen a1 är väg med enskilt huvudmannaskap för 
vilken fordonstrafik kan begränsas. Allemansrätten gäller alltid på allmän plats. 
Merparten av parkeringsplatserna på allmänplats GATA (på kommunens fastighet 
Aspa 2:8) finns redan. Ett antal extra platser behövs när parkering flyttas från den 
privatägda fastigheten Vivesta 1:15 till kommunens mark och dessa kommer i 
huvudsak att anordnas längs med vägen. 
 
På den samfällighetsägda fastigheten Aspa 1:6 nordöst om Vivestabadet finns många 
bryggor men strandremsan mellan vattnet och de privata tomterna är allmän plats 
Natur-mark som ska vara tillgänglig för alla. 
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Lantmäteriet (2022-07-22)  
GRUNDKARTAN  
Fastighetsbeteckningar i grundkartan saknar traktnamn.  
SVÅRTOLKADE PLANBESTÄMMELSER  
- I teckenförklaringen ser rutan med korsmark ut som stora prickar.  
 
- Både a2 och a3 visar att strandskyddet är upphävt, vilket kan vara förvirrande. 
Lantmäteriet föreslår att a2 används på båda ställena.  
 
OLÄMPLIGT MED ILLUSTRATION AV FÖRESLAGNA BYGGNADER I 
PLANKARTA  
Lantmäteriet avråder från att illustrera föreslagna byggnader i plankartor. Anledningen 
till detta är att plankartan bör förbehållas för de juridiskt gällande planbestämmelserna. 
I många fall finns det behov av att illustrera möjlig framtida bebyggelse, men istället bör 
då antingen en särskild illustrationskarta upprättas eller illustrationen redovisas i 
planbeskrivningen. 
 
TOMT ELLER FASTIGHET  
I planförslaget har begreppet tomt använts flera gånger. Lantmäteriet vill påminna om 
att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän plats men som 
omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt 
anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för 
avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt har inte någon 
betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett 
fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan 
en tomt kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt 
begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara svårt att  
definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet är 
därför ofta att föredra i planbestämmelser. 

Kommentar: Grundkartan uppdateras med traktnamnen till antagandet. Även 
korsmarken förtydligas så att korsen framgår bättre. 
Strandskyddets upphävande med två olika bestämmelser kommer sig av att den 
ena gäller för allmän plats och den andra för kvartersmark. Det finns ingen 
möjlighet att använda samma bestämmelse både för allmän plats och 
kvartersmark enligt nu gällande bestämmelsekatalog från Boverket. 
Föreslagna byggnader illustreras inte i plankartan utan i en separat karta, 
nedanför plankartan. 
Begreppet tomt har i de flesta fall ändrats till fastighet. 

Brasstorps Sommarstugeförening ekonomisk förening (2022-08-13)  
Föreningen äger sedan 1998 fastigheten Vivesta 1:24. Medlemmar i föreningen är de 
45 ägarna av fritidshusen på fastigheten. Fastigheten gränsar i väster till det område 
som planen omfattar. Arrendeavtalen med medlemmarna har alltsedan köpet av 
fastigheten omfattat en areal på 800 kvm. Det är en fortsättning på det som redan 
avtalats med de tidigare markägarna. I praktiken disponerar flertalet av medlemmarna 
betydligt större areal än angivna 800 kvm. Vårt område är inte planlagt och någon 
avstyckning av tomterna har inte skett. 
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Genom att vårt område inte är planlagt så får de bestämmelser som föreningen fastlagt 
stor betydelse för vilken byggnation som tillåts inom fastigheten. På årsstämman 2020 
bestämde föreningen att den maximala storleken på huvudbyggnaden ska uppgå till 
100 kvm. Stämman bestämde också att maxhöjden för husen får uppgå till högst 5,85 
m. Vidare bestämdes att övriga tillåtna byggnader får ha följande maximala storlek 40 
kvm, 30 kvm och 15 kvm. Det innebär maximalt 4 byggnader. Husen ska ha träfasad. 
Det finns hus på området som uppförts tidigare som inte uppfyller ovannämnda 
bestämmelser men årsstämmans beslut 2020 får inga konsekvenser för dessa hus. 
Utifrån de uppgifter som lämnats vid senaste fastighetstaxeringen så har huset på 
området storlek enligt nedanstående tabell: 
Ej taxerade vilket normalt innebär låg standard och liten storlek 9 hus 
25 – 39 kvm 9 hus 
40 – 59 kvm 11 hus 
60 – 79 kvm 14 hus 
90 kvm 1 hus 
115 kvm 1 hus 
Totalt 45 hus 
 
I planförslaget har stor vikt lagts på de planbestämmelser som gäller för Granliden. 
Föreningen anser att det även bör vägas in de bestämmelser som råder på 
Brasstorpsområdet och att husen som tabellen ovan visar i alla fall utom ett understiger 
100 kvm. Granliden och Brasstorp ligger på varsin sida om det område som 
planförslaget omfattar och reglerna i de båda områdena och hur det ser ut i praktiken 
bör därför väga lika tungt vid bedömningen av storleken på husen. 
Flera av de planerade husen kommer att ligga på en höjd och med den takhöjd som 
planförslaget anger kommer de att bli klart dominerande och avvikande jämfört med 
den betydligt lägre bebyggelsen runt om i angränsande områden. 
 
Den förlängning av Sundsörsvägen med gång- och cykelväg som kommunen 
genomförde för något år sedan förbättrade väsentligt kommunikationen till Oxelösund. 
Vivestavägen är redan nu i dåligt skick efter alla transporter som skett i samband med 
utbyggnaden av va-nätet.  
 
Genom att allt fler nu bosätter sig permanent i Vivestaområdet, att flera badgäster 
söker sig till badet efter att kommunen tog över badet och den aktivitet som den 
föreslagna utbyggnaden innebär så är risken stor att vägen ytterligare försämras. Det 
vore önskvärt att Vivestavägen får samma standard som Sundsörsvägen med gång 
och cykelväg fram till badet. 
 
Föreningens uppfattning är att en större vändplan belägen ungefär där nuvarande 
vändplan finns som alla fordon kan använda vore att föredra. Den smala grusvägen 
runt området bör enligt vår uppfattning enbart användas för att ta sig till fastigheterna 
och för de som bor på campingen. Att hänvisa tung trafik och eventuell framtida 
kollektivtrafik till denna grusväg och då även passera precis vid entrén till badet finner 
vi ytterst olämpligt. Avfallshantering bör kunna lösas med att ha en gemensam 
uppsamlingsplats för avfall för de sju fastigheterna i anslutning till Vivestavägen. 
Sopbilar behöver då inte åka in på grusvägen. 
 
Den föreslagna lösningen av parkering för badgäster finner föreningen varken lämplig 
eller tillräcklig. Den bästa lösningen vore att kommunen förvärvade den gräsyta i 
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närheten av badet som de senaste åren använts som parkering fina sommardagar med 
många badgäster. 
 
Det skulle inte fordra något iordningställande och kräver enbart gräsklippning några 
gånger per år. Att använda den föreslagna smala grusvägen runt området för 
parkeringsändamål när det är många besökare skulle var mycket störande både för 
boende och för camparna. 
 
Den föreslagna lösningen med mindre vändplan nära badet, parkering på båda sidorna 
om Vivestavägen och genomfart för tung trafik ger inte någon säker lösning för gående. 
Det bör beaktas att många barn är i rörelse nära badet och att då ha vändplan för bilar, 
eventuell tung trafik och parkering på båda sidor av vägen är att utsätta oskyddade, 
framför allt barn, för stora risker. 
 
Den föreslagna planen omfattar enbart den södra delen av Vivesta 1:15. För att få en 
helhetsbild av hur kommunen och markägarna tänker om övriga delen av fastigheten 
vore det av stort värde att få del av hur denna del av fastigheten kan komma att 
användas i framtiden. Det är svårt att bedöma enbart den södra delen utan att få del av 
helheten. 
 

Kommentar: De bestämmelser som föreningen beslutat om saknar stöd i Plan- 
och bygglagen men kan givetvis tillämpas inom föreningens område så länge 
föreningen äger marken. De kan dock inte vara ett underlag för kommunens 
planläggning av angränsande områden då de snabbt kan ändras utan att 
kommunen har någon möjlighet till påverkan eller insyn, genom exempelvis ett 
nytt stämmobeslut eller genom fastighetsreglering/försäljning av marken. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig frågan om Vivestavägens 
standard. Den kan dock inte lösas i denna detaljplan som endast avser en liten 
del av vägen, den enda som idag ligger på kommunens mark.  

Brannäs-Vivesta samfällighetsförening (2022-08-15)  
l vårt yttrande 20220210 påtalar vi den ökande belastningen på vägen och vi kvarstår 
vid vår uppfattning gällande såväl drift som underhåll. 
 
Beträffande huvudmannaskap finns det olikheter i de olika områden som refererats till. 
Denna väg är tillfartsväg till allmänt bad och våtmark samt att det är en 
bruttoviktsbegränsning till max 12 ton. 
 
Under såväl markarbeten, vägbyggande som bostadsbyggande och liknande kommer 
det att belasta Vivestavägen kraftigt och stor risk för stora och kostsamma reparationer 
och underhåll som drabbar de boende utmed vägen som idag finansierar vägen. 
Skall man fortsättningsvis tillämpa likabehandlingsprincipen, som vi uppfattar något 
tveksam i nuläget, så skall den/de planerade vägarna i området inte tillföras nuvarande 
samfällighetsförening. 
 
Vi finner det inte rimligt att nuvarande c:a 200 fastighetsägare/arrendatorer som 
använder befintlig väg skall vara med och finansiera en lokalgata i det nya området. 
De vägar som ansluter till Vivestavägen bekostas till 100% av 
fastighetsägare/arrendatorer inom respektive område och därmed faller 
likabehandlingsprincipen i förslaget. 
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Vi motsätter oss även förslaget att andelar överförs från Vivesta 1:15 då vår uppfattning 
är att detta blir en tillkommande och utökad trafik på vägen och bör således bli 
tillkommande andelar i vägföreningen. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen uppdateras avseende rekommendationerna för 
vägen med enskilt huvudmannaskap och huruvida den ska ingå i Brannäs GA:2 
eller om det ska bildas en egen samfällighet för den biten väg. Hur andelar ska 
fördelas utelämnas ur planbeskrivningen. Det löses i lantmäteriförrättningen. 

 
Privatperson (2022-08-17)  
Vi överklagar igen planbeskrivning o detaljplan för Vivesta 1:15 då väldigt lite av 
tidigare överklagande tagits hänsyn till. 
1. Inledning 

Planens syfte och huvuddrag 
Hänsyn tas inte alls till omkringliggande fastigheter. Sju villor med tomter på 1000 
m2. Var i Granliden och Brasstorp finns det 130 m2 o 6 m höga hus i en klump med 
bara 1000 m2 tomt. 
Parkeringen till bad o campare räcker fortfarande inte till. 

3. Tidigare ställningstagande 
Under riksintressen högexploaterad kust 3 kap o 4 kap Miljöbalken. Planområdet 
ligger inom dessa riksintressen så stor hänsyn måste tas. Strandskyddet bryts 
fortfarande i denna variant. 
Förutsättningar 
Som jag skrev i förra överklagan har det inte funnits någon husvagnsuppställning 
på berörd mark men den användas idag som parkering för badets gäster o 
parkering för husvagnsägarna. 
Buller: för de nybyggda villornas ägare är det nog inget problem med buller men för 
oss som bor där idag är det helt klart att bullret kommer att öka både under 
byggtiden o när det är klart. 

4. Planförslag 
7 villor med 6 m nockhöjd o 130 m2 stora strider mot hur det ser ut idag. Var i 
Granliden och Brasstorp finns permanentboenden som har den tänkta storleken 
men de fastigheterna är utspridda på stora områden. Dessutom är jag tveksam till 
att de tomterna är bara 1000 m2.  
Ev framtida lokaltrafik. Hur skall det gå till på denna lilla väg? 
Återigen för få parkeringsplatser för badets gäster o husvagnsfolket. 
Dessutom vill vi fortfarande inte ha parkeringen som ligger nära vår tomt. Avgaser. 

7. Konsekvenser av planens genomförande 
Vem har bedömt att denna detaljplan bedöms ur allmän synpunkt vara lämplig 
användning av mark och vattenresurser. Inte vi som bor här i alla fall, troligen inte 
badets gäster och inte heller husvagnsfolket. 
Miljökvalitetsnormer 
Uppskattad trafikökning vid planens genomförande som mycket liten. Varför då en 
ev kollektivtrafik. Skall det byggas på den övriga marken som Vivesta 1:15 äger. 
Annars finns det ju rimligen inget behov av kollektivtrafik. 
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Kulturmiljö 
Denna bebyggelse o vägen runt påverkar ju hela miljön för oss som har 
sommarstuga här. I området finns även en hornugglefamilj. Hornugglan är nära att 
bli rödlistad. I 2020 års artdatahandlist står den som nära hotad.  
Hur man skall kunna bygga sju så stora hus o dessutom anlägga en väg runt om 
utan att spränga bort berg o fälla en massa träd förstår inte vi. Hur detta 
villaområde ska smälta in i bef bebyggelse övergår mitt förstånd. Detta strider mot 
PBL kap 2 paragraf 6, god helhetsverkan, hänsyn till natur o kulturvärden. 

Kommentar: Villor med den storleken och med den fastighetstorleken finns utspritt 
över området idag men är tillåtet inom hela området Granliden. Brasstorp är ännu inte 
detaljplanerat och har därför ingen reglerad byggrätt enligt Plan- och bygglagen. 
Campare bör parkera på campingen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
gjort en avvägning för hur många parkeringar som är rimligt att ordna. Fler parkeringar 
skulle innebära minskad natur i anslutning till Vivesta badet och utnyttjas i väldigt liten 
omfattning. 
Hela Oxelösunds kommun ligger inom riksintresset vilket primärt syftar till att skydda 
större oexploaterade områden. Vid Vivesta finns gott om befintlig bebyggelse. 
Strandskyddet påverkas i mycket liten omfattning i planförslaget. 
Skillnaden i trafikmängd efter en genomförd (utbyggd) detaljplan jämfört med dagens 
situation är försumbar i sammanhanget. Under några veckor per år utnyttjas badets 
parkeringar, övrig tid bidrar parkeringen inte till något buller. Antalet parkeringar 
motsvarar är jämförbar med dagens situation. Det är definitivt så att byggbuller är ett 
störande inslag, det är dock övergående. 7 villor går relativt snabbt att bygga och 
perioden med buller torde därför vara hanterbar. 
Det är inte de tillkommande 7 villorna som skulle vara underlag för en eventuell 
kollektivtrafik utan hela Brasstorp – Vivesta – Granliden. Region Sörmland har bedömt 
att det inte är aktuellt i dagsläget men om området får en ökad permanentning vill 
kommunen inte stänga några dörrar i det här läget. 
Bedömningen av planens lämplighet görs av Oxelösunds kommun i samråd med 
remissinstanser. 
En av anledningarna till att vägen ligger runt husen och inte mellan är just ett mindre 
behov av sprängning. Grundläggning ska också ske utan sprängning så långt det är 
möjligt. Bebyggelsen kommer sannolikt inte smälta in eftersom området är väl synligt 
från Vivestavägen och en del skog behöver tas ned. När ett nytt område skapas 
smälter det sällan in i början. Med ny växtlighet på tomterna kommer detta bli bättre 
över tid. Skalan är anpassad utifrån vad som är tillåtet på platsen i övrigt. 
Region Sörmland (2022-08-17)  
Region Sörmland noterar med tillfredställelse att våra synpunkter från samrådet 
beaktats. 
Kommentar: Noterat. 
Länsstyrelsen (2022-08-18)  
Granskningsförslaget har beaktat de synpunkter som framförts i Länsstyrelsens 
samrådsyttrande daterat 2022-02-28. Länsstyrelsen har inget att tillägga i frågan om 
hur granskningsförslaget tillgodoser statliga eller andra allmänna intressen.  
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Länsstyrelsen bedömer därför, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas. 

Kommentar: Noterat. 
Sörmlands museum (2022-08-22)  
Museet fick inte samrådshandlingarna på remiss, men till granskningsskedet har 
kommunen beställt en antikvarisk konsekvensanalys/utlåtande av en extern antikvarisk 
konsult. Analysen är i sig ett utmärkt underlag, och visar på att kommunen 
tagit de kulturhistoriska aspekterna på stort allvar, vilket är mycket positivt. 
 
Detaljplanens övergripande påverkan på områdets kulturvärden bedöms som relativt 
låg, varför planförslaget generellt bedöms som genomförbart ur kulturmiljösynpunkt. 
Det finns emellertid enstaka detaljer som museet anser bör ändras och 
kompletteras innan detaljplanen antas. 
 
Bestämmelsen n2, som i gällande förslag anger att maximalt 50% av fastighetsarean 
får hårdgöras, bör ändras så att den tillåtna procentandelen hårdgjord yta 
minskar, förslagsvis till 35% eller 40%. Bestämmelsen b2, som anger att sprängning, 
schaktning och fyllning så långt möjligt ska undvikas, bör om möjligt skärpas. 
 
Detsamma gäller kravet på bevarande av träd inom området som bör skärpas, vilket 
även påpekas i den antikvariska konsekvensanalysen. Syftet med ändringarna 
är att i så hög grad som möjligt tillvarata områdets befintliga naturliga karaktär. 
Utnyttjandegraden på 130 m2 för huvudbyggnad och 50 m2 för komplementbyggnader, 
är avsevärt större än de befintliga sommarstugorna i närheten av 
planområdet, vars byggnadsvolym och karaktär den nya detaljplanen är tänkt att 
anpassas till. Därför bör utnyttjandegraden minskas. 
 
Vad angår utformning på husen inom planområdet anger detaljplanen inget 
mer förutom lutning på sadeltaken och att fasaderna ska vara av trä. Detta är 
inte tillräckligt för att uppnå en god och sammanhållen bebyggelsekaraktär, och 
kan riskera att området inom kort tid kommer att få ett spretigt utseende. Därför 
rekommenderas att plankartan kompletteras med tydligare utformningsbestämmelser, 
gärna med en tydlig koppling till de äldre sommarstugorna i närheten av 
planområdet. 

Kommentar: Det är beklagligt att museet inte fått utskicket inför samråd. Museet 
finns med i kommunens register över mottagare för ett fysiskt samrådsbrev. 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ingen anledning att minska på 
byggrätten då det i stora delar av närområdet redan idag är tillåtet att bygga enligt 
föreslagen byggrätt. Planens bestämmelser är direkt hämtade ur angränsande 
detaljplan för Granliden. I denna regleras inte utformning mer än fasadmaterial 
och typ av tak. Förvaltningen har därför bedömt att det är rimligt att reglering här 
sker i samma omfattning. Sannolikheten för att befintlig sommarstugebebyggelse 
i området över tid kommer ersättas, med grund i större byggrätt och kommunalt 
vatten och avlopp, har bedömts som stor. 
Planbeskrivningen förtydligas med att marklovet för fällning av träd syftar till att 
bevara karaktären på området men att träd inom korsmarken kan tas ned 
restriktivt. Bestämmelsen n5 förs in i plankartan för att ytterligare förtydliga detta. 
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Det är dock fortfarande tänkt att det ska gå att passa in komplementbyggnader på 
ett varsamt sätt och då kan enstaka träd behöva tas ned. 

 
Sammanfattning 
Sammanfattningsvis har 9 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden 
med synpunkter på planförslaget har bemötts med kommentarer ovan. 
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande: 

• Redaktionella ändringar i planbeskrivningen 
• Planförslagets intention har förtydligats avseende trädfällning inom korsmarken. 
• Marklov för fällning av träd förs in på de två särskilt utpekade träden. 

 
Synpunkter som inte blivit tillgodosedda 

• Flera synpunkter önskar mindre byggrätter inom detaljplanen. Sörmlands 
museum önskar också mer reglering av hur husen ska få se ut. 

• Synpunkt om att lokalgatan ska ligga inne i kvarteret istället för runt kvarteret. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
 
Nils Erik Selin   Christoffer Karlström  
Miljö- och samhällsbyggnadschef  Planarkitekt  
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ANTIKVARISKT UTLÅTANDEVIVESTA 1:15

KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

1. Inledning bakgrund
Detta är ett antikvariskt utlåtande med konsekvensbeskrivning som har skrivits på uppdrag 
av fastighetsägaren Vivesta Udde AB som önskar skapa en detaljplan som medger 
bebyggelse av fristående villor på aktuellt område. 

På uppdrag av fastighetsägaren har ett detaljplaneförslag tagits fram av Carlstedts 
arkitekter.
Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande 2022 riktat kritik mot förslaget främst utifrån 
bebyggelsens exploateringsgrad och dess påverkan på landskapsbilden. Länsstyrelsen har 
därför efterfrågat en antikvarisk konsekvensbedömning.
 
Detta utlåtande baserar sig på platsbesök, de handlingar och som tagits fram av arkitekt 
och kommunen samt dokument från Länsstyrelsen. 

Den sammanfattande bedömningen är att planen med vissa anpassningar bör vara möjlig 
att genomföra. Den bedöms inte har någon betydande påverkan på kulturhistoriska värden 
på platsen såtillvida att den bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull ligger ganska 
avgränsat från planområdet. 
Däremot finns det viktiga miljöskapande komponenter och kvalitéer på platsen som behöver 
tillgodoses, främst för att skapa en bra relation till de områden som planen gränsar till mot 
nordost. 

I samband med granskning har planförslaget omarbetats med planbestämmelser och 
rekommendationer som i betydligt större utsträckning än tidigare syftar till att skydda 
topografi och vegetation på platsen

Utdrag ur Länskartan. Vivesta 1:15 är markerat med en ring.  
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VIVESTA 1:15

KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

2. Fastighetsuppgifter 
Objekt/ fastighetsbeteckning: Vivesta 1:15
Adress: Vivestavägen, Niclaslundsvägen  
Kommun: Oxelösund 
Län: Sörmlands län 

3. Handlingar i ärendet
Planförslag från Carlstedts Arkitekter, 
daterat 2022 04 07, omarbetat 2022 05 11
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen i 
Södermanlands län 402-979-2022
Material från Oxelösunds kommun 
avseende nockhöjder 
Material från Sörmlands museum. Utdrag ur 
kulturmiljöprogram. 

4. Gällande skyddsföreskrifter/ 
Kulturhistorisk klassning 

Planen ligger i ett område som 
betraktas som kulturhistoriskt 
värdefullt av kommunen. Området 
är upptaget i den kulturhistoriska 
områdesbeskrivning som utfördes av 
Sörmlands museum 2017. 

Plan- och bygglagen (2010:900)
PBL innehåller både förbud mot 
förvanskning och krav på varsamhet. 
I detta fall är framförallt 2 kap 6§ 
tillämplig som ställer krav på god 
helhetsverkan. Nedanstående text 
är ett utdrag ur paragrafen. Utöver 
punkt 1. finns ytterligare 7 punkter 
men dessa berör inte kultur och 
landskapsvärden:

 ”Vid planläggning, i ärenden om 
bygglov och vid åtgärder avseende 
byggnader som inte kräver lov enligt 
denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras 
på den avsedda marken på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till
   1. stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god 
helhetsverkan,”
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5. Kortfattad historik och beskrivning av 
området 
Inom området ligger Aspa gård som är 
omnämnd sedan 1400-talet. Väster Aspa 
tillhörde från 1638 Stjärnholm. I dag finns 
ingen mangårdsbyggnad kvar på Aspa 
men ett antal ekonomibyggnader berättar 
om gårdens existens. Området Vivesta 
har sannolikt varit odlings och betesmark 
tillhörande någon av gårdarna. Äldre kartor 
visar att området har varit delvis öppet och 
att slänten ner mot badstranden har funnits 
även innan området bebyggdes. 
Vivesta sommarstugeområde med 
campingplatsen och havsbadet växte 
fram under 1930-talet i samband med 
att lagstadgad semester infördes. Den 
traditionella karaktären på området utgörs 
av små sommarstugor väl anpassade till 
landskap och topografi. Delvis är denna 
karaktär väl bevarad.  
Planområdet består av ett område som 
enligt äldre kartor har varit den nordöstra 
änden på en odlings eller ängsmark. Mitt 

i planområdet finns en skogbevuxen 
bergsklack. 

Mot sydost vetter planområdet mot ett 
höjdparti där Krokvägen leder upp till 
bebyggda tomter, både med mindre 
sommarstugor och större hus av året runt 
karaktär.
Även mot väst och nordväst ligger 
bebyggelse som topografiskt befinner 
sig ovanför planområdet. På udden mot 
vattnet ligger några mycket välbevarade 
sommarstugor, sannolikt från 1930-talet. 

Utdrag ur Häradsekonomiska kartan, cirka 1905. Området där planen ingår är markerat med en ring. 
Noterbart är att det inte finns någon bebyggelse i området vid denna tid. Dock finns den öppna ängen som 
planområdet ingår i och mot den nuvarande badplatsen finns också en öppen yta. 
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Flygfoto ca 1960 (Lantmäteriet) 

Ekonomiska kartan från mitten av 1950-talet (Lantmäteriet) 
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7. Kulturhistoriskt värde/ Kulturhistoriska 
värdebärare
Planområdet och dess omgivningar ligger i 
ett äldre sjönära kulturlandskap. Områdets 
huvudsakliga kulturhistoriska karaktär utgår 
dels från detta kulturlandskap och dels 
från Sommarstugorna som till stor del är 
anlagda på naturtomter. Viktiga byggnader 
är exempelvis Vivesta Strandcafé och den 
välbevarade sommarstugebebyggelsen 
som ligger på den norra bergsryggen mot 
vattnet. Viktiga generella värden i området 
är karaktären med fristående villor med 
traditionella takformer och fasader av trä. 
Den glesa skogskaraktären med tallar som 
ljuset spelar mellan och topografin med 
berg som går i dagen är också viktiga 
karaktärsskapande komponenter. 
   

Vivesta Strandcafe, foto från 1952
(Sörmlands museum SLM 52-2289)

Välbevarad sommarstuga på den norra bergsryggen i områdets västra del. 
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Utblick från planområdet mot nordost.

Fastigheten Vivesta 1:21 som ligger i nära anslutning till planområdet
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8. Beskrivning av planförslag 
Detaljplaneförslaget upptar den södra delen 
av fastigheten Vivesta 1:15 och tanken är att 
7 tomter ska tillskapas inom planområdet. 
Mot campingplatsen planeras en mindre 
väg som dels avgränsar bebyggelsen från 
campingen och dels skapar tillfarter till 
tomterna. 
Bebyggelsen är tänkt att bestå av 
friliggande villor med en yta av 130 kvm. 
Husen ska ha sadeltak med en nockhöjd 
på max 6 meter och en taklutning på 14- 30 
grader. 
Bebyggelsen ska ansluta i form och volym 
till befintlig bebyggelse i anslutning till 
planområdet och ambitionen är att träd ska 
bevaras. 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Kombinerad egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

LokalgataGATA

Kvartersmark
BostäderB
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omarbetning i samband med gransKning

I samband med granskning har det 
ursprungliga planförslaget dock omarbetats, 
daterat 2022 05 11. Den omarbetade 
versionen har tydligare bestämmelser 
och riktlinjer för platsens topografi och 
vegetation. Det nya planförslaget har 
ändrad lovplikt för ändring av markens 
höjdläge samt för fällning av träd i den del 
som har bedömts som mest skyddsvärd. 
Diagonalt genom planområdet går 
även en yta som endast får förses med 
komplementbyggnader.  

Plankarta enligt omarbetat förslag från 2022 05 11. Den övre bilden visar hur tomter och bebyggelse är tänkt 
att placeras på planområdet. 
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länsstyrelsens synPunKter 
Länsstyrelsen har i yttrande daterat 
2022-02-28 hänvisat till att man tidigare 
har framfört att en upptrappad skala 
och förtätning av ny bebyggelse kan 
förändra karaktären i området och påverka 
upplevelsen av kulturmiljön negativt. 
Länsstyrelsen hänvisar till Oxelösunds 
styrdokument ”Kulturhistorisk 
områdesbeskrivning” där det framgår att ny 
bebyggelse inom sommarstugeområdet bör 
prövas restriktivt och anpassas till områdets 
karaktär av små och enkla sommarstugor. 
Under rubriken ”Landskapsbilden” 
konstaterar Länsstyrelsen att bestämmelser 
i planförslaget gällande markhöjd endast 
gäller inom de skyddszoner som omger 
de skyddsvärda träden. Man hänvisar 
vidare till kommunens egen formulering i 
planbeskrivningen som anger att sprängning 
och utfyllnad i största möjliga mån bör 
undvikas 

Dassbyggnad och latrinförråd. 



ANTIKVARISKT UTLÅTANDE

12

VIVESTA 1:15

KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

9. Antikvarisk bedömning och 
konsekvensbeskrivning 
Bedömningen är att det bebyggelsetillskott 
som planen presenterar i huvudsak bör vara 
acceptabelt betraktat från PBL 2 kap 6 §. 
I relation till området i stort innebär planen 
också en ganska liten exploatering jämfört 
med det ursprungliga planförslaget som 
omfattade 30 tomter. Områdets historiska 
karaktär består av mindre sommarstugor 
men det finns även ett flertal hus som i 
storlek och höjd överensstämmer med den 
bebyggelse som planeras i planen. 
Mot söder och mot öster gränsar 
exempelvis planområdet till bebyggelse 
som i likhet med planförslaget har liknande 
höjder och storlek. Mot norr gränsar dock 
planområdet till byggnader som bedöms 
vara viktiga ur kulturhistorisk synvinkel 
men dessa ligger på ganska stort avstånd 
från planområdet. Konsekvenserna för 
denna omgivande bebyggelse och för 
planområdets interaktion med bebyggelsen 
bedöms inte vara särskilt stora.  

På själva planområdet finns idag två 
byggnader som har fungerat som dass 
och latrinförråd. Dessa har ett visst 
kulturhistoriskt värde men detta bedöms 
inte vara i sådan storleksordning att ett 
bevarande med påföljande påverkan på 
planens genomförande skulle vara aktuellt.  
En konsekvens av planförslaget kan vara att 
exploateringen öppnar för att även andra 
markägare vill stycka av tomter och förtäta. 
Samtidigt handlar det i planförslaget om en 
byggnadstyp i form av friliggande villa som 
redan förekommer och som det bör vara 
rimligt att komplettera befintlig bebyggelse 
med.  

När det gäller planens gränser mot öster 
och nordost finns däremot en risk för 
negativa konsekvenser på framförallt 
landskapsbilden.  
Bevarandet av träd är en uttalad ambition 
i planförslaget men sannolikt behöver 
detta formuleras tydligare i form av 
planbestämmelser för att ambitionen 
verkligen ska efterlevas i ett byggskede. 
Nuvarande planförslag skyddar egentligen 
endast två träd.
Bergsklacken och dess vegetation får ses 
som en viktig miljöskapande komponent 
som samspelar med slänten ned mot 
badplatsen och den glesa tallskogen. Här 
ligger också det före detta strandcaféet 
och ett antal karaktärsskapande 
skogsfastigheter, kanske främst Vivesta 
1:21 som även om det är en relativt 
nyuppförd byggnad infogar sig varsamt i 
topografin. Kring dessa landskapselement 
och komponenter finns en visuell och 
upplevelsemässig tyngdpunkt som borde 
skyddas bättre i planen. 
Det bör vara rimligt att placera bebyggelse 
på denna yta om det sker med ett stort och 
medvetet hänsynstagande till topografi och 
vegetation, på liknande sätt som har gjorts 
på grannfastigheten Vivesta 1:21. Kanske 
bör en del av bergsklacken få vara samfälld 
mark med ett utökat skydd av topografi och 
vegetation. 

Utdrag ur planbeskrivningen som visar platsens 
geotekniska förhållanden. Det röda området betecknar 
den tallbevuxna bergsklacken



13

ANTIKVARISKT UTLÅTANDEVIVESTA 1:15

KALLE ANDERBERG BYGGNADSANTIKVARIE

Den antikvariska bedömningen är att det 
omarbetade planförslag som har tagits fram 
i samband med granskning är betydligt mer 
hänsynsfullt mot platsens landskapsvärden. 
Detta skapar bra förutsättningar för en mer 
anpassad bebyggelse där landskapsvärden, 
topografi och växtlighet kan samverka. 

Kalle Anderberg 2022-05-03 Reviderad 
2022-05-27
Bebyggelseantikvarie fil.kand. certifierad sakkunnig 
kulturvärden KUL 
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1 INLEDNING 
Ett arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Vivesta 1:15 i Oxelösunds 

kommun. Länsstyrelsen har i ett yttrande föreslagit att en Naturvärdesinventering (NVI) 

genomförs för att en bedömning av eventuell påverkan på naturmiljön ska vara möjlig.  

Sweco tog kontakt med Länsstyrelsen i Södermanland för att klargöra om några undersökningar 

behöver göras utanför detaljplaneområdet eller om en NVI enligt svensk standard inom 

detaljplanegränsen är ett tillräckligt underlag. Detta med tanke på att en utökad båttrafik kan 

medföra indirekta effekter på naturen utanför gränsen. Länsstyrelsen förtydligade (e-post 2020-

04-28) att en NVI inom detaljplanegränsen är tillräckligt men att denna bör kompletteras med ett 

resonemang kring vad en utökad båttrafik kan innebära för fågellivet, såsom i det närliggande 

naturreservatet Strandstuviken. 

I området finns flertalet höga tallar som fastighetsägaren är intresserad av att till delar behålla 

genom att anpassa bebyggelsen. Därför fanns det ett behov av att inventering av värdefulla 

träd.  

Med anledning av detta har Sweco AB, på uppdrag av fastighetsägaren Vivesta Udde AB, 

genomfört en naturvärdesinventering inom detaljplaneområdet. Syftet med en NVI är att 

identifiera, beskriva och värdera områden som är värdefulla för biologisk mångfald. För detta 

finns en svensk standard från Svenska institutet för standarder (SIS) som används i detta 

uppdrag. I uppdraget ingick också att ungefärligt mäta in värdefulla träd samt resonera kring 

eventuella effekter av utökad båttrafik.  

Inventeringsområdet ligger i Oxelösunds kommun, på södra sidan av Stjärnholmsviken, 

nordväst om Oxelösund tätort (Figur 1). Inventeringsområdet är detsamma som gränsen för den 

nya detaljplanen och omfattar både land- och vattenområden. I uppdraget ingick att inventera 

både land och vattenområdet.  

 



   

NVI Vivesta udde 

                    3  

 2020-06-16   

 Doikumentansvarig: Elin Håkansson   

 

 
Figur 1. Planområdet (som också utgör inventeringsområdet) i Oxelösunds kommun, strax norr 
om Oxelösund tätort. 



4 NVI Vivesta Udde  

 2020-06-16  

 Dokumentansvarig: Elin Håkansson  

 

2 METOD 
2.1 METODBESKRIVNING NVI 

Inventeringen har genomförts enligt Svensk Standard SS 199000:2014 Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) – Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning 

med tillhörande Teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). En översktlig metodbeskrivning finns i 

Bilaga 1. 

2.2 METODVAL NVI I DET HÄR UPPDRAGET 

Naturvärdesinventeringen består av en förstudie och en fältinventering. När det gäller 

nogrannheten har ambitionsnivån Medel valts. Det innebär att naturvärdesobjekt som är minst 

0,1 hektar stora och linjeformade objekt som är minst 50 m långa och 2 m breda har eftersökts 

(se Tabell 1 i Bilaga 1). Inga standardens tillägg har ingått i inventeringen (se Tabell 2 i Bilaga 

1). Detta innebär att lägsta naturvärdesklass som ingå inventeringen är påtagligt naturvärde (se 

mer om metoden i bilaga 1). 

2.3 KRITERIER FÖR INVENTERING AV TRÄD 

Värdefulla och skyddsvärda träd inventerades enligt definitionen av värdefulla och skyddsvärda 

träd som har tagits fram av Ekologigruppen (2017) samt Naturvårdsverkets definition av särskilt 

skyddsvärda träd. Dessa definitioner sammanfattas i Tabell 1. 

Naturvårdsverket (2004) definierar särskilt skyddsvärda träd som:  

• Jätteträd; träd ≥ 1 meter i diameter.  

• Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Övriga trädslag äldre än 140 

år.  

• Grova hålträd; träd ≥ 0,4 meter på det smalaste stället upp till brösthöjd med utvecklad 

hålighet i stam (eller gren)  

 

Ekologigruppen utecklat metodiken och kompletterat denna klass med två ytterligare klasser 

(Ekologigruppen 2017):  

• Skyddsvärda träd; exempelvis gamla träd (för tall gäller över 150 år), träd påvuxna av 

rödlistade arter, eller hålträd som inte är grova  

• Värdefulla träd; utgörs främst av träd som kan utgöra ersättare till skyddsvärda och 

särskilt skyddsvärda träd. Exempel på värdefulla träd är nästan gamla träd (för tall 

gäller > 100 år) 

 
Tabell 1. Definition av värdefulla eller skyddsvärda träd. Träden definieras utifrån ålder 

(vidkronighet, senvuxenhet, spärrgrenar, stamgrovlek, bark-karaktär), stamdiameter i brösthöjd, 

hål-förekomst, mulmvolym och eventuella artfynd på stam eller i håligheter. Ett av kriterierna 

ska vara uppfyllda. (Definition av Särskilt skyddsvärda träd, Naturvårdsverket 2012. Definition 

av Skyddsvärda träd och Värdefulla träd, Ekologigruppen 2017) 

Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Särskilt 
skyddsvärda träd 
(Naturvårdsverket 
2012) 
 

Mycket gamla 
träd; Gran, tall, 
ek och bok 
äldre än 200 år. 
Övriga trädslag 
äldre än 140 år. 

Jätteträd >100 
cm på det 
smalaste stället 
under brösthöjd. 

Grovt hålträd 
>40 
cm i diameter i 
brösthöjd 
med utvecklad 
hålighet i 
huvudstam 

Hotade arter eller 
flera rödlistade 
arter 
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Värdeklass Ålder Storlek/grovlek 
(diameter) 

Hålträd m.m. Skyddsvärda 
arter 

Skyddsvärda träd 
 
 

Gammalt, ek 
150-200år, tall 
150-200 år, 
björk 100-140 
år, 
asp 100-140 år 

Mycket grovt, 
tall 80-99 cm 
björk, asp 70-99 
cm 
 

Hålträd (asp 40-
60 cm) 
blottlagd ved 
 

Rödlistade arter 
eller 
flera 
naturvårdsarter 
 

Värdefullt träd 
 

Nästan 
gammalt. Tall, 
gran och ek 
100-150 år, 
björk 
och asp 65-100 
år 

Grovt. tall 70-80 
cm 
björk, asp 50-70 
cm 

Ersättningsträd 
till 
särskilt 
värdefullt 
träd 

Ej grovt hamlat 
träd 
 

  

2.4 TIDPUNKT OCH ANSVARIG PERSONAL 

För förstudien och bedömningarna av landmiljön ansvarar Elin Håkansson. För bedömningar av 

vattenområden ansvarar Johan Storck. För bedömning av värdefulla träd ansvarar Mari Nilsson. 

Fältinventeringen utfördes 26 maj 2020. Ansvarig för interngranskning av rapporten hos Sweco 

är Eva Grusell. 

2.5 INFORMATIONSKÄLLOR OCH LITTERATUR 

Olika informationskällor (databaser) har genomsökts för att undersöka om det finns tidigare 

kända naturvärden eller skyddad natur enligt 7 kap. Miljöbalken inom eller i direkt anslutning till 

inventeringsområdet. Källorna som har använts som underlag för listas i Tabell 2. Litteratur som 

använts i utredningen förtecknas i referenslistan. 

Tabell 2. Informationskällor som legat till grund för förstudien. 

Källa Beskrivning Datum för 
utdrag 

ArtDatabanken 

SLU 

Naturvårdsarter. Arter som har rapporterats in 
till systemet i Artportalen och Analysportalen. 
Uttag av artfynd görs via artdataportalen.se 

maj 2020 

GIS skikt 
Skogsstyrelsen 

Biotopskyddsområden, områden med 
naturvårdsavtal, nyckelbiotoper och områden 
med naturvärden i skogen. Inventeringar 
gjorda av Skogsstyrelsen samt större markägare 
och skogsbolag. Sumpskogar. Skogsklädd 
våtmark identifierad via fjärranalys och i vissa fall 
inventerad i fält av Skogsstyrelsen. 

maj 2020 

GIS-skikt 
Naturvårdsverkert 

Skyddad natur: naturreservat, natura 2000-
områden, fågelskyddsområden. I 
Naturvårdsverkets Miljödataportal har geodata 
om skyddade områden hämtats.  

maj 2020 

GIS-skikt 
Jordbruksverket 

Ängs- och betesmarker. DatabasenTUVA med 
resultat från svenska ängs- och 
betesmarksinventeringen, innehåller både ängs- 
och betesmarksobjekt och naturtypsytor. 

maj 2020 

Kartor 
Lantmäteriet 

Historiska kartor, häradsekonomiska kartan 
(1897-1901), Historiska ortofoton ortofoton 
från 1960 respektive 1975 

maj 2020 

 



6 NVI Vivesta Udde  

 2020-06-16  

 Dokumentansvarig: Elin Håkansson  

 

2.6 UTRUSTNING VID FÄLTARBETE 

För datafångst i fält användes mobiltelefoner med ESRI:s applikation Collector. För inventering 

av vattenmiljön användes vattenkikare, vadarstövlar och Lutherräfsa. 

2.7 OSÄKERHET I BEDÖMINGEN 

Den aktuella fältinventeringen utfördes tidigt på säsongen, i maj 2020, vilket innebär att 

förekomsten av marksvampar och en del kärlväxter inte har kunnat undersökas inom ramen för 

denna inventering. Vid fältbesöket hade många kärlväxter inte hunnit bilda blommor vilket 

försvårar artbestämningen. Detta innebär att det kan finnas ytterligare naturvårdsintressanta 

arter vilka ej har kunnat identifieras vid fältbesöket.  

Noggrannheten på mobiltelefonernas GPS:er, som användes för att registrera data i fält, är i 

regel runt 5 meter. Viss justering av positioner och gränser gjordes i efterhand för att uppnå en 

högre noggrannhet. Justeringen gjordes i en GIS-programvara med stöd av flygfoton och 

höjddata/terrängmodell. Samtliga positioinsangivelser får dock betraktas som ungefärliga.  

3 RESLUTAT FÖRSTUDIE 
I Artportalen fanns två tidigare registrerade fynd av naturvårdsarter inom inventeringsområdet. 

Mandelblomma var registrerad på en fyndplats vid den öppna bergshällmarken i norra delen av 

området. Mandelblomma är en så kallade hävdgynnad art och en indikator för värdefulla ängs- 

och betesmarker. Sju fruktkroppar av tallticka var registrerades på en tall på tallbacken invid 

campingen. Tallticka är en indikator på gammal skyddsvärd tallskog. Se mer om naturvårdsarter 

i avsnitt 5.3.  

I övrigt fanns inga tidigare kända områden med naturvärden eller skyddad natur inom 

detaljplaneområdet. Ungefär 300 meter norrut i Stjärnholmsviken ligger Strandstuvikens 

naturreservat och natura 2000 – område. Reservatet är känt för sitt rika fågelliv och utgör ett av 

länets viktigaste rastlokaler för flyttfåglar. Området består av ett par smala utskjutande uddar 

och två grunda havsvikar, Snäckviken och Strandstuviken men även norra delen av 

Stjärnholmsviken ligger inom reservatets gränser.  

På historiska kartor från Lantmäteriet kan man se områdets markanvändning någon gång under 

perioden 1987 – 1901. Inom planområdet utgjordes området då av barrskog som sannolikt 

användes för skogsbete (Häradsekonomiska kartan (1897-1901). På historiska ortofoton från 

1960 respektive 1975 är markanvändningen snarlik dagens, men trädskiktet är aningen glesare 

och det finns lite fler öppnare partier. Konferensanläggningen syns på båda kartorna.  

4 RESULTAT FÄLTINVENTERING  
Inventeringsområdet presenteras översiktligt i avsnitt 4.1, resultatet av 

naturvärdesinventeringen och identifierade naturvärdesobjekt presenteras i karta och i text i 

avsnitt 4.2. I kartan presenteras redovisas också identifierade värdefulla och skyddsvärda träd. 

Resultatet av trädinventeringen och respektive träd beskrivs dock i detalj i avsnitt 5 tillsammans 

med rekommendationer kring hantering av träden. Foton på värdefulla och skyddsvärda träd 

finns i bilaga 2.  

4.1 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING INVENTERINGSOMRÅDET 

Inventeringsområdet är ungefär 3 hektar stort, varav 2.7 hektar utgör landområde och 0.3 hektar 

vattenområde.  
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Inventeringsområdet gränsar i öster mot en populär badplats med sandstrand, Vivesta havsbad. 

Bebyggelsen i närområdet utgörs av småhus med blandat fritidshus och hus för 

permanentboende.  

Närområdet samt inventeringsområdet är kuperat med i huvudsak omväxlande partier med 

gräsmatta respektive talldominerad blandskog (på både plattare mark och på kullar) och ett 

hällmarksområde i norr med block och sten och en bergsbrant ner mot vattnet.  

I nordvästra delen ligger en liten sandstrand. Delar av gräsytorna nyttjas för uppställning av 

husvagnar/camping. Vägarna inom området har grusbeläggning. Centralt i området samt i 

anslutning till badplatsen finns grusytor som utgör parkering för bilar. Längst ut på 

Niclaslundsvägen på toppen av kullen i norr ligger ett trähus/tidigare konferensanläggning.  

Intrycket av området domineras av ett glest trädskikt av relativt likåldriga högväxta tallar (Figur 

2). Tallarna är ungefär 100 år gamla (bekräftat genom provborrning i ett av träden). Förmodligen 

har en avverkning skett i början av 1900 – talet och därefter har träden fått växta upp igen.  

 
Figur 2. Översiktsbild från inventeringsområdet. Bilden är tagen från en position centralt I 

området riktat mot norr. Bilden visar det glesa trädskiktet av likåldriga tallar som dominerar 

intrycket av platsen. Mellan trädstammarna skymtas den tidigare konferensanläggningen. 

Längst till höger i bilden ligger badplatsen Vivesta havsbad.  
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4.2 NATURVÄRDESOBJEKT 

Under fältbesöken avgränsades två naturvärdesobjekt (NVO) med påtagligt naturvärde ( 

Tabell 3 och Figur 3). Naturvärdesobjektens beskrivs nedan och presenteras på karta i Figur 3. 

Övrigt område bedömdes inte hysa tillräckligt höga värden för att uppnå någon 

naturvärdesklass enligt standarden (se beskrivning av övrigt område i avsnitt 5.4).  

 

Tabell 3. Resultatet av fältinventeringen. Antal identifierade naturvärdesobjekt inom 

inventeringsområdet. 

Naturvärdesklass Antal 
naturvärdesobjekt  

1 – Högsta naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

 
- 

2 – Högt naturvärde 
Av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 
eller nationell nivå. 

 
- 

3 – Påtagligt naturvärde 
Av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden 
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls 
eller förbättras. 

 
2 
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Figur 3. Resultat av naturvärdesinventeringen: identifierade naturvärdesobjekt, värdefulla och 

skyddsvärda träd, övriga värdeelement, samt förslag på grupper av träd att bevara. NVO 1= 

naturvärdsobjekt 1, NVO 2 = naturvärdesobjekt 2. Skyddsvärda och värdefulla träd beskrivs i 

avsnitt 5. 
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Naturvärdesobjekt 1 - Hällmark och bergsbrant med hävdgynnade arter 

Naturvärdesobjekt nr 1 

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Berg och sten 

Biotop Hällmarkstorräng 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

Hävdgynnade  ängs- och 
betesmarksarter: 
blåsugaT, bockrotT, 
brudbrödT, gul fetknoppT, 
gullvivaF,S,T, gulmåraT,S, 
mandelblommaT, 
stymorsviolT, 
svartkämparT, vit 
fetknoppT 

Naturvårdsarter arter 
(tidigare noterade) 

mandelblommaT, 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av en solbelyst öppen berghäll och en bergbrant mot vattnet. 
Floran är artrik med hävdgynnade arter av främst torrängskarraktär: 
mandelblomma, svartkämpar, brudbröd, smultron, bockrot, styvmorsviol, andra 
violer, gråfibbla, äkta johannesört, gullviva, teveronika, ärenpris, blåsuga, vit 
fetknopp, gul fetknopp. I fältskiktet växter också exempelvis ljung, stensöta, 
kärleksört. Mot vattnet växer unga träd av rönn, tall, en. Värdeelement som 
förekommer är inslag av blommande buskar, block sten, lodytor mot havet.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området utgörs av en havsnära torr, solbelyst hällmark med flertalet 
hävdgynnade arter (10 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av 
block, stenröse, berg i dagen och blommande bärande buskar/träd.  

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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Naturvärdesobjekt 2 - Talldominerad blandskog med karaktär av skogsbete 

Naturvärdesobjekt nr 2    

Naturvärdesklass Påtagligt naturvärde 
(klass 3) 

 

Areal (ha) 4,4 

Datum 2020-04-30 

Naturtyp Ängs- och betesmark 

Biotop Trädklädd betesmark 

Naturvårdsarter (funna 
under fältinv.) 

Hävdgynnade  ängs- och 
betesmarksarter: 
blåsugaT, bockrotT, 
brudbrödT, gullvivaF,S,T, 
gulmåraT,S, 
mandelblommaT, 
stymorsviolT, 
svartkämparT,  
Arter kopplade till 
skog/träd:  

grovtickaT,S talltagelT 

Naturvårdsarter 
(tidigare noterade) 

 

Artvärde Påtagligt 

Biotopvärde Visst 

Natura 2000-naturtyp - 

Beskrivning Objektet utgörs av sydsidan av en kulle med karraktär av skogsbete. Området 
har sannolikt betats tidigare men hävden har upphört. Glest trädskikt (främst 
110-åriga tallar, även björk samt enstaka ek, lönn, hassel, rönn, en, lärk) och 
en artrik flora av hävdgynnade arter: gulmåra, svartkämpar, gökärt, teveronika, 
blåsuga, mandelblomma, smultron, brudbröd, bockrot, gråfibbla, gullviva, 
styvmorsviol, daggkåpor,kärringtand, åkervädd, starrarter. I fältskikt finns också 
exempelvis vitsippor och liljekonvalj. Värdeelement som förekommer är 
stenblock, mur/grundläggning av sten, två värdefulla träd (en äldre lärk och en 
äldre björk). Död ved saknas. Grämarken är i huvudsak frisk med inslag av 
torra partier. Objektet sträcker sig även en bit utanför detaljplaneområdet.  

Motivering till 
naturvärdesklass 

Området präglas av dess karaktär av skogsbete. En södersluttning med glest 
trädskikt, hög artrikedom (9 naturvårdsarter). Här finns värdeelement i form av 
block, sten, stengrund, blommande bärande buskar/träd, två värdefulla träd. 

Inventerare Elin Håkansson 

Utförande organisation Sweco 

T = Typiskt art, S = Signalart, F = fridlyst art 
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4.3 NATURVÅRDSARTER  

4.3.1 Begreppet naturvårdsarter 

Naturvårdsarter är ett samlande begrepp för ett antal kategorier av arter som man måste, bör 

eller kan beakta vid naturvårdsbedömningar (Hallingbäck 2013). Idag omfattar detta begrepp 

juridiskt skyddade arter, typiska arter, rödlistade arter, ansvarsarter, signalarter och nyckelarter 

(Figur 4). En naturvårdsart kan ingå i en eller flera av kategorierna. Mer att läsa om 

naturvårdsarter finns i rapporten Naturvårdsarter utgiven av SLU (Hallingbäck 2013).  

 

Figur 4. Figur som illustrerar de sex kategorier av naturvårdsarter som redovisas i rapporten 

Naturvårdsarter från ArtDatabanken SLU (Hallingbäck 2013).  

4.3.2 Naturvårdsarter inom inventeringsområdet 

Vid fältbesöket i maj 2020 noterades totalt 14 så kallade naturvårdsarter inom 

inventeringsområdet (Figur 5). Två av dessa fanns registrerade sedan innan i artportalen. Av 

naturvårdsarterna är tre kopplade till äldre skogsmiljöer (Tabell 4): tallticka, talltagel och 

grovticka. Resterande 11 är kopplade till jordbrukslandskapets äng- och betesmarker (Tabell 5), 

exempelvis brudbröd, bockrot, gullviva, och mandelblomma.  
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Figur 5. Naturvårdsarter funna tidigare samt under inventeringen 26 maj. T = Typiskt art, S = 

Signalart, R = Rödlistad art. NVO 1 = Naturvärdesobjekt 1. NVO 2 = Naturvärdesobjekt 2.  
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Tabell 4. Naturvårdsarter kopplade till skogsmiljöer noterade under fältinventeringen, samt inom 

vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Tallticka och talltagel noterades utanför 

identifeirade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

Grovticka 
Signalart enligt Skogsstyrelsen 

Typisk art i 9060 Åsbarrskog 
 x 

Tallticka 

Rödlistad kategori Nära hotad 

Signalart enligt skogsstyrelsen 

Typisk art i 9010 Taiga 

Typisk art i 9060 Åsbarrskog 

    

Talltagel Typisk art i 9010 Taiga   

 

Tabell 5. Naturvårdsarter kopplade till ängs- och betesmark noterade under fältinventeringen, 

samt inom vilka naturvärdesobjekt (NVO) som dessa hittades. Ängsbräsman noterades utanför 

identifierade naturvärdesobjekt.  

Art  Kategori av naturvårdsart NVO 1 NVO 2 

blåsuga 

Typisk art i 9070 Trädklädd 

betesmark  

Typisk art i 4030 Torra hedar  

Typisk art i 6230 Stagg-gräsmarker 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 

x x 

bockrot Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

brudbröd 
Typisk art i 5130 Enbuskmarker 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker 
x x 

gul fetknopp 

Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng 

Typisk art i 6280 Alvar 

Typisk art i 1230 Havsklippor 

Typisk art i 2130 Grå dyner 

x   

gullviva 

Fridlyst enligt 9 § 

Artskyddsförordningen 

Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 

Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  

Typisk art i 6510 Slåtterängar i 

låglandet  

Typisk art i 6530 Lövängar  

Typisk art i 9070 Trädklädd 

betesmark  

x x 

gulmåra 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 
x x 

mandelblomma Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker x x 

styvmorsviol Typisk art i 8230 Hällmarkstorräng x x 

svartkämpar Typisk art i 6270 Silikatgräsmarker  x x 

vit fetknopp 
Typisk art i 6110 Basiska berghällar 

Typisk art i 6280 Alvar 
x   

ängsbräsma 
Signalart i Jordbruksverkets ängs- 

och betesmarksinventering 2017 
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4.3.3 Rödlistade arter inom inventeringsområdet 

Tallticka utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är rödlistad. Den 

är rödlistad i kategorin nära hotat (NT1). 

Rödlistade arter är arter som bedöms löpa risk att försvinna ur landet. Kategorierna i rödlistan 

presenteras i Figur 6. Rödlistan utarbetas vart femte år av SLU Artdatabanken med hjälp av 

expertkommittéer och finns förtecknad i boken Rödlistade arter i Sverige 2020. Information om 

arters kategori finns att söka på webbsidan artfakta.se. 

 

 
Figur 6. Förkortningar av de olika kategorierna i rödlistan.  

4.3.4 Fridlysta arter inom inventeringsområdet 

Gullviva utgör den enda av arterna identifierade inom utredningsområdet som är juridiskt 

skyddad och upptagen i artskyddsförordningen. I Södermanland är den fridlyst (skyddad) enligt 

9 §, vilken lyder: 

9 §   I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och 

alger som anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den 

omfattning som framgår av bilagan 

   1. gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och 

   2. plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller 

andra kommersiella ändamål. 

4.3.5 Typiska arter inom inventeringsområdet  

Inom utredningsområdet noterades 12 så kallade typiska arter (t-arter). Tre av dessa är 

kopplade till barrskog: grovticka, tallticka och talltagel. Nio är kopplade till jordbrukslandskapet 

och ängs- och betesmarker: blåsuga, bockrot, brudbröd, gul fetknopp, gullviva, mandelblomma, 

styvmorsviol, svartkämpar och vit fetknopp. 

Typiska arter är arter vars förekomst indikerar så kallad gynnsam bevarandestatus hos aktuell 

naturtyp. Systemet med typiska arter har utvecklats inom arbetet med EU:s art- och 

habitatsystem och uppföljning av Natura 2000-områden. Begreppet avser ”mindre allmänna, lätt 

igenkännbara och lätthittade arter som genom sin närvaro indikerar fördefinierade kvalitéer i sin 

 
 
 

1 Förkortning NT brukar används för denna rödlistekategori, vilket är en förkortning av den 

engelska benämningen near threatened.  
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livsmiljö”. Typiska arter för respektive naturtyp beslutas av Naturvårdsverket efter underlag från 

bland annat ArtDatabanken. 

4.3.6 Signalarter inom inventeringsområdet 

Inom utredningsområdet noterades fem så kallade signalarter. Två är signalarter för skog: 

grovticka och tallticka. Tre är signalarter för äng- och betesmarker: gullviva, gulmåra och 

ängbräsma. Signalarter är arter som med sin närvaro eller frekvens indikerar att ett område har 

höga naturvärden. Signalarter har hittills främst använts i skog och signalarter för skog finns 

listade på Skogsstyrelsens hemsida. Jordbruksverkets har också pekat ut signalarter att 

använda för inventering av ängs- och betesmarker. 

 

4.4 ÖVRIGT OMRÅDE 

Hela inventeringsområdet har bedömts med samma noggrannhet. De delar av 

inventeringsområdet som inte ingår i något naturvärdesobjekt kallas övrigt område. Dessa ytor 

har bedömts inte uppfylla kriterierna för att uppnå påtagligt, högt eller högsta naturvärdesklass 

enligt standarden, eller så kan det finnas naturvärden inom övrigt område på ytor som är så 

små att de inte fångas upp med den valda detaljeringsgraden (medel), se avsnitt 3.2. 

Övrigt område består av vattenområdet, gräsmattor, blandskog, en liten sandstrand, grusvägar 

samt grusparkeringar.  

Följande värdeelement noterades inom övrigt område: tre värdefulla träd, ett skyddsvärt träd, ett 

särskilt skyddsvärt träd, ett småvatten och två högstubbar/död ved. Trädgårdsavfall har tippats i 

småvattnet och vattnet är kraftigt grumlat.  

Gräsmattor hyser generellt låga naturvärden då miljön är ensartad och artfattig, och ofta 

näringspåverkad.  

Skogsområdena i övrigt område har lite olika karraktärkaraktär: dels blandskog (likartad den i 

naturvärdesobjekt 2), med ett glest likåldrigt trädskikt av ca 110-åriga träd och visst uppslag av 

sly, dels blandskogsytor med inslag av hällmark och mindre träd och buskar och inslag av 

hävgynnade arter. Områdena saknar exempelvis äldre träd, död ved, andra värdeelement eller 

tillräckligt många naturvårdsarter för att uppnå en naturvärdesklass. Fältfloran har i huvudsak 

mer skoglig karaktär med exempelvis blåbärsris. Om naturvärdesklass 4 (visst naturvärde) hade 

ingått i inventeringen skulle antagligen delar av övriga skogsområden inom inventeringsområdet 

uppnått klassen visst naturvärde.  

Den lilla stranden i nordväst bidrar till en varierad miljö med sand, platta klipphällar, beskuggat 

vatten och ett trädskikt med al, sälg, en tall klassad som värdefull tall och ytterligare några tallar 

som är lite grövre än genomsnittet, nära att uppnå kriteriet för att klassas som värdefulla.  

Det undersökta vattenområdet håller låga naturvärden och vattnet är starkt näringspåverkat 

som i sin tur har påverkat undervattensvegetationen. Här finns ingen tät undervattensvegetation 

som skulle kunna vara lämplig som lek eller uppväxtplats för eventuell fiskfauna. Det finns inte 

heller några områden som exempelvis vassområden eller låga skär som skulle kunna vara 

viktiga häckningsplatser för fågel. 

5 VÄRDEFULLA TRÄD 
5.1 ÄLDRE TRÄD VIKTIGA FÖR BIOLOGISKA MÅNGFALDEN 

Ett gammalt träd har ofta utvecklade strukturer som gynnar biologisk mångfald. Exempel på 

sådana strukturer är stamhåligheter, vedblottor och döda grenar som kan bli hemvist för många 

arter. Många organismer är helt beroende av dessa mikrohabitat för sin överlevnad. Eftersom 
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gamla träd generellt sett är en bristvara i dagens skogar är många arter knutna till dessa 

strukturer hotade. Gamla träd är oftare vid sämre vitalitet än unga, och sjuka träd som börjat 

angripas av olika arter insekter och vedsvampar har generellt högre naturvärden än friska träd. 

Sammanfattat kan man säga att ju äldre ett träd tillåts bli desto högre natur-värden kommer det 

att få. 

5.2 RESULTAT INVENTERING AV TRÄD 

Vid fältinventeringen noterades sex träd inom detaljplaneområdet vilka uppfyllde kriterierna för 

att klassificeras som värdefullt, skyddsvärt eller särskilt skyddsvärt träd (Tabell 6). Av dessa 

klassificeras s fyra som värdefulla, ett som skyddsvärda och ett som särskilt skyddsvärt. 

Trädens placering presenteras på kartan i Figur 3. Foton på träden finns i bilaga 2.  

Ytterligare ett värdefullt och tre skyddsvärda träd noterades strax utanför detaljplanegränsen: en 

lärk, en björk, en sälg och en tall. Dessa markeras i kartan i Figur 3. 

Tabell 6. Särskilt skyddsvärda träd, skyddsvärda träd och värdefulla träd identifierade inom 

inventeringsområdet. Se trädens placering i Figur 3 

Träd - 

nummer 
Trädslag Kategori  Beskrivning 

1 Tall Värdefullt 75 cm i diameter 

2 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

3 Tall Särskilt skyddsvärt Hålträd, 60 cm i diameter 

4 Björk Värdefullt 50 cm i diameter 

5 Tall Värdefullt 70 cm i diameter 

6 Tall Skyddsvärt 

Tall med sju fruktkroppar av den 

rödlistade (NT) arten tallticka, 55 cm i 

diameter 

 

5.2.1 Särskilt skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som särskilt skyddsvärt träd; träd nummer 3, en 

grov tall (60 cm i diameter) som dessutom är hålträd med flera välutvecklade hål. Träd i denna 

kategorin är särskilt värdefulla för att bibehålla en biologisk mångfald i trädmiljöer och kan hysa 

en värdefull flora och fauna, med förekomster av rödlistade arter. Naturvårdsverket 

rekommenderar samråd kring särskilt skyddsvärda träd om det planeras åtgärder som bedöms 

påverka trädet:  

”Om en åtgärd på ett särskilt skyddsvärt träd kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön ska den som planerar att vidta åtgärden lämna in en 

anmälan för samråd hos länsstyrelsen” (Naturvårdsverkets webbsida, 

se länk i referenslistan).  

5.2.2 Skyddsvärda träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades ett träd som skyddsvärt träd, träd nummer 6, en tall med 

sju fruktkroppar av den rödlistade arten tallticka (kategori nära hotad, NT). Träd i denna kategori 

är nära att bli särskilt skyddsvärda träd. 
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5.2.3 Värdefulla träd inom detaljplaneområdet  

Inom detaljplaneområdet identifierades fyra träd som värdefulla: träd nummer 1, en grov tall (75 

cm i diameter) med brandspår på stammen, träd nummer 2, en grov tall (70 cm i diameter), träd 

nummer 4, en grov björk (50 cm i diameter) och träd nummer 4, en grov tall (70 cm i diameter). 

Träd i denna kategori är nära att bli skyddsvärda träd. 

5.3 REKOMMENDATION GÄLLANDE TRÄD I DETALJPLANEN 

Värdefulla och skyddsvärda träd är viktiga inslag i landskapet som bidrar till biologisk mångfald. 

Det rekommenderas därför att samtliga eller så många som möjligt av de värdefulla och 

skyddsvärda träden sparas. Särskilt rekommenderas att träd i kategorin särskilt skyddsvärda 

sparas.   

Utöver värdefulla/skyddsvärda träd finns flertalet träd, främst tallar, som är omkring 100 år inom 

inventeringsområdet. Dessa är inte fullt så gamla eller grova som de värdefulla och 

skyddsvärda träden men hyser ändå värden för biologisk mångfald. På relativt kort sikt kan de 

utveckla höga värden. I kartan i Figur 3 pekas ett antal tallar ut som är nära att uppå klassen 

värdefulla träd. Det är positivt om så många som möjligt av dessa träd sparas.  

Utöver dessa träd markeras också en medelstor ek (35 cm i diameter, inom naturvärdesobjekt 

2) och tre sälgar ut i Figur 3. Sälgar har ett särskilt värde som födokälla åt insekter då den 

blommar tidigt på säsongen. Vad det gäller ek råder det brist på ädellövträd i landskapet 

generellt och de har potential att många hundra år gamla och utveckla höga värden för biologisk 

mångfald. Det är positivt ut naturmiljösynpunkt om så många som möjligt av sälgar och ekar 

sparas. 

Ett tillvägagångssätt för att planera bevarandet av träd i detaljplaneområdet kan vara att bevara 

grupper av träd. Förslag på tre områden med grupper av träd att bevara presenteras i kartan i 

Figur 3. Områdena inkluderar värdefulla och skyddsvärda träd, och träd som är nära att uppnå 

klassen värdefulla. Inom dessa områden rekommenderas också att träd med variarande ålder 

sparas för att erhålla ett trädbestånd med åldersvariation, kontinuitet och rekreationsvärde.  

6 KONSEKVENS ÖKAD BÅTTRAFIK 
6.1 BAKGRUND FRITIDSBÅTARS PÅVERKAN 

Fritidsbåtar ger upphov till negativa effekter på kustmiljön. Med fritidsbåtslivet följer en rad olika 

aktiviteter som var och en ger upphov till flera olika typer av miljöpåverkan. 

Grunda miljöer med sand-, ler- och gyttjebottnar tillhör de mest produktiva och värdefulla 

miljöerna längs Sveriges kuster. De solbelysta bottnarna värms upp fort på våren och 

vattentemperaturen under vår och sommar är högre än i havet utanför. Detta tillsammans med 

naturligt näringsrika bottensediment ger en hög biologisk produktion av en stor mängd växter 

och bottendjur och goda uppväxtförhållande för unga fiskar.  

Dessa områden utgör en viktig miljö för olika arter av marina och limniska kärlväxter, såsom 

ålgräs natar samt kransalger vilka fyller viktiga ekosystemfunktioner längs Sveriges kuster.  

Vegetationen tillför fysisk struktur till en annars kal mjukbotten och utgör en viktig livsmiljö för 

många små växter och djur, vilket höjer den biologiska mångfalden. Vegetationsklädda 

mjukbottnar utgör också viktiga födosöks-, lek – eller uppväxtområden för många olika fiskarter 

Båttrafik och ankring leder till uppgrumling och erosion av sediment samt till skador på 

bottenmiljön. Undervattensbuller från båtarnas motorer kan störa fiskar och däggdjur. Vidare 
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medför användning av fritidsbåtar utsläpp av giftiga ämnen och föroreningar från 

båtbottenfärger och förbränningsmotorer. 

Det stora antalet motorbåtar och vattenskotrar, trenden att motorerna blir allt större, samt det 

faktum att båtarnas förbränningsmotorer idag saknar avgasrening medför att fritidsbåtar släpper 

ut stora mängder föroreningar och växthusgaser. Utsläpp av giftigt koppar från fritidsbåtars 

bottenfärger är också betydande och bidrar till att halten av koppar i vattenmassan är över 

gränsvärdet för god miljöstatus i 85 % av alla klassade kustvattenförekomster. 

6.2 VATTENOMRÅDET I DETALJPLANEOMRÅDET 

Det undersökta vattenområdet ligger på södra sidan av Stjärnholmsviken, nordväst om 

Oxelösund. Sträckan är helt öppen och utsatt för väder och vind vilket. Vattendjupet blir snabbt 

3 meter och håller det djupet på en sträcka av 25-30 meter ut från land innan djupet ökar till 

cirka 6 meter. Baserat på dessa observationer gjorda vid fältbesöket uppskattas att 

vattencirkulationen på platsen är god och att vattnet kan strömma fritt.  

Närmast land finns hällar, block och sten innan bottensubstratet en bit från land övergår till en 

sand/mjukbotten blandat med block och sten. Här finns även några större block. Både i den 

östra samt den västra delen av undersökningsområdet finns grundare sand/grus bottnar. 

Vegetationen är sparsam och det finns bara enstaka exemplar av natar och slingor. 

Blåstångsplantor finns närmast land men de är små och starkt påverkade av påväxt av 

fintrådiga alger. I zonen närmast land växer tätt med grönslick.  

Området bedöms inte ha sådana värden att det idag skulle kunna vara viktigt för fiskfaunan som 

födosöks-, lek- och uppväxtplats. Ej heller bedöms området viktigt som häcknings-, uppväxt- 

eller födosöksplats för fågellivet då det är så öppet samt att det saknar exempelvis 

musselbottnar.  

6.3 BEDÖMNING PÅVERKAN 

En ökad båttrafik skulle kunna ha en negativ påverkan på de strukturer som finns i området 

idag. Påverkan bedöms dock som liten, eftersom:  

• naturvärdena på platsen är låga  

• vattencirkulationen på platsen uppskattas vara god  

En god vattencirkulationen gör att eventuell påverkan av grumling blir liten då det suspenderade 

bottensubstratet skulle föras iväg och inte lägga sig direkt på platsen, om det exempelvis skulle 

byggas bryggor där. Påverkan från avgaser och läckage från bottenfärger blir även den liten 

genom utspädningseffekter tack vare den goda vattencirkulationen. 

En ökad båttrafik till Vivesta bedöms inte heller påverka andra områden i närområdet som 

exempelvis Strandstuvikens naturreservat då det ligger väl norr om den aktuella platsen då 

viken är bred.  
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7 SAMLADE REKOMMENDATIONER 
Följande rekommendationer inför framtagande av ny detaljplan ges ur aspekten 
naturvärden/biologiska mångfald: 
 

Naturvärdesobjekten 

• Spara i sin helhet de två naturvärdesobjekten med påtagligt naturvärde. Det bedöms 

vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden i landskapet blir 

kvar efter exploateringen och att kvaliteten bibehålles och gärna förbättras. 

• Om naturvärdesobjekt nummer 2 exploateras, flytta om möjligt  grässvålen med de 

hävdgynnade arterna till en annan plats 

Träden 

• Spara grupper av träd, se förslag på områden i Figur 3 samt resonemang kring detta i 

avsnitt 6.3. Alternativt bevara utpekade värdefulla, skyddsvärda och särskilt 

skyddsvärda träd med höga värden på annat sätt.  

• Spara om möjligt sälgar och ädellövträd såsom ek. Ädellövträd har potential att bli 

mycket gamla och hysa stora värden. Sälgar har ett särskilt värde för insekter då de 

blommar tidigt på året.  

• Spara om möjligt identifierade högstubbar. Om marken där högstubbarna står ska 

exploateras kan de fällas och läggas på annan plats inom området. Död ved utgör ett 

viktigt inslag i naturen för att upprätthålla den biologiska mångfalden. Det är dessutom 

generellt stor brist på död ved i landskapet. 

Småvattnet  

• Behåll om möjligt småvattnet och utför en restaurering i syfte att förbättra 

vattenkvaliteten. Dumpat material behöver rensas bort. Förekomst av vatten bidrar alltid 

positivt till biologiska mångfald och fiskfria småvatten har potential som livsmiljö åt 

groddjur. 

Rekommendationer gällande båttrafik  

• saknas 
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Bilaga 1 

METOD ENLIGT SIS-STANDARD 
Nedan beskrivs översiktligt principerna för en naturvärdesinventering 
(NVI) som följer den rådande standarden (SS 199000:2014). 

NATURVÄRDESINVENTERING ENLIGT SIS-STANDARD 

Sedan 2014 finns en standard för hur naturvärdesinventeringar avseende biologisk mångfald 

ska genomföras och rapporteras (SIS 2014). Naturvärdesinventering benämns ofta förkortat för 

NVI. Här följer en kort översikt av metoden.  

Syftet med en naturvärdesinventering är att träffsäkert identifiera, beskriva och värdera 

områden som har betydelse för den biologiska mångfalden. Genom att standardisera hur 

naturvärdesinventeringar ska göras underlättas arbetet för alla parter och bedömningarna kan 

bli mer enhetliga. 

Det ingår inte i en NVI enligt standard att bedöma hur den biologiska mångfalden påverkas av 

en planerad exploatering eller hur olika arter och områden ska skyddas juridiskt. Inte heller 

syftar en NVI till att belysa andra viktiga miljöaspekter som till exempel förutsättningar för 

friluftsliv, kulturmiljö eller olika ekosystemtjänster. Däremot kan en NVI vara ett viktigt underlag 

för sådana bedömningar.  

Den standardiserade arbetsmodellen följer ett antal steg:  

 
1 UTFORMA UPPDRAGET UTIFRÅN BEHOV 

Det finns enligt standarden tre sätt att anpassa en NVI till de aktuella behoven.  

För det första avgörs om NVI:n ska omfatta enbart en förstudie (kallas ibland för 

skrivbordstudie) eller även en fältinventering. Om man väljer enbart förstudie innebär det att 

naturvärdesobjekt (NVO) avgränsas utifrån kartor, flygbilder och andra tillgängliga 

kunskapsunderlag. De identifierade områdena behöver i så fall inte naturvärdesklassas, det 

räcker med att ange att de har ”potentiellt naturvärde”. En naturvärdesbedömning på 

förstudienivå är alltid preliminär. 

För det andra avgörs om om förstudien ska följas upp med en NVI på fältnivå, det vill säga att 

den ska inkludera inventering i fält. Då identifieras naturvärdeobjek med naturvärdesklass 1 

(högsta naturvärde), 2 (högt naturvärde) och 3 (påtagligt naturvärde). Man kan då välja mellan 

tre olika detaljegrader (Tabell 1). Detaljeringsgraden avgör hur små naturvärdesobjekt man har 

för avsikt att kunna identifiera i fält.  
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Tabell 1. En NVI kan göras med tre olika detaljeringsgrader. Tekniska rapporten (SIS-TR 

199001:2014) har vissa rekommendationer om vilken detaljeringsgrad som är lämplig i olika 

sammanhang. 

Detaljeringsgrad Storlek på naturvärdesobjekt som ska kunna identifieras i 
fält 

Översikt Minst en yta på 1 hektar (100 x 100 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 100 meter långt och 2 meter brett. 

Medel Minst en yta på 0,1 hektar (32 x 32 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 50 meter långt och en halv meter brett. 

Detalj Minst en yta på 10 m2 (3,2 x 3,2 meter) eller ett linjeformat 
objekt som är minst 10 meter långt och en halv meter brett. 

 

För det tredje finns sex så kallade tillägg (Tabell 2). Tilläggen inte ingår i metodens 
grundutförande utan utgör tillval.  

Tabell 2. En NVI kan göras med sex olika tillägg.  

Tillägg Kommentar 

Naturvärdesklass 4 Även naturvärdesobjekt med ”Visst naturvärde” identifieras 
och avgränsas, på kartor markeras de med gul färg. 

Generellt 
biotopskydd 

Alla områden som omfattas av generellt biotopskydd enligt 7 
kap. 
11 § Miljöbalken och Förordningen om områdesskydd 
kartläggs. 

Värdeelement Värdeelement är inslag i naturen som gynnar biologisk 
mångfald, t.ex. gamla träd, vattensamlingar eller stenmurar. 

Detaljerad 
redovisning av 
artförekomst  

Innebär att förekomst av naturvårdsarter redovisas på karta 
eller med koordinater och med en noggrannhet på minst 10-
25 meter. 

Fördjupad 
artinventering 

Specifika arter eller artgrupper eftersöks särskilt inom hela 
eller delar av inventeringsområdet, resultatet inarbetas i 
klassningen av NVO. 

Kartering av Natura 
2000-naturtyp 

Eventuella Natura 2000-naturtyper identifieras, avgränsas och 
bedöms med stöd av Naturvårdsverkets manualer. 

 

2. FÖRSTUDIE/SKRIVBORDSTUDIE 

Inventeringsområdet avgränsas, tidigare kända naturvärden studeras och en preliminär bedömning av 

vilka områden som kan antas ha störst betydelse för biologisk mångfald görs.  

3. INVENTERING I FÄLT 

Därefter genomsöks inventeringsområdet i fält. Metoden utgår ifrån två bedömningsgrunder och man 

letar specifikt efter så kallade naturvårdsarter (bedömningsgrund artvärde) och man bedömer olika 

biotopers förutsättningar att hysa biologisk mångfald (bedömningsgrund biotopvärde).  

4. TILLDELA VARJE NATURVÄRDESOBEJKT EN NATURVÄRDESKLASS 

När bedömningsgrunderna artvärde respektive biotopvärde är definierade för ett visst avgränsat fastställs 

dess naturvärdesklass med hjälp av matrisen i Figur 1. Om det finns en osäkerhet i bedömningen ska 

det anges, då betecknas klassningen som preliminär. I sitt grundutförande innehåller standarden tre 

naturvärdesklasser: 1 – Högsta naturvärde (markeras med vinröd färg på kartor), 2 – Högt naturvärde 
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(klarröd färg på kartor) och 3 – Påtagligt naturvärde (orange färg). Som tillägg finns klass 4 – Visst 

naturvärde (gul färg). Vad de olika klasserna står för beskrivs i Tabell 3 nedan. Områden som tilldelas en 

naturvärdesklass benäms naturvärdesobjekt (NVO). De delar av inventeringsområdet som inte 

avgränsas som NVO kallas övriga områden. 

 
Figur 1. Matrix som beskriver hur sammanvägning av bedömningsgrunderna biotop och art görs till en 

naturvärdesklass enligt Svensk standard SS 199000:2014. I metodens grundutförande ingår att identifiera 

naturvärdesobjekt med påtagligt, högt eller högsta naturvärde. Att identifiera naturvärdesobjekt med visst 

naturvärde utgör ett tillägg. Områden som får lågt naturvärde utgör inte ett naturvärdesobjekt.  

Tabell 3. Naturvärdesklasser enligt Svensk standard SS 199000:2014. 

Naturvärdesklass 1 (Högsta naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på nationell eller global nivå. 

Naturvärdesklass 2 (Högt naturvärde) 

Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av särskild betydelse för att 
upprätthålla biologisk mångfald på regional eller nationell nivå.  
(Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 
1 och 2, ängs- och betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och hagmarksinventeringens 
klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, 
våtmarksinventeringens klass 1 och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 2000-naturtyper. Detta 
förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde.) 

Naturvärdesklass 3 (Påtagligt naturvärde) 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av särskild 
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det 
bedöms vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större 
samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. (Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär 
ängs- och betesmarksinventeringens klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt 
med naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens klass 3, 
våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass naturvatten.) 
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Naturvärdesklass 4 (visst naturvärde)  INGÅR EJ I GRUNDUTFÖRANDE AV METODEN, UTAN 
UTGÖR ETT TILLÄGG 

Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse 
för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse 
att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet 
upprätthålls eller förbättras. 
(Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd men som inte 
uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som 
tydligt påverkats av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med fler-skiktat trädbestånd men 
där andra värdestrukturer och värdeelement saknas.) 

 
5 REDOVISA RESULTATET AV INVENTERINGEN 

Enligt standarden ska resultatet av naturvärdesinventeringen redovisas i en rapport som 

innehåller den information som standarden kräver. Geografisk information ska även redovisas i 

GIS och observationer av naturvårdsarter ska registreras i Artportalen eller motsvarande 

nationell databas för artrapportering. 
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Bilaga 2 

FOTON AV VÄRDEFULLA, SKYDDSVÄRDA OCH 

SÄRSKILT SKYDDSVÄRDA TRÄD 
 

1. Tall Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter. 
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2. Tall, Värdefullt träd, saknar pansarbark, 75 cm i diameter.
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3. Tall, särskilt skyddsvärt träd, hålträd, 60 cm i diameter.
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4. Björk, värdefullt träd, 50 cm i diameter
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5. Tall, värdefullt träd, 70 cm i diameter 
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6. Tall, skyddsvärt träd, 55 cm i diameter, sju fruktkroppar av den 
rödlistade (kategori nära hotat, NT) arten tallticka.  

 
 



 

 

 

 

 

Naturvärdesinventering NVI Vivesta Udde 
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Fastställa program för uppföljning och insyn av privata utförare

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

Fastställa befintligt program för uppföljning och insyn av privata utförare gällande för
mandatperioden 2022-2026

1. Sammanfattning
Enligt kommunallagens kapitel 5 § 3, ska fullmäktige för varje ny mandatperiod anta ett
program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av
privata utförare. I programmet ska det enligt kommunallagen också anges hur fullmäktiges
mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Kommunstyrelseförvaltningen har stämt av befintligt program med förvaltningarna i
kommunen som verkar inom verksamhetsområden där kommunen har överlåtit vården av
kommunala angelägenheter till privata utförare. Efter avstämningarna med förvaltningarna
har kommunstyrelseförvaltningen inte fått in några indikationer på att det idag antagna
programmet skulle stå i konflikt eller förhindra det sätt på vilket tillsynen idag sker av privata
utförare. Kommunstyrelseförvaltningen har säkerställt att det befintliga programmet idag
uppfyller de krav som ställs i kommunallagen avseende programmets utformning och
innehåll.

Bestämmelsen i kommunallagen kräver endast att beslut om program tas under varje
mandatperiod. Detta innebär att man inte måste ta fram ett nytt program för varje
mandatperiod utan att det räcker med att fastställa det befintliga programmet. Samtidigt
finns det möjlighet för fullmäktige att närsomhelst under innevarande mandatperiod
revidera befintligt program eller att anta ett helt nytt program för uppföljning och insyn av
privata utförare.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att befintligt program fastställs och blir
gällande för den innevarande mandatperioden 2022-2026.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Fastställa program för uppföljning och insyn av privata utförare

Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Datum
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Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål
och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare. Syftet är att
förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Kommunen ska följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till
en privat utförare. Genom avtalet ska kommunen tillförsäkra sig
informationen som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den
verksamhet som lämnats över.

Allmänheten har rätt till information om olika utförare när kommunal
verksamhet är konkurrensutsatt och valbar för den enskilde.

2. Regelverk
Enligt kommunallag (2017:724) (KL) ska kommunen:

- Kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat
utförare,

- Genom avtal tillförsäkra informationen som gör det möjligt för allmänheten
att få insyn,

- Se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de
lämnar till privata utförare

- Tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan
välja mellan olika utförare.

3. Privata utförare
Privat utförare definieras i 10 kap. 7 § KL som en juridisk person eller en
enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet.
En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag eller ideell förening.
Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata
utförare.

4. Programmets omfattning
Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de flesta
verksamhetsområden och som tydligt riktar sig till kommunens
medlemmar.

Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter
programmet fastställs i kommunfullmäktige.

Programmet omfattar inte fristående förskolor och skolor eftersom de är
egna huvudmän för verksamheten och alltså inte är upphandlad
verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
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5. Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar
Nämnderna ska i samband med upphandlingar reglera på vilket sätt
avtal med privata utförare ska följas upp.

Nämndernas uppföljning av den privata utföraren ska ske i samband
med redovisning av den interna kontrollen. All uppföljning och kontroll
ska dokumenteras.

Kommunstyrelsen ansvarar för att följa hur nämndernas uppföljningar
utfaller.

Kommunstyrelsen får utfärda riktlinjer för uppföljningarna.

6. Avtalsuppföljning
Uppföljning och kontroll av verksamhet som lämnats över till privata
utförare ska särskilt inriktas på:

- De mål som finns i upphandlingspolicyn

- Medborgarfokus

- Risk för ekonomiska oegentligheter

- Risk för muta och korruption

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de privata utförarna
kvalitetsmässigt bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska
vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det ska tydligt framgå:

- Hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras
och

- Hur brister i verksamheten ska hanteras

Den kommunala huvudmannens möjligheter att besluta om sanktioner
eller häva ett avtal ska vara tydligt reglerat i avtal.

I avtalen ska det säkras att utföraren biträder kommunen vid
uppföljningen och utvärderingen av verksamheten, lämnar nödvändiga
statistikuppgifter och rapporterar in andra uppgifter som är nödvändiga
för uppföljningen.
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7. Information
Varje nämnd ska i avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att
ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en privat
utförare.

Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter bör begränsas till att omfatta
sådant som kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag
eller annan författning eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt
lag.

När enskilda kan välja mellan olika utförare av kommunala tjänster
ansvarar nämnden för att informationen lämnas om samtliga utförare.
Informationen ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och på
andra sätt som bedöms lämpliga utifrån målgruppen.
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Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

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

Delårsrapporten från Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 godkänns

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Revisionen påpekar att viss information kan förbättras för att
tydligare följa kraven enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period
förra året. Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.

Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen
ingår posten avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat.

Revisionen bedömer att verksamhetsmålen med koppling till god ekonomisk hushållning är
förenliga med de av förbundsdirektionen fastställda målen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

Antagen delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022

Utdrag ur direktionens protokoll NOVF 2022-09-14

Avrapportering för NOVF delårsrapport 2022 KPMG

Revisionens utlåtande

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund NOVF (för åtgärd)
Revisionen (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum 
2022-09-14

 _____________________________________________________________________  

Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Lilla Konferenslokalen, Gotlandsbåten, Östersjön, den 14 september 2022 kl. 
11:35-13:00. 

Ledamöter och ersättare Ledamöter 
Carl-Åke Andersson (S) ordf. 
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox) 
Vakant för Nyköpings kommun 
Tapio Helminen (M) (Ox) 
Eva Andersson (C), tj ers 

Ersättare 
Håkan Carlsson (S) 

Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, 
Processingenjör Kristina Holmstedt, driftsansvarig Peter Jansson 

Underskrifter Sekreterare ............................................................ 
Hannes Holmberg 

Paragrafer 24-31 

Ordförande ............................................................ 
Carl-Åke Andersson 

Justerande ............................................................ 
Tapio Helminen 

______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 

Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Anslag uppsatt den  Datum för anslags nedtagande 

Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 

Underskrift ..................................................................................
Hannes Holmberg 

Signerat, original förvaras på 
Högåsens vattenverk

Signerat, original förvaras på 
Högåsens vattenverk

Signerat, original förvaras på 
Högåsens vattenverk

Signerat, original förvaras på 
Högåsens vattenverk
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NOVF § 27 Dnr NOVF2022-13 
 
Delårsrapport 2022 
Förbundet ska varje år upprätta ett delårsbokslut för perioden 1 januari till 
sista augusti. Delårsrapporten ska granskas av förbundets revisorer och 
därefter behandlas av förbundsmedlemmarnas fullmäktigen. 
Ett förslag till delårsrapport har upprättats av förvaltningen. I bokslutet för 
perioden gör förbundet ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Ungefär 
motsvarande överskott prognostiseras för helåret, men avses avsättas till 
den investeringsfond som direktionen inrättat i och med årsredovisningen 
2021. 
Resultatet är högre än budgeterat, och förklaras till stor del av lägre 
elkostnader, lägre räntekostnader samt lägre personalkostnader än 
budgeterat. 
I delårsrapporten görs också en genomgång av de mål som ställs i 
budgeten för 2022, samt en prognos på huruvida de kommer att uppfyllas 
vid årsskiftet lämnas. 
Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar 
på direktionens frågor. 
Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionell ändring.  
Inlägg i ärenden Carl-Åke Andersson (S) och Tapio Helminen (M). 
 
Direktionen beslutar  
att anta Delårsrapport 2022 enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-
09-12, med de redaktionella ändringar som redogjorts för ovan. 
 
Beslutet expedieras till: 
Förbundets revisorer 
Nyköpings kommun 
Oxelösunds kommun 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–0182
lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna av
räkenskapsåret 2022.

Organisation
NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt förbundsdirektion. Förbundsdirektionen
består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från Oxelösunds kommun,
samt lika många ersättare från respektive kommun. Ledamöterna och ersättarna är valda för
perioden 2019-01-01 till 2022-12-31.

För granskning av förbundets räkenskapsår 2019–2022 har medlemskommunernas
fullmäktigen utsett varsin revisor samt revisorssuppleant.

Direktionen

Ordinarie Ersättare
för Nyköping
Carl-Åke Andersson(S) ordförande Ylva Franzén (MP)
Linda Forså (S) Eva Andersson (C)
Tommy Jonsson (M) Lars Lundqvist (KD)

för Oxelösund
Tommy Karlsson(S) vice ordförande Håkan Carlsson (S)
Tapio Helminen (M) Bengt Björkhage (M)

Revisionen

Ordinarie Ersättare
för Nyköping
Göran Silfverling (L) Christer Gustavsson (S)

för Oxelösund
Eva Asthage (M) Mayvor Lundberg (S)

Förvaltning

Förvaltningen leds av förbundsdirektören som är förbundets högsta tjänsteperson.
Förbundsdirektören har ansvar för att driva förbundets verksamhet och att verkställa direktionens
beslut. Direktören är direkt underställd direktionen och direktionens ordförande.

Förbundsdirektören leder tjänstepersonsorganisationen. Under perioden arbetar ytterligare två
tjänstepersoner för förbundet, en förbundscontroller och en processingenjör samt en arbetare,
driftsansvarig. Förbundscontroller har varit tjänstledig större delen av perioden.

Tekniska divisionen i Nyköpings kommun hyr ut drifttekniker till förbundet enligt överenskommelse
som ingås inför varje räkenskapsår. Under perioden har tre drifttekniker haft Högåsens Vattenverk
som sin arbetsplats.

Förbundet har upphandlat ekonomi- och löneadministration av bolaget Grant Thornton Sweden AB.
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Händelser av väsentlig betydelse

Under perioden har förbundet anlagt nya förbindelsepunkter till Enstaberga och Stigtomta. I
samband med projekt Ostlänken och bibanan har nya huvudvattenledningar anlagts på sträckan
Väderbrunn-Minninge. Gamla anläggningar har tagits ur drift och tagits bort. Samtidigt har
upprustning gjorts av anläggning för nödvatten i Väderbrunn.

I juni uppstod en läcka på huvudvattenledningen mellan Minninge och Hemgården. NOVF kom i gång
med vattenleveransen till kommunerna efter knappt ett halvt dygn. Förbundet deltog i
krisledningsarbetet tillsammans med de två medlemskommunerna, och utvärdering och
incidentrapportering sker under resterande 2022.

Under året beslutade direktionen att välja reningsmetod för reningsanläggningen som planeras att
byggas 2025, rening genom ozon- och kolfilter. Beslutet föregicks av en multikriterieanalys av två
pilotutredningar som förbundet genomfört de senaste 10 åren.

Förbundet har i slutet av perioden annonserat om en driftteknikertjänst, enligt tidigare beslut
angående behov av resurser till förbundet.

Förväntad utveckling avseende ekonomi och verksamhet
Förbundet planerar en fortsatt hög investeringstakt, och en stor investering i ny lågreservoar planeras
börja under senare delen av 2022. För att finansiera investeringarna avser förbundet uppta ytterligare
lån av Nyköpings kommun under hösten, vilket har godkänts av medlemmarna samt långivaren
Nyköpings kommun.

Förbundet har haft ett fördelaktigt elavtal under de senaste tre åren, vilket lett till låga kostnader
jämfört med elmarknaden. Avtalet går ut 2022-12-31 och förbundet räknar med väsentligt högre
elkostnader därefter. Ett arbete med att sänka elkostnaderna genom egenproduktion har påbörjats av
förvaltningen och kommer fortsätta utifrån uppdrag från direktionen i budget 2023.

Ostlänken-projektet påverkar förbundet i stor utsträckning. Järnvägens dragning går rakt igenom
vattenskyddsområdet för Högåsen och det är av stor vikt att åtgärder kommer vidtas av Trafikverket,
för att minimera skador på vattentäkten och grundvattnet. Förbundet behöver även anlägga nya
vattenledningar på flera sträckor som berörs av ny järnväg. Större delen av den nya ledningen är
färdig, men vissa sträckor kvarstår.

Förbundet har fortsatt oförändrad prognos för sålt vatten, men ser att det snart kan vara dags att
revidera den något högre, med anledning av ökande befolkning i Nyköping och Oxelösund.

För att finansiera ökande kostnader, framför allt elkostnader och finansiella kostnader, kan en höjning
av vattentaxan vara nödvändig om några år. Direktionen signalerade detta till förbundsmedlemmarna
i och med budgetramen för 2023.
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Måluppfyllelse
MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING KOMMENTAR

God ekonomisk
hushållning

Resultat följer budget Resultaträkning i
årsbokslut

Resultatet under delårsperioden
är bättre än budgeterat.
Årsprognosen pekar också mot
ett bättre årsresultat än
budgeterat.

Baserat på delårsresultatet och
prognosticerat resultat för
helåret bedöms arbetet för att
nå målet God ekonomisk
hushållning följa uppsatt plan.

Målet prognostiseras uppfyllas
vid årsredovisningen.

Hållbar ekonomi 100 % egenfinansiering av
driftkostnader

Vattenavgifterna ska
finansiera
driftkostnaderna

Under delårsperioden har drift-,
underhålls-, avskrivnings- och
lånekostnader i sin helhet
finansierats genom
vattenavgifterna.

Detta innebär att verksamheten
anses ha burit sina egna
kostnader under perioden vilket
hittills skapat förutsättningar att
nå målet om Hållbar ekonomi.

Målet prognostiseras uppfyllas
vid årsredovisningen.

God vattenkvalitet Utveckling av
vattenprovtagningsprogram

Årsredovisning Ett förnyat
undersökningsprogram för
provtagning och analys av vatten
har tagits fram under 2021, i
samråd med kommunens
livsmedelenhet.

Undersökningsprogrammet är
fastställt av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Målet prognostiseras uppfyllas
vid årsredovisningen.

Ökad leveranssäkerhet Utreda reservvattentäkt Rapportering till
Direktionen om
fortlöpande arbete

Arbetet har följts upp vid varje
direktionssammanträde under
Verksamhetsuppföljning.

Målet bedöms vara uppfyllt för
perioden, samt prognostiseras
uppfyllas vid årsredovisningen.
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Sammantaget bedöms samtliga mål som följs upp vid delårsbokslutet vara uppfyllda. Samtliga mål
som ska följas upp vid årsredovisningen prognostiseras uppfyllas.

Uppföljning av nyckeltal

*I och med årsredovisningen 2021 ändrade förbundet en redovisningsprincip som omklassade upparbetat eget kapital till en
investeringsfond retroaktivt, vilket innebar att soliditeten ändrades retroaktivt. Vid beräkningen av soliditeten för 2022-08-31 räknas därför
inte periodens resultat med bland eget kapital, eftersom motsvarande årets resultat kommer att avsättas till investeringsfonden i och med
årsredovisningen. Soliditeten för 2022-08-31 om resultatet räknas med uppgår till 19 %.

DIREKTIONENS MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING

Driftsorganisation Säkerställa driftsorganisation
avseende bemanning och
kompetens

Årsredovisning Förbundet fortsätter arbeta med
kompetenshöjning inom den egna
organisationen, så att
tjänstepersonerna i större utsträckning
ska kunna utföra varandras arbeten vid
behov. Under hösten 2022 rekryteras
ytterligare en arbetare, drifttekniker,
till förbundets personal.

Målet följs ej upp vid
delårsredovisning, men prognostiseras
uppfyllas vid årsredovisning.

Förnya anläggningar och
ledningar

Förnya förbundets ledningar med
minst ett genomsnitt på 2 % per
år

Årsredovisning Under perioden har nyinvestering av
vattenledning Väderbrunn-Minninge
pågått. Projektet motsvarar 8 % av
förbundets ledningsnät. Även sträckan
Minninge-Nyköpingsbanan planeras
nyinvesteras under 2022.

Målet följs ej upp vid
delårsredovisning, men prognostiseras
uppfyllas vid årsredovisning.

Genomföra driftsprojekt Genomföra projekt och
utredningar som krävs för att
genomföra investeringar enligt
investeringsplanering

Årsredovisning Underhållsplan följs upp löpande inom
driftsorganisationen, och rapport sker
till direktionen inom ramen för
verksamhetsuppföljning samt
internkontroll.

Målet bedöms uppfyllas vid
årsredovisningen.

Nyckeltal 2019-08-31 2020-08-31 2021-08-31 2021-12-31 2022-08-31

Levererat dricksvatten till Nyköping, m3 2 202 767 2 226 790 2 372 035 3 653 252 2 453 098

Levererat dricksvatten till Oxelösund, m3 970 560 970 410 940 910 1 385 883 1 023 667

Elkostnad/m3 levererat dricksvatten,
kr/m3

0,48 0,58 0,53 0,51 0,44

Energiförbrukning för produktion, kWh 2 014 932 1 837 968 1 948 266 2 825 679 1 816 794

Energikostnad för produktionen, kr 1 525 102 1 857 396 1 738 746 2 561 131 1 516 418

Energiförbrukning/levererad m3 dricks-
vatten, kWh/m3

0,63 0,57 0,59 0,56 0,52

Soliditet i % 22 24 17 17 16*
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Beskrivning av drift- och investeringsverksamhet

Drift under perioden

Vatten har levererats till kommunerna under verksamhetsåret, med ett oplanerat avbrott i och med
vattenläcka i juni 2022. Vattenleveransen var avbruten i cirka ett halvt dygn. Utöver vattenläckan i
juni har det inte varit några avvikelser i vattenleveranserna.

Grundvattennivåerna är låga i de stora magasinen i upptagningsområdet. Grundvattennivåerna i
Högåsens Västra brunnsområde ligger normal medan ett lägre vattenuttag än normalt i det Östra
brunnsområdet har lett till högre grundvattennivåer än normalt i området. Flöden i sjöar och
vattendrag är under de normala för årstiden.

Investeringar under perioden

Under perioden har förbundet haft ett nyinvesteringsprojekt för en ny vattenledning sträckan
Väderbrunn-Minninge. Projektet är i slutbesiktningsfas men ännu inte helt färdigställt vid periodens
slut.

En upphandling för uppförande av ny lågreservoar med sugledning har påbörjats under perioden, och
planeras färdigställas under hösten.

En investering inom ramen för budgetposten Underhållsåtgärder 2022 har genomförts under
perioden: projektet Anslutningsledning Stigtomta och Enstaberga.

Investering i ny grundvattenbrunn var i budgeten 2022 planerad till senare i flerårsperioden, men
tidigarelades med anledning av samförläggning med arbetet på Husbymalmen till 2022. Direktionen
har tagit ställning till detta i och med budgetramen 2023.

I tabellen presenteras pågående investeringar under perioden. Inga belopp som kan påverka
pågående eller framtida upphandlingsprocesser presenteras i tabellen, utan maskeras med ett ”X”.
Värdena i kolumnen Total Budget avser budget för varje projekt över samtliga aktiva år, och summan
motsvarar därför inte investeringsbudget för 2022. Alla belopp i tkr.

Projekt 2021-12-13 2022-01-01
till 2022-08-
31

2022-08-31 Prognos Total
Budget

Väderbrunn-Minninge 20 8 504 8 524 12 000 12 000

Minninge-Nyköpingsbanan 0 0 0 X X

Ny lågreservoar 1 088 0 1 088 X X

Ny inflitrationsdamm 0 0 0 X X

Underhållsåtgärder 2022:
Anslutningsledning
Stigtomta-Enstaberga.

0 310 310 310
1 000

Ny brunn Ö9 0 41 41 1 500 1 500

SUMMA 1 108 8 855 9 963 42 810 43 500
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Ekonomiskt resultat för delårsperioden

Resultatet för perioden uppgår till 4,4 (fg år 3,6) mnkr.

Medlemmarnas betalning av levererat vatten är schabloniserad för perioden, och justeras först i och
med slutavräkning efter december månad för räkenskapsåret. Därför följer intäkterna i stort sett
budget för perioden.

Produktionskostnaderna prognostiseras att bli lägre än budgeterat. Detta beror i första hand på färre
levererade timmar från Nyköpings Vatten, lägre lönekostnader på grund av tjänstledighet samt lägre
elkostnader än budgeterat.

Avskrivningskostnaderna för delåret uppgår till 2 491 mnkr vilket är något lägre än budgeterat. Detta
beror på att investeringar inte är driftsatta ännu, och att avskrivningen blir fördelad med högre
kostnader under årets sista tertial.

De finansiella kostnaderna har ökat jämfört med motsvarande period föregående år, till följd av ökad
upplåning 2021. De finansiella kostnaderna är dock lägre än budget, med anledning av att
räntekostnaden blivit lägre än budgeterat samt att nyupplåning under 2022 upptas senare än
planerat.

Utfallet för delårsperioden är positivt om 4,4 mnkr. Vid årsredovisningen kommer dock ett positivt
resultat att motsvaras av en avsättning till investeringsfonden för projektet Anläggning för ny
reningsprocess, vilket innebär att det fastställda resultatet i årsredovisningen beräknas bli 0. Se
diskussion under rubriken Helårsprognos.

Balanskravsutredning

Budget och prognos
Utfall 2022-08-31 Budget 2022 Prognos 2022

VERKSAMHETENS INTÄKTER    

Försäljning vatten m m 16 139 24 610 24 623

   
VERKSAMHETENS KOSTNADER

Produktion -8 280 -14 994 -13 217

Driftprojekt -648 -3 000 -2 500

Avskrivningar -2 491 -3 953 -3 953

   

FINANSIELLA INTÄKTER 0 0 0

   

FINANSIELLA KOSTNADER -364 -1 040 -575

   

ÅRETS RESULTAT 4 356 1 623 4 378

Avsättning av resultat till ny
reningsprocess

0 -1 623 -4 378

TOTALT 4 356 0 0
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Nedanstående tabell utvisar balanskravsresultatet per 2022-08-31.

Säsongsvariationer eller cykliska effekter

Verksamhetens kostnader är i viss mån påverkade av säsongsmässiga variationer då våren i stor
utsträckning har utgjorts av arbete med pågående investeringar, och i lägre grad har belastat
förbundets resultaträkning. Under hösten kommer arbeten ske mer på underhållsprojekt än på
investeringsprojekt, vilket leder till att kostnaderna för drift och underhåll blir något högre under
slutet av året. Samma sak gäller förbundets driftsprojekt, för vilka kostnaderna beräknas bli högre på
hösten än på våren.

Vissa cykliska effekter förekommer också i verksamheten kopplat till investeringar. Enskilda år kan
investeringarna vara betydande vilket, när anläggningarna driftsätts, kan ha en betydande påverkan
på avskrivnings- och utrangeringskostnader. Under 2022 väntas stora investeringar att aktiveras som
anläggningar under andra halvan av året, vilket ger högre avskrivningskostnader efter delårets period.

Personalkostnaderna är något lägre under perioden jämfört med helåret, till följd av en tjänstledighet
perioden januari-augusti.

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter förväntas påverka verksamhetens intäkter
under 2022.

Helårsprognos
Intäkterna prognostiseras hamna nära budgeterad nivå för helåret. Levererat vatten kan komma att
överstiga budgeterad nivå, men osäkerheten är för stor för att påverka prognosen för 2022. I budget
finns en ersättning om knappt en halv miljon från Trafikverket för åtgärder i och med Ostlänken-
projektet, som kan komma att försenas till år 2023.

Produktionskostnaderna prognostiseras understiga budget, av samma anledningar som beskrivs
under det ekonomiska resultatet för delåret: elkostnader, inhyrd personal samt tjänstledig ordinarie
personal.

Kostnaderna för driftsprojekt prognostiseras understiga budget. Till stor del beror det på att arbetet
med provinfiltration på Husbymalmen försenats och att fas 1 inte påbörjats enligt plan.

De finansiella kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat. Detta beror dels på att lånet om 30
miljoner kronor upptogs senare på året än planerat, dels på att förbundets ränta till kommunen blivit
lägre än budgeterat.

Verksamheten prognostiseras ge ett positivt resultat om 4,4 mnkr. Överskottet avses avsättas till
upprättad investeringsfond enligt Lag om allmänna vattentjänster 30 § enligt den investeringsplan

Balanskravsresultat 2022-08-31

Periodens resultat enligt resultaträkningen 4 356
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god
ekonomisk hushållning, 0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper.

0

Summa Balanskravsresultat 4 356
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som direktionen fastställt 2021-12-09 (NOVF2021-39-5) för investeringen Anläggning för ny
reningsprocess. Med anledning av detta prognostiseras resultatet för året till 0 mkr.

Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga reavinster som behöver justeras i
balanskravsresultatet förväntas för helåret.

Direktionens signaturer

Visby 2022-09-14

Carl-Åke Andersson Tommy Karlsson

Linda Forså Tapio Helminen

Tommy Jonsson
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RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-08-31
Prognos

2022
Budget

2022

Verksamhetens intäkter 2 16 139 16 917 24 623 24 610

Verksamhetens kostnader 3 -8 928 -10 899 -15 717 -17 994

Avskrivningar -2 491 -2 108 -3 953 -3 953

Verksamhetens nettokostnader 4 720 3 910 4 953 2 663

 

Finansiella intäkter 0 0 0 0

Finansiella kostnader -364 -306 -575 -1 040

Avsättning till investeringsfond 0 0 -4 378 -1 623

Resultat före extraordinära poster 4 356 3 604 0 0

 

Extraordinära intäkter/kostnader - - - -

Årets resultat 4 356 3 604 0 0
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BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr Not 2022-08-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader, mark och markanläggningar 4 86 022 78 983

Inventarier 5 8 616 9 292

Summa anläggningstillgångar 94 638 88 275

 

Omsättningstillgångar  

Fordringar 6 406 2 770

Kassa och bank 15 070 8 943

Summa omsättningstillgångar 15 476 11 713

 

SUMMA TILLGÅNGAR 110 114 99 989

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  

Eget kapital 7  

Ingående eget kapital 17 097 17 097

Årets resultat 4 356 0

Summa eget kapital 21 453 17 097

 

Avsättningar  

Avsättning till investeringsfond 8 28 345 28 345

Summa avsättningar 28 345 28 345

 

 

Skulder  

Långfristiga skulder 9 50 000 50 000

Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit) 9, 10 0 0

Kortfristiga skulder 11 10 316 4 547

Summa skulder 60 316 54 547

 

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 110 114 99 989

 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, rekommendationer

från Svenska Kommuner och Regioner och Rådet för kommunal redovisning.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den

senaste årsredovisningen.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges

nedan.

Intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade

avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte

skrivs av. Avskrivningsunderlaget utgörs normalt av anskaffningsvärdet exklusive eventuellt förväntat

restvärde vid nyttjandeperiodens slut.

Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk och nyttjandeperioden omprövas när det finns

omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel vid teknikskiften eller väsentliga

verksamhetsförändringar.

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande

och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. Det innebär att i anläggningen

ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuellt kvarvarande del av den

gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande

reparationer redovisas som kostnader.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella anläggnings-tillgångar

tillämpas för byggnader, markanläggningar, inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning.

Modellen används även på befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande

komponenter.
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I tabellen nedan framgår tillämpade avskrivningstider:

Pensioner
Pensioner redovisas i enlighet med RKR-R10 Pensioner. Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda
där AKAP-KL tillämpas. Pensionsavgifter för den avgiftsbestämda ålderspensionen redovisas det år
avgiften avser, dvs för det år som den pensionsgrundande lönen som ligger till grund för beräkningen
är intjänad.

Avskrivningstider: 2022 2021

Markanläggningar 10 – 50 år 10 – 50 år

Byggnader

- Stommar, tak, väggar och golv 50 år 50 år

- Elinstallationer 10 år 10 år

- Pumpar och doseringsutrustning 20 år 20 år

Inventarier 5 – 20 år 5 – 20 år
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NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Inga väsentliga säsongsvariationer eller cykliska effekter har påverkat verksamhetens intäkter.

Sedan 2022 har förbundet genomgått en förändringsfas där en allt större del av personalen utgörs av
egen anställd personal snarare än inhyrd personal av Nyköpings kommun. Processen visar sig i en
stigande kostnad för anställd personal samt sjunkande kostnad för inhyrd personal för personal för
perioden jämfört med föregående period.

Not 2 - Verksamhetens intäkter
2022-08-31 2021-08-31

Va-intäkter 16 000 16 000

Övriga rörelseintäkter 139 917

Verksamhetens intäkter 16 139 16 917

Not 3 - Verksamhetens kostnader 2022-08-31 2021-08-31

Energikostnader -1 516 -1 739

Övriga externa kostnader -4 554 -5 220

Förlust vid utrangering av markanläggning 0 -838

Kostnader för inhyrd personal (från Nyköpings kommun) -794 -1 559

Kostnader för anställd personal (inkl. sociala avgifter) -1 278 -737

Förbundsdirektör (inkl. sociala avgifter) -695 -720

Styrelse- & Årsarvode (inkl. sociala avgifter) -91 -87

Verksamhetens kostnader -8 928 -10 899
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 4 - Byggnader och mark, markanläggningar 2022-08-31 2021-12-31

Byggnader  

Ingående anskaffningsvärde 11 051 11 051

Årets investering 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde 11 051 11 051

 

Ingående avskrivningar -4 646 -4 082

Årets avskrivning enligt plan -376 -376

Ackumulerade avskrivningar -5 022 -4 458

Bokfört värde byggnader 6 029 6 593

Mark

Ingående anskaffningsvärde 492 492

Årets investering 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde 492 492

Bokfört värde mark 492 492

Markanläggning

Ingående anskaffningsvärde 100 509 83 106

Årets investering 8 854 17 514

Utrangeringar -2 711 -1 387

Omklassificering 0 -3 882

Ackumulerat anskaffningsvärde 106 652 95 351

 

Ingående avskrivningar -28 423 -27 258

Omklassificering 0 38

Årets avskrivning enligt plan -1 439 -1 053

Utrangeringar 2 711 549

Ackumulerade avskrivningar -27 151 -27 723

Bokfört värde markanläggning 79 501 67 627

 

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 86 022 74 713
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Avskrivningstider: 2022 2021

Markanläggningar 10 – 50 år 10 – 50 år

Byggnader

- Stommar, tak, väggar och golv 50 år 50 år

- Elinstallationer 10 år 10 år

- Pumpar och doseringsutrustning 20 år 20 år

Not 5 - Inventarier 2022-08-31 2021-12-31

Inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 22 218 17 825

Årets investering 0 0

Omklassificering 0 4 393

Ackumulerat anskaffningsvärde 22 218 22 218

 

Ingående avskrivningar -12 926 -11 871

Omklassificering 0 -38

Årets avskrivning enligt plan -677 -1 017

Ackumulerade avskrivningar -13 602 -12 926

SUMMA Inventarier 8 616 9 292

Avskrivningstider: 2022 2021

Inventarier 5 – 20 år 5 – 20 år

Not 6 - Fordringar 2022-08-31 2021-12-31

Kundfordringar 43 21

Redovisning moms 287 1 443

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader 76 1 306

Övrigt 0 0

SUMMA Fordringar 406 2 770

Not 7 - Eget Kapital 2022-08-31 2021-12-31

Ingående eget kapital 17 097 17 097

Årets resultat 4 356 0

SUMMA Eget kapital 21 453 17 097
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Not 8- Långfristiga skulder 2022-08-31 2021-12-31

Långfristigt lån (från Nyköpings kommun) 50 000 50 000

Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun) 0 0

SUMMA Långfristiga skulder 50 000 50 000

Not 9 – Koncernkontokredit (via Nyköpings kommun) 2022-08-31 2021-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 17 000 17 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Not 10 - Kortfristiga skulder 2022-08-31 2020-12-31

Leverantörsskulder 930 3 362

Upplupna kostnader 894 1 077

Förutbetalda intäkter 8 000 0

Mervärdesskatt 0 0

Skatter 492 108

SUMMA Kortfristiga skulder 10 316 4 547



Översiktlig
granskning
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Delårsrapport per 2022-08-31
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Sammanfattning
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Sammanfattning
Vi har av NOVFs revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Kommunalförbundets (Förbundet) revisorer ska enligt Kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om 
resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalande avges i 
revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckliga underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
 Förbundets resultat för delåret uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma period förra året. 

Det beror främst på att verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år.
 Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket är i linje med budget. I prognosen ingår posten 

avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett nollresultat.

Vi har med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som anges 
under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte är 
upprättat i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vi noterar att viss information kan 
förbättras för att tydligare följa kraven enligt kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån förbundsdirektionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål 
som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är 
förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella- och verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att målen enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen 
fastställda mål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förvaltningens bedömning 
skulle vara väsentligen felaktig. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden för de mål som anses 
vara verksamhetsmål, då målen är oprecisa. 

Linköping 2022-11-10

John Johansson Staffan Ahlqvist
Auktoriserad revisor Revisor



Inledning
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommunalförbund ska upprätta minst en delårsrapport 
som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex 
månader och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska 
behandlas av kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning 
av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av förbundets verksamhet och resultat 
sedan föregående räkenskapsårs utgång. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 
 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
 Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av förbundsdirektionen fastställda målen för god ekonomisk 

hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur förbundet redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och 

Regioner, SKR
Interna regelverk och instruktioner
Förbundsdirektionens beslut

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är 

förenligt med de av förbundsdirektionen beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA, ISRE 2410 eller den nya standarden för kommunal räkenskapsrevision som 
träder i kraft 2023.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte 
att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella mål och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning
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Ansvarig förvaltning

Granskningen avser förbundsdirektionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av förbundscontroller.

Inledning forts.



Resultat av 
granskningen
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i R17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara 
kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om 

god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att förvaltningsberättelsen uppfyller kraven som preciseras i RKR R17 Delårsrapport förutom en 
bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen saknas.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska förbundsdirektionen i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
I delårsrapporten framgår att förbundet har totalt 7 mål som de jobbar utefter. Dessa är:
 God ekonomisk hushållning
 Hållbar ekonomi
 God vattenkvalitet
 Ökad leveranssäkerhet
 Driftsorganisation
 Förnya anläggningar och ledningar
 Genomföra driftsprojekt

Förbundet har till dessa mål identifierat aktiviteter som ska genomföras under räkenskapsåret för att uppnå
målen. Förbundet bedömer vid delårsbokslutet att samtliga mål kommer att uppfyllas vid helår. 
Vår sammanfattande bedömning är att målen enligt delårsrapporten är förenligt med de av förbundsdirektionen 
fastställda mål. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att förvaltningens 
bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Gällande delåret kan vi inte bedöma måluppfyllelsegraden för de mål 
som anses vara verksamhetsmål, då målen är oprecisa. 
Kommentar
Förbundet har inte tydligt delat in sina mål inom finansiella och verksamhetsmål vilket lagen preciserar.
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Balanskravsresultat 
Förbundet ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i 
förvaltningsberättelsen.
Från och med 2013 har kommuner, regioner och kommunalförbund möjlighet att använda sig av de nya reglerna 
om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner, regioner och kommunalförbund som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska 
hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om.
I kommunallagen stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett 
överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, 
eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi. 

Förbundsdirektionen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av 
delårsrapporten framgår det att kommunens balanskravsresultat per 2022-08-31 uppgår till 4 356 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 0 tkr.
Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga 
väsentliga felaktigheter.
Vi noterar att förbundet inte har gjort någon balanskravsutredning baserat på det prognostiserade resultatet så 
som kommunallagen kräver.
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Resultaträkning  
Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att 
intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka 
det egna kapitalet. Förbundets resultat för delåret 
uppgår till 4 356 tkr, vilket är 752 tkr högre än samma 
period förra året. Det beror främst på att 
verksamhetens kostnader är lägre mot föregående år. 
Drivande faktorer är att förbundet har efterfrågat 
mindre konsulttjänster under året, då f g år var mer 
konsulttjänster kopplat till ett ärende med mark och 
miljödomstolen som nu är avslutat. Vi noterar också att 
ändringar i personalstrukturen har minskat kostnaderna 
för förbundet.
Förbundets prognos för helåret uppgår till 0 tkr, vilket 
är i linje med budget. I prognosen ingår posten 
avsättning till investeringsfond vilket resulterar i ett 
nollresultat. Avsättning sker enligt Lagen om allmänna 
vattentjänster 30 § enligt antagen investeringsplan.
Vi förstår att förbundet har utrett redovisningsfrågan i 
hur denna avsättning ska hanteras. Vi rekommenderar 
förbundet att se över den utredningen igen baserat på 
de idéskrifter som Rådet för Kommunal Redovisning 
har tagit fram.
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Balansräkning  
Pågående nyanläggningar

Pågående nyanläggningar har ökat med ca 8,5 mkr från årsskiftet fram till delårsbokslutet. 
Det som primärt driver ökningen är en investering i en ny vattenledning, Väderbrunn-Minninge på ca 8,5 mkr. Total 
prognostiserad kostnad ligger på 12 mkr för projektets totala livslängd. 
Summeringsraden för kolumnen Prognos och Total Budget kan förklaras av att värdet visar prognostiserade och 
budgeterade investeringar över hela investeringsperioden, det vill säga inte endast för 2022. Notera även att 
summeringen inte stämmer eftersom en del projekt har maskats med ett X för att de fortfarande är under 
upphandling.
Vi noterar att pågående nyanläggningar ligger klassificerat som markanläggningar och utifrån vår granskning har 
inga avskrivningar bokförts under perioden vilket är korrekt.
Se nedan över förbundets pågående projekt:
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 Delårsrapport samma beräkningsmetoder användas som i den senaste 
årsredovisningen eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och 
effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har 
påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade 
uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Not 1 Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god 
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer. Det 
anges även att samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den 
senaste årsredovisningen.
Vi bedömer att förbundets delårsrapport är upprättad enligt gällande lagar och regelverk samt att 
redovisningsprinciperna bedöms som korrekta. 
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ska ingå i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning och i de egna rapporterna i enlighet med RKR R14. 
Vi bedömer att förbundets driftsredovisning saknas då det i under avsnittet Driftsredovisning framgår en text över 
väsentliga händelser över räkenskapsperioden.
Investeringsredovisningen saknar information om budgeterade investeringar för räkenskapsåret 2022, samt om 
eventuella avvikelser från budget.
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Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak
och tobaksfria nikotinprodukter

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

Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria
nikotinprodukter”.

2. Sammanfattning
1 augusti i år så trädde en ny lagstiftning i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter, Bifogat förslag till ny taxa för handel med vissa receptfria läkemedel,
folköl, tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter är kompletterad utifrån denna lagstiftning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret när det gäller försäljning av
dessa produkter och har föreslagit att taxan ska kompletteras med tobaksfria
nikotinprodukter.

3. Ärendet
Under senare år så har en mängd nikotinprodukter som är snusliknande utvecklats.
Eftersom produkterna inte innehåller tobak så har de inte omfattats av tobakslagstiftningen.
Därför trädde en ny lagstiftning i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, den
1 augusti 2022. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret när det gäller
försäljning av dessa produkter och har föreslagit att taxan ska kompletteras med tobaksfria
nikotinprodukter.

Beslutsunderlag
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och tobaksfria
nikotinprodukter.

Johan Persson Nils-Erik Selin
Kommunchef Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:

Kommunstyrelseförvaltningen
Nils-Erik Selin

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-10-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 79 Dnr MSN.2021.18

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror
och tobaksfria nikotinprodukter 2022

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun-
fullmäktige

Anta ”Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobaksvaror och
tobaksfria nikotinprodukter”

Sammanfattning

1 augusti i år så trädde en ny lagstiftning i kraft, Lag (2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter. Förslaget till ny taxa för handel med vissa receptfria läkemedel,
folköl, tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter är kompletterad utifrån denna
lagstiftning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-10-10.
Förslag till revidering av taxa för handel med vissa receptfria läkemedel folköl,
tobaksvaror och nikotinprodukter.

______
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Ks/Kf (för åtgärd)
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Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror och tobaksfria nikotinprodukter

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730), lag om tobak och likande produkter (2018:2088) samt
lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257).

2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor.

3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

5 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.

6 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid. Avgiften för extra
tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.

7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogat

Receptfria läkemedel och folköl
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ges kommunen rätt
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.

Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om
vissa receptfria läkemedel.

Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den
löpande tillsynen av detaljhandel med öl.

Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument.

Avgift för anmälan och tillsyn
För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes
handläggningstid.

För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa
receptfria läkemedel tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid.



Tillsynsavgiften betalas i efterskott.



Tobaksfria nikotinprodukter
Enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) ges miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver

anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter.

Avgiften ska betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med tobaksfria

nikotinprodukter.

Tobaksvaror
Enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ges Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.

Avgiften betalas av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror till
konsument.

Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn

För handläggning av anmälan och ansökan om tobak tas en fast avgift ut enligt tabellen
nedan.

För återkommande yttre tillsyn tas en avgift ut motsvarande nedlagd
handläggningstid. Tillsynsavgiften betalas i efterskott.

För återkommande inre tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den fasta årliga avgiften
tas ut genom att den handläggningstid som anges i nedan tabell multipliceras med
gällande timtaxa. Fast årlig avgift ska täcka nämndens beräknade kostnader för
den inre tillsynen som sker löpande under året.

Handläggning/tillsynstid
Anmälan om försäljning av folköl 1 h

Återkommande tillsyn av öl klass II (folköl) Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommande tillsyn av receptfria
läkemedel

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommande tillsyn av försäljningsställen
för folköl och receptfria läkemedel

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Handläggning/tillsynstid

Anmälan om försäljning av tobaksfria

nikotinprodukter

1 h

Återkommande tillsyn av försäljningsställen

för tobaksfria nikotinprodukter

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd tid

Handläggningstid/tillsynstid
Ansökan för tillstånd för att sälja tobak 8 h
Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobak 4,5 h



Anmälan om ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden

5,5 h

Anmälan om förändrat tillstånd 1,5 h
Anmälan om försäljning av elektroniska
cigaretter/påfyllningsbehållare

1 h

Återkommande yttre tillsyn av
tobaksförsäljningstillstånd

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Återkommand inre tillsyn för
tobaksförsäljningstillstånd

3 h/år

Återkommande tillsyn av försäljningsställen
för elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare

Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid



Balanslista kommunstyrelsen    Reviderad 2022-10-05 
Beskrivning Ärendenr Uppdrag Uppdrag klart 

Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna 
och gästhamnen 

KS.2015.116 Ks § 204 2017-11-29  
Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de förslag till utveckl-
ingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens 
slutsatser 

Oktober 2022 
31 december 2022 
Rapport Ks § 28  
2019-03-06 
 

Förvaltarprocessen KS.2018.101 Ks § 112 2018-05-30  
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 
2018-05-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvalt-
ning av verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorgani-
sation underställd kommunchef. 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning 
för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och åter-
komma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunsty-
relse inom ramen för budget 2019—21 
3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskriv-
ning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförsla-
get bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konse-
kvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad orga-
nisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB. 
4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprin-
cip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga 
som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter 
5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomfö-
rande av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter 
för kommunens verksamhetsfastigheter 
6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen 
med förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt 
i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på statusbesikt-
ning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter 

Redovisas i  
oktober 2022 under 
extrainsattmöte med 
PwC 
31 december 2022 
 



 
Åtgärder för att förebygga över-
svämning 

KS.2020.66 KS 2021-11-24 § 173   
Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med 
den planering som har upprättats. 

November 2022 

Markanvisning Villabacken MEX.2020.137 KS 2021-01-27 § 10 
Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en markanvisning med  
tävlingsförfarande genomförs. 
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta 
beslut om vilka som skall medverka i juryn. Juryn består av representat-
ion av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen samt tre politiker.  
Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för täv-
lingsförfarandet där juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar 
förslag till kommunstyrelsen vem som ska tilldelas markanvisningen. 

Beslut om tilldelning. 
Q1 2023 

Utredning om framtida användande av 
Breviksskolans lokaler 

KS.2020.136 KS 2021-01-27 § 12 
Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av  
Breviksskolan. 
KS 2022-03-16 § 30 
Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av 
Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens samman-
träde i oktober 2023 

November 2023 

Uppdrag att förebygga skadegörelse och 
klotter 

KS.2021.43 KS 2021-03-17 § 40 
Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan 
är vidtagna i Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet 
och minskade skador. 
KS 2022-10-05 § 102 
2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i 
november återkomma med förslag på att påbörja installation av 
kameraövervakning på någon av kommunens grundskolor samt kostnad 
för detta. 
3. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens 
sammanträden i november 2022 samt i mars och oktober 2023. 

Mars 2023 
 
 
 
 
 
 
November 2022 
Mars 2023 
Oktober 2023 
 



 
Utredning om intern upphandling KS.2021.143 KS 2021-11-24 § 191 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och or-
ganisation av de tjänster som Kustbostäder genomför. 

Oktober 2022  
31 december 2022 
 

Granskning av kommunens styrning och 
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Fastighetsförvaltning 
 
 
Upphandling av städtjänster i kommunala 
fastigheter 

KS.2021.14 
 
KS.2020.63 
 
 
KS.2019.140 

KS 2021-04-21 §§ 62, 74, 75 
 
Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om 
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet 
med kriterierna för intern upphandling. 
 
Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat reg-
lemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer 
av kommunens lokaler. 

Oktober 2022 
31 december 2022 
 

Avtal med kommunala bolagen KS.2019.58 KS.2019-04-24 § 67 
Uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kust-
bostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastig-
heter och underhåll och skötsel av gata/park på med återrapporterings-
tidpunkt december 2019. 

Oktober 2022 
31 december 2022 

Handlingsprogram för en säkrare och tryg-
gare kommun 2021-2023 

KS.2019.131 KS 2021-11-24 § 187 
Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en 
säkrare och tryggare kommun 2021-2023. 

November 2022 

Kommunens styrdokument 2021 KS.2021.142 KF 2022-03-30, § 12 
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs 
och att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har 
angetts. 

Januari 2023 

Öronmärkningar, 2021 års ekono-
miska resultat  
 

KS.2022.60 KF 2022-03-30, § 12 
Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för 
avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+) samt att till 
kommunstyrelsen återkomma med förslag till utvärdering av 
denna åtgärd  

December 2022 

Revidering av Föreskrifter om av-
fallshanteringen för Nyköpings och 

KS.2021.156 Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per 
januari 2023. 

KS Q1 2023 
KF Q1 2023 



Oxelösunds kommuner 

Utarbeta en ny vision för Oxelösunds 
kommun - Vision 2040.  

KS.2021.72 KF  2021-06-16, §65 
Politisk styrgrupp har bildats för att utarbeta en vision 2040. 

 

Utarbeta förslag till koncerngemen-
samma mål och riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Oxe-
lösunds kommun. 

KS.2022.43 KF 2022-05-11 §26 
Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet 
med de nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 
2023-25. Ansvarig handläggare: Annelie Ljungwald 
 

November 2022 
 

Utredning om framtida användning 
av D-skolan och Torgskolan 

KS.2022.80 KS 2022-06-01 
Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den långsiktiga 
användning av D-skolan och Torgskolan. 
 

November 2022 

 
 

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag 
Beskrivning Ärendenr Registrerat Status 

E-förslag om ishall/padelhall på Ramdalen KS.2021.26 2021-02-15 Magnus Petersson 

E-förslag Utsiktstorn i Gamla Oxelösund KS.2021.133 2021-10-15 Kommunstyrelsen 23 november 2022 
 

E-förslag - Öka säkerheten i Ramdalshamnen KS.2022.141 2022-10-13 Kommunstyrelsen 23 november 2022 

 


	Kommunstyrelsen 2022-11-23
	Föredragningslistan
	2. Planbesked Norra Stjärnholms industriområde   
	3. Styrel 2022
	4. Avräkning barn- och elevpeng 2022
	5. Ekonomisk uppföljning ks per okt
	7. Utvärdering ks målstyrning och roller
	8. Kamerabevakning av Oxelöskolan
	9. Statusinventering Ramdalsanläggningen
	10.1 Delgivning: Verksamhetsberättelse 2021 Mälardalsrådet
	10.2 Delgivning: NOVF2022-18-4 Rapport Vattenläcka 1 juni 2022, Antagen
	10.3 Delgivning: NOVF2022-18-3 Direktion 2022-10-20 p 34, Rapport, Vattenläcka 1 juni
	10.4 Delgivning: Protokollsutdrag från Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 2022-10-21 § 59 - Förvaltning Digifysiskt Science Center Sörmland
	10.5 Delgivning: Inkommen skrivelse avseende arrendeprocessen, friköp och arrendeavgifter för sommarstugeföreningen Femöre 1:1
	11. Redovisning av delegationsbeslut november 2022
	13. Riktlinje för god ekonomisk hushållning  

	14. Detaljplan för del av Vivesta 1:15 och Aspa 2:8
	    14.2 Protokoll 2022-10-18 - Msn § 78
	    14.3 Plankarta Detaljplan för Vivesta 1:15 Antagandehandling
	    14.4 Planbeskrivning Detaljplan för Vivesta 1:15 Antagandehandling
	    14.5 Granskningsutlåtande detaljplan för del av Vivesta 1:15
	    14.6 Antikvariskt utlåtande Vivesta 1:15 220527
	    14.7 Naturvärdesinventering Detaljplan för Vivesta Udde Samråd
	15.  Fastsällande av program för uppföljning och insyn av privata utförare
	16. Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2022 
	17. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl, tobak
och tobaksfria nikotinprodukter

	19. Kommunstyrelsens balanslista



