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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ändrad byggsanktionsavgift i tillsynsärende
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ planoch bygglagen (2010:900) påföra XXX med personnummer XXX en
byggsanktionsavgift på 51 408 kronor.
Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom två månader
efter det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.
Den byggsanktionsavgift som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen påförde XXX
genom beslut 2020-10-20 har visat sig vara felaktigt och ska därmed inte gälla.

Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har genom beslut 2020-10-20 påfört XXX en
byggsanktionsavgift om 53 862 kronor för att han påbörjat byggnadsarbeten utan
startbesked. Beslutet har överklagats till Länsstyrelsen som 2020-12-10 har avslagit
överklagandet. XXX har 2021-03-10 bestridit den faktura XXX erhållit gällande
sanktionsavgiften med motivering att byggnadens sanktionsyta inte stämmer. Vid
genomgång av ärendet kan Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstatera att
byggnadsytan är felräknad och att sanktionsavgiften då inte stämmer.
Ny sanktionsavgift är beräknad och detta beslut ger alltså att byggsanktionsavgiften i
ärendet ska vara 51 408 kronor och inte, såsom tidigare meddelats, 53 862 kronor.

Skäl till beslut
Nämnden ska enligt 11 kap. 5 § PBL ingripa eller besluta om påföljd om det finns anledning
att anta att någon inte har följt PBL:s bestämmelser.
Enligt 11 kap. 51 § ska nämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiftens
storlek framgår av Plan- och byggförordningen (PBF) enligt 11 kap. 52 § PBL.
Av 11 kap. 53 § PBL framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
skett med uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift ej tas ut om rättelse sker innan frågan
om sanktion eller ingripande har tagits upp vid ett nämndsammanträde.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av överträdelsen.
I 11 kap. 58 § PBL anges att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.
XXX har haft möjlighet att yttra sig både inför beslutet 2020-10-20 samt inför detta
beslut. XXX har 2021-05-06 inkommit med synpunkter. Hen vill överklaga beslutet
om sanktionsavgift. Dessutom meddelar hen att hen satt en sarg, lagt rör, cellplast och
armering på den befintliga grunden och att detta inte kräver marklov. Hen menar också att
beslutet att riva tegelväggen var felaktigt.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har när dessa synpunkter kommit in ännu inte fattat
ett beslut som kan överklagas. När väl beslutet är fattat kan en överklagan lämnas in.
Huruvida de utförda åtgärderna inte kräver marklov är i sammanhanget inte relevant då de i
alla fall kräver bygglov och startbesked för att få utföras. Detta ärende gäller inte heller den
frågan utan enbart ändring av sanktionsavgiften. Samma sak gäller även rivningen av
väggen.
Enligt 9 kap. 6 § 1 p Plan- och byggförordning (2011:338).
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1
eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap.
5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är:
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005
prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.
Sanktionsarea

132 m2

Prisbasbelopp:

47 300 kronor

Beräkningsgrundande formel:

((1,5 x PBB) + (0,005 x PBB x sanktionsarea)) / 2

Beräkning:

((1,5 x 47 300) + (0,005 x 47 300 x 132)) / 2

Beräknad sanktionsavgift:

51 408 kronor

Sanktionsarea är brutto- eller öppenarean - 15 m2 enligt PBF 1 kap. 7 §, i detta fall 147 –
15 = 132 m2. PBB står för prisbasbelopp, i detta fall 47 300 kronor för år 2020.
Med denna nya uträkning beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att XXX
ska påföras en byggsanktionsavgift om 51 408 kronor för att ha påbörjat byggnadsarbeten
innan startbesked. Den tidigare uträknade byggsanktionsavgiften, 53 862 kronor, är med
detta beslut inte längre gällande.

Beslutsunderlag
Beräkning av sanktionsbelopp
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Sändlista
Fastighetsägaren

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
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JOGERSÖ 1:122, Ansökan om tidsbegränsat bygglov för
container
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bevilja tidsbegränsat bygglov med
avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap. 30, 31 d samt 33 §§ PBL.
Lovet är giltigt mellan 2021-05-19 och 2026-05-18.
Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende.
Byggherrens kontrollplan fastställs. Kompletterande villkor kan ges med stöd av 10 kap. 29
§ PBL.
Totala avgiften för beslutet är 19 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige
2020-11-11 § 100. Tidsfristen började löpa 2021-04-19 och beslut fattades 2021-05-19,
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Därutöver kommer
kostnaden för annonsering i Södermanlands Nyheter att faktureras.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. (se besvärshänvisning)

Sammanfattning
Ansökan avser tillfälligt bygglov för container i anslutning till UpZones höghöjdsbana vid
Jogersö. Containern upptar en yta om 14,4 m2 och är målad i grön färg, NCS S3060B90G.
Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan i avseende för användning av området.
Detaljplan medger friluftsbad och därmed samhörig verksamhet vilket inte aktiviteten
bedöms kunna härledas till.
Berörd fastighetsägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL.
Fastighetsägaren har inte inkommit med någon erinran mot containerns utformning och
placering.
Berörda sakägare, samt allmänheten, har givits möjlighet att yttra sig genom införande av
annons i Södermanlands Nyheter. Inga synpunkter har inkommit.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Skäl till beslut
Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov med avvikelse från detaljplan, med stöd av 9
kap. 30 och 31 d §§ PBL. Åtgärden innebär en avvikelse från planbestämmelserna vad
avser byggnadens användning. Gällande detaljplan, 04-NIK-1416, anger användningen av
området som Rb – friluftsbad. Enligt Boverket medger denna beteckning:
Friluftsbad och därmed samhörigt ändamål. Bestämmelsen kan avse naturområde som
reserverats för badändamål eller en med konstarbeten utförd badanläggning i det fria. Den
kan avse område som omfattar såväl mark som vatten. I rätten att bebygga området
inbegripas de byggnader som höra samman med friluftsbad, t.ex. badhytter eller
byggnader innehållande avklädningsrum, restaurang eller annan serveringslokal
m.m.
En förrådsbyggnad för friluftsaktiviteter i form av trädklättring, bedöms inte kunna härledas
till badaktiviteter. Avsteg har redan gjorts när förrådsbyggnader för kajakverksamheten
gavs bygglov, även om denna verksamhet kanske ligger mer i linje med detaljplanens syfte.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan dock medge ett undantag från
planbestämmelserna, dels för att en liknande åtgärd redan godtagits, och dels ur ett större
perspektiv i enlighet med översiktsplanens intention att Jogersö utpekas som ett område
för friluftsliv och rekreation där dessa värden bör bevaras samt förstärkas.
Containerns nuvarande utformning är tillräckligt diskret och acceptabel för att åtminstone
kunna beviljas ett tidsbegränsat bygglov. Vid en mer permanent lösning på verksamhetens
behov av byggnad ska större krav ställas på utformning. Bygglovet är tidsbegränsat vilket
innebär att containern ska vara bortforslad och marken återställd innan lovet upphör att
gälla.
Sammanfattningsvis bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att åtgärderna är
förenliga med rådande lagstiftning och bygglov beviljas därmed enligt 9 kap. 30, 31 d samt
33 §§ PBL.
Upplysningar
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Om byggnationen påbörjas innan bygglov och startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift
tas ut.
Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.
Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.
I detta ärende krävs lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med grundläggande
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mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd med Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information om lägeskontroll finns på
www.oxelosund.se.
Beslutsunderlag
Situationsplan och fotografier

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

OXELÖ 7:33, Ansökan om bygglov för
tillgänglighetsanpassning av Frösängs kapell
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Alternativ 1
Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL och 8 kap. 7 § PBL. Detta innebär att avsteg
görs i fråga om tillgänglighet med hänsyn till byggnadens förutsättningar i fråga om
varsamhet och förbud till förvanskning.
Som sökandes förslag till kontrollansvarig, certifierad med behörighet K enligt 10 kap. 9 §
PBL, godkänns Mia Lundqvist.
Totala avgiften för beslutet är 6 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Tidsfristen började löpa 2021-03-15 och beslut fattades 2021-05-19, vilket innebär att
lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd
av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 2/3-delar av summan faktureras vid
startbeskedet.

ELLER
Alternativ 2
Bygglov beviljas inte med stöd av 9 kap. 30 § PBL. Avstegen i fråga om tillgänglighet är
alltför stora för att kunna godkännas.
Enligt taxa antagen av kommunfullmäktige kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
ta ut en avgift på 6 500 för handläggning av ärendet. Vid avslag ska antalet nedlagda
timmar i ärendet faktureras, men då den summan vida överstiger kostnaden för ett
beviljande är det oskäligt att fakturera detta.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Sammanfattning
Ärendet avser tillgänglighetsanpassning av entrén till Frösängs kapell. Trappan förses med
ett räcke i smide, placerat till höger utifrån sett. På den högra sidan av trappan byggs även
en ramp, ca 120 cm bred. Denna ramp förses inte med räcke eller handledare vilket är ett
avsteg i fråga om tillgänglighet enligt rådande bestämmelser i BBR (Boverkets byggregler).
Kraven på tillgänglighet kan till viss del anpassas med hänsyn till byggnadens
förutsättningar och kulturvärden.
Eftersom byggnaden är en kyrkobyggnad uppförs innan 1939 krävs Länsstyrelsens tillstånd
för åtgärden, vilket är givet 2019-04-29.

Skäl till beslut
Ansökan om bygglov för tillgänglighetsanpassning av Frösängs kapell inkommer 2020-1009. Underlaget som inkom bygglovsenheten bestod dock av flertalet varianter av ritningar
samt ingen redovisning av frånstegen av tillgänglighetskrav. Sökanden förelades att
komplettera detta samt att ärendet remitteras till Länsstyrelsen då åtgärden kräver tillstånd
från denna myndighet i enlighet med Kulturmiljölagen.
Länsstyrelsen inkom med information om att tillstånd finns, samt bifogade även information
om en dom i Tingsrätten. Dock är ritningsunderlaget som bifogats i domen inte det som
överenskommits mellan Länsstyrelsen och sökanden. Först efter diskussion mellan
sökande, arkitekt, Länsstyrelsen, Sörmlands museum och bygglovsenheten har
erforderliga ritningar inkommit 2021-03-15.
Sökande väljer, med godkännande från Länsstyrelsen, att dessa ritningar ska ligga till
grund för beslutet. Skulle sökanden begära en ny tillståndsprövning hos Länsstyrelsen
gällande räcke och ledstång i rampen är detta en process som skulle kunna ta mycket lång
tid och utgången av detta är oviss.
Således föreligger nu ett förslag som innebär att ett räcke monteras i trappan, till höger om
dörren utifrån sett. På högra sidan av trappan byggs en ramp, ca 120 cm bred. Rampen
förses inte med något räcke eller handledare. Enligt tillgänglighetskraven i BBR ska en
ramp ha en fri bredd om 130 cm, ett räcke samt en ledstång. Vissa avsteg från dessa
tillgänglighetskrav kan dock göras med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden.
Alternativ 1
Med anledning av detta beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att godta åtgärden.
Byggnaden har sådana kulturhistoriska värden att åtgärden bedöms svara upp till det som
avses i 8 kap. 7 § PBL. Att Länsstyrelsen och Sörmlands museum förordar denna lösning
gör att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte ser någon anledning att motsätta sig
denna expertkompetens.
Eller
Alternativ 2
Med anledning av detta beslutar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inte godta
åtgärden. Trots byggnadens kulturhistoriska värden blir avstegen från tillgänglighet alltför
stora och tillgänglighetskraven kan inte anses vara tillräckligt tillgodosedda.
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Upplysningar
Alternativ 1
Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Om
byggnationen påbörjas innan startbesked lämnats ska byggsanktionsavgift tas ut.
Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.
Byggnationen får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraftdatum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till Länsstyrelsen.
I detta ärende krävs egen lägeskontroll. Arbetena ska utföras av byggherren i samråd med
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Mer information finns på
www.oxelosund.se.
Fast fornlämning får inte ändras utan tillstånd från Länsstyrelsen, se 2 kap. 1 och 10 §§
KML. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny
fornlämning om sådan skulle framkomma under byggnads- eller markåtgärdernas
genomförande.
Eller
Alternativ 2
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Beslutsunderlag
Planritning för ramp, Oxelö 7:33
Fasadritning för ramp, Oxelö 7:33

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Länsstyrelsen
Sörmlands museum
Kontrollansvarig
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Datum

2021-03-15

BYGG.2020.385

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.
Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.
Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.
Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.
Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).
I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
Överklagandeskrivelsen.
Ange vilka som ska delges beslutet. Ange funktion/fastighet och inte person. Om det är fler
än en ange om det är för kännedom eller för åtgärd.

Tjänsteskrivelse
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Datum

2021-05-08

Miljö- och samhällsbyggnadschef
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Mål- och budgetberedningen
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Datum

Dnr

2021-05-08

MSN.2021.16

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Förändringsbeskrivning 2022-2024
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Anta förslaget till Förändringsbeskrivning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20222024

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun har infört ett nytt steg i Mål- och budgetprocessen, istället för att som
tidigare år lämna in Konsekvensbeskrivningar från respektive nämnd ska det nu lämnas in
Förändringsbeskrivningar där utgångspunkten är föreslagen tilldelad ram och därifrån
föreslå förändringar i verksamheterna som innebär att nämnden håller en budget i balans,
eller ännu hellre klarar av att hålla sig på en lägre budget än föreslagen.
Mål- och budgetberedningen föreslår en preliminär ram för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för 2022 på 28 399 tkr, vilket motsvarar anslaget för 2021 med
justeringar för löneökningar och minskade kapitalkostnader.
Totalt föreslår Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 17 förändringar. De flesta klaras
inom befintlig föreslagen ram och innebär effektiviseringar och tidsvinster för medarbetarna
på förvaltningen, vilket i sin tur leder till mer nöjda medborgare/sökande.
För att kunna hantera ett ökat inflöde av ärenden då kommunen växer krävs det
effektiviseringar i verksamheterna för att kunna hålla sig inom samma budget. För ett par år
sedan fick nämnden extra tillskott för att öka antalet detaljplaner för bostäder, detta har nu
börjat få genomslag i kommunen och det byggs mer än på länge. När kommunen växer
påverkas alla nämndens verksamheter med fler ärenden.
Att sätta resursvinst på varje förändring har inte varit möjligt då det är svårt att uppskatta
hur stor vinsten blir. Dock innebär alla förslag vinster för verksamheterna, om inte i pengar
så i tid och kvalitet ut till medborgarna/sökande. Förslagen innebär en något utökad ram
2022 (+500 tkr) för att kunna införa förändringar som på sikt innebär effektiviseringar och
högre intäkter/lägre kostnader. Utökningen med 500 tkr innebär en ny tjänst, som på sikt
beräknas vara självfinansierande.
Två av förändringarna är markerade med *, detta innebär att dessa är Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden inte ansvariga för dem och en dialog med Kommunstyrelsen
behövs för att de ska kunna genomföras.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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Datum

2021-05-08

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Förslag till Förändringsbeskrivning 2022-2024
Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Beslut till:
Mål- och budgetberedningen

MSN.2021.16

FÖRÄNDRINGSBESKRIVNING 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Mål- och budgetberedningen föreslår en preliminär ram för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för 2022 på 28 399 tkr, vilket motsvarar anslaget för 2021 med
justeringar för löneökningar och minskade kapitalkostnader. Nämnden ska genomföra
förändringar som medför att man håller budget, eller ännu hellre håller sig under budget, och
som förbättrar verksamheten.
Alla arbetsgrupper inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har tagit fram
förslag till förändringar och dessa redovisas i detta dokument.
Mallen för förändringsbeskrivningen som man utgått ifrån ser ut såhär.
Förändringarna fördelas i tre kategorier; Leverans, Organisation och Aktivitet/process.

Avdelning

Förändring

Bygglov

Ny e-tjänst**

Typ av
förändrin
g
Leverans

E-arkiv**

Leverans

Granneyttrande
Tillsynshandlägg
are
Samarbete

Leverans
Organisati
on
Organisati
on

Genomf
örs

Kostnad

Resursvinst

2022
(om
möjligt
start
2021)
2022

165 tkr
(investering)

250 tim/år

Kommunövergripande
Inom ram
500 tkr

40 tim/år

2022
2022
20222024
med
start

Inom ram

500 tkr

Plan

Miljö

Informationsträ
ff
Planutskott*
Implementering
ÖP*
Medborgardialo
g
Marknadsföring
e-tjänst
Skanning av
arkiv
Fler e-tjänster/
automation**
Hemsidan

2021
Årligen

Inom ram

Organisati
on
Aktivitet

2022

Inom ram

2022

500 tkr (KS)

Aktivitet

2022

Inom ram

Aktivitet

2022

Inom ram

Leverans

2023

300 tkr, inom ram

100 tim/år

Leverans

100 tkr/e-tjänst
(investering)
Inom ram

300 tim/år

Inom ram

Högre
intäkter =
ökad
kostnadstäck
ning
Klara av
utökat
uppdrag
Tydlighet

Aktivitet

Översyn taxor

Aktivitet

20222024
20222024
Årligen

Gata/Park

Gata/Parkuppdr
aget

Leverans

2022

Inom ram

Mät och Kart

Projektkarta
Medborgardialo
g

Leverans
Leverans

2022
2022

Inom ram
Inom ram

Totalt för Miljö- och
samhälls-byggnadsnämnden

17 st
förändringar

20222024

500 tkr utanför
ram för MSN, 500
tkr för KS, övrigt
inom ram

Aktivitet

Bättre
kvalitet
Genomförand
e av ÖP
Enklare
hantering

Sammanfattning av alla förändringsbeskrivningar
Totalt föreslås 17 förändringar, de flesta klaras inom föreslagen ram och innebär
effektiviseringar och tidsvinster för medarbetarna på förvaltningen, vilket i sin tur leder till mer
nöjda medborgare/sökande. Då förändringen är redovisad som ”inom ram” innebär detta att den
kan genomföras men inte är kostnadssatt eftersom det handlar om att göra en prioritering inom
befintliga resurser, ibland tid och ibland pengar.
För att kunna hantera ett ökat inflöde av ärenden då kommunen växer krävs det effektiviseringar
i verksamheterna för att kunna hålla sig inom samma budget. För ett par år sedan fick nämnden
extra tillskott för att öka antalet detaljplaner för bostäder, detta har nu börjat få genomslag i
kommunen och det byggs mer än på länge. När kommunen växer påverkas alla nämndens
verksamheter med fler ärenden.
En av förändringarna ryms inte inom föreslagen ram och det är att anställa en
tillsynshandläggare på bygglov, där behöver kommunen våga satsa extra för att sedan få
tillbaka pengarna i form av byggsanktionsavgifter. I de kommuner där tillsynshandläggare finns
är de i stort sett självfinansierande.

När det gäller e-tjänster finns inte denna kostnad med i den redovisning av önskade
investeringsmedel som gjorts. Om de ska finnas med bör investeringsplaneringen som lämnats
till Mål- och budgetberedningen justeras. Det kan också vara möjligt att be om att få omfördela
de investeringsmedel som nämnden får, det beror på nämndens prioriteringar av projekt.
Två av förändringarna är markerade med *, detta innebär att dessa är Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden inte ansvariga för och en dialog med Kommunstyrelsen behövs för
att de ska kunna genomföras, t.ex. finns strategtjänsterna i kommunen centralt eftersom de
arbetar kommunövergripande.
Att sätta resursvinst på varje förändring har inte varit möjligt då det i dagsläget är svårt att
uppskatta hur stor vinsten blir. Dock kommer alla förslag innebära vinster för verksamheterna,
om inte i pengar så i tid och kvalitet ut till medborgarna/sökande. Ett exempel är översyn av
taxor, det är svårt att sätta ett förväntat resultat innan översynen är genomförd.
Då varje arbetsgrupp föreslagit ett par förändringar finns det möjlighet att dessa genomförs
parallellt, alltså är det rimligt att mycket blir gjort redan 2022 och skapar mervärde följande år.
Nedan följer en redovisning av alla förändringarna mer i detalj, enligt den mall som redovisats i
början av denna Förändringsbeskrivning.

Bygglov
Ny e-tjänst – Leverans
Leverans
(var/vilken)

Ny e-tjänst

Ny e-tjänst
som är kompatibel
med Castor, där
kommunikation
med sökande
sker, där sökande
kan följa sitt
ärende, m.m.

Åtgärd/
Förändring
Ökad, men
framförallt
bättre,
användning

Genomförs
hur/tid
Upphandla och
implementera
sedan
marknadsföra,
bör om möjligt
påbörjas redan
under 2021

Förväntat
resultat av
förändringen
Tydligare
ärendegång för
sökande, mer
rättssäkra
beslut, färre
frågor till
enheten samt
Kommuncenter

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid,
ekonomi
och kvalitet

Ingångsvärde
400
tim/år

Utgångsvärde
150
tim/år

Resursvinst
av
förändring
Tidsbesparing
för många
arbetsgrupper,
250 tim/år

Förutsättningar/
krav
Ekonomi för att
införskaffa
systemet, ca
165 tkr

Konsekvenser
Ger
förutsättningar
att lägga tid på
handläggning
istället för frågor
om status på
ärendet.

Effekterna
realiseras
som
Snabbare
handläggning och
bättre NKI

E-arkiv – Leverans
Leverans
(var/vilken)
E-arkiv

Möjligt för
sökande att själv
hämta sina
ritningar från
arkivet

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Ritningar
tillgängliga för
allmänheten
24/7

Upphandla och
implementera
sedan
marknadsföra

Förväntat
resultat av
förändringen
Bättre service,
enklare för
sökande

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde
40
tim/år

Utgångsvärde
8 tim/år

Resursvinst
av
förändring
Tidsbesparande
åtgärd för
handläggare och
framförallt
administratö
rer, 32
tim/år

Förutsättningar
/
krav
Resurser för
införskaffande,
gemensam
syn i
kommunen så
att inte olika
förvaltningar
har olika earkiv

Konsekvenser
Enklare
hantering för
både personal
och sökande

Effekterna
realiseras
som
Snabbare
handläggning
och bättre
NKI

Underlätta vid granneyttrande – Leverans

Underlätta vid
granneyttrande

Leverans
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Ha handlingar för
granneyttrande på
hemsidan

Inte skicka ut
ritningar på
papper utan
enbart ett brev
med info

Göra en ny mall
och sedan börja
använda

Förväntat
resultat av
förändringen
Mindre
miljöpåverkan

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Ekonomi

Ingång
s-värde

Utgångsvärde

Resursvinst av
förändring
Färre
utskrifter,
varierar
från år till
år

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Att de som är
berörda har
möjlighet att
hämta info på
hemsidan

Enstaka
berörda kan
fortfarande
behöva
papperskopia,
eller få hjälp
hos Kommuncenter

Effekterna
realiseras
som
Mindre
användning
av papper

Tillsynshandläggare – Organisation

Tillsynshandläggare

Organisation del av
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Införa
tillsynshandläggare

Arbete med
tillsyn utförs
kontinuerligt

Genomförs
hur/tid

Förväntat
resultat av
förändringen
Större
rättssäkerhet,
bättre
medvetenhet
hos
kommunens
invånare

Ha en
handläggare
som enbart
jobbar med
tillsyn (innebär
troligen att en
till handläggare
behöver
anställas) 2022

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Kvalitet och
ekonomi

Ingångsvärde
Få
timmar
tillsyn

Utgångsvärde
Genomförd
tillsyn
samt
intäkter

Resursvinst av
förändring
Övriga
handläggare
kan lägga
sin tid på
handläggn
ing av
bygglovsärenden
samt
inkomster
i form av
sanktionsavgifter

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Möjlighet att
rekrytera en
person till för att
kunna frigöra
resurser (tid) för
detta arbete.

Att budgetera
för sanktionsavgifter är
svårt då man
inte i förväg
vet vad som
kommer att
dyka upp.

Effekterna
realiseras
som
Det tillsynsansvar
kommunen
har
genomförs,
sanktionsavgiften
inkommer
till
kommunen
(handläggar
en skulle
vara självförsörjande)

Ökat samarbete inom förvaltningen – Organisation
Ökat samarbete inom
förvaltningen

Organisation del
av
(var/vilken)
Ökad transparens
inom hela
förvaltningen

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Bättre
kunskap inom
förvaltningen

Ökat samarbete
i tidigt skede

Förväntat
resultat av
förändringen
Mindre
missförstånd,
bättre service

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde

Utgångsvärde

Resursvinst av
förändring
Tidsvinst
för alla inblandade

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Fortsatt arbete
med samarbete
inom

Bättre
samarbete
inom

Effekterna
realiseras
som
Kommer
innebära
mer tid i

förvaltningen.
Ett bra system
där pågående
och kommande
projekt kan
redovisas.

förvaltningen
kommer också
ge effekter
inom
kommunen
men också
externt.

början av
ett projekt
men
kommer tas
igen under
projektets
gång

Informationsträff – Aktivitet
Aktivitet/process
(vilken/-a)
Informationsträff

Åtgärd/
Förändring

Informationsträff
om
bygglovsprocessen
för små byggare

Proaktivt
arbete med
företagare

Genomförs
hur/tid
En informationsträff per år

Förväntat
resultat av
förändringen
Bättre
handlingar,
bättre service

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde

Utgångsvärde

Mycket
tid för
begäran
om
kompletteringar
och
diskussio
ner om
krav

Mer tid
för handläggning

ResursFörutsättningar/
vinst av
krav
förändring
Mindre
Tid avsätts för
tid går åt träffen
för
begäran
om
kompletteringar,
snabbare
handlägg
ning

Konsekvenser

Effekterna
realiseras
som
Får in bättre
handlingar
direkt, vilket
ger
snabbare
handläggning,
bättre NKI

Plan
Införande av planutskott – Organisation
Planutskott

Organisation del
av
(var/vilken)
Planutskott

Åtgärd/
Förändring

Genomförs hur/tid

Införande av
planutskott
med
tjänstepersoner
och politiker
(KS + MSN)

Beslut i
kommunstyrelsen,
2022

Förväntat
resultat av
förändringen
Bättre dialog
mellan politik
och
tjänstepersoner.
Tydligare
mandat.
Förankrade
beslut. Mer stöd
till politiken. Fler
perspektiv till

KS. Ökad insyn.
Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Kvalitet

Ingångsvärde
Oenighet

Utgångsvärde
Väl förankrade
beslut

Resursvinst av
förändring
Projekt
som inte
är
förankrade
påbörjas
inte.

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Politiskt intresse
och tid. Tydlig
organisation.
Uppskattad
tidsåtgång 16
timmar per
person och år.

Lägre risk att
detaljplaner
stoppas i MSN
/ KS på grund
av oklara
förutsättningar.

Effekterna
realiseras
som
Ökad
genomförbarhet och
bättre
leverans.
Helhetssyn.

Implementering av Översiktsplanen – Aktivitet

Implementering
av
Översiktsplanen

Aktivitet/process
(vilken/-a)
Implementering
av
Översiktsplanen
(ÖP)

Åtgärd/
Förändring
Översiktsplanen
behöver
förankras och
tydliggöras i
verksamheterna.

Genomförs hur/tid
Samhällsbyggnads-strateg
på KSF eller i andra hand
frigörande av befintliga
resurser. Bör dock sitta på
KSF eftersom arbetet är
kommunövergripande.

Förväntat resultat
av förändringen
Gemensam
förståelse för
översiktsplanen.
Genomförande av
ÖP och de
utredningar/planer
som pekats ut i
ÖP. Mindre tid på
diskussion om
ÖPs innebörd i
varje detaljplan.

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid/Kvalitet

Ingångsvärde

Utgångsvärde

Resursvinst av
förändring

1720 tim,
dvs en
heltidstjänst

Vinsten är att
mer arbete
med den
strategiska
fysiska
planeringen
kan ske och
det som KF
beslutat
genom
antagandet av
ÖP kan
genomföras.

Förutsättningar/
krav
Ny tjänst för
strategisk
planering.

Konsekvenser

Effekterna
realiseras som
Sparar tid hos
planhandläggare
som idag
dessutom saknar
tydligt uppdrag att
arbeta med
strategisk
planering = mer
tid till
detaljplanering.

Medborgardialog – Aktivitet
Aktivitet/process
(vilken/-a)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat
resultat av

Medborgardialog

Medborgardialog

Utveckling av
att ta in
synpunkter på
(plan)kartor.

Medföljande
länk vid utskick
kopplat till
samråd /
granskning av
detaljplan.
Tydligare
styrning mot att
lämna synpunkt
på karta /
digitalt

förändringen
Enklare att se
vad synpunkten
handlar om när
den är
utplacerad i
gällande
plankarta.

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Kvalitet

Ingångsvärde
Analoga
svar
när en
detaljplan
ställs ut

Utgångsvärde

Resursvinst av
förändring

Digitala
svar

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Utbildning med
systemleverantö
ren. Möjligheten
finns i dagens
programvara
men vi har inte
kunskapen.
Utbildning i
funktionen.
Uppskattningsvis 2-4 timmar.
Antagligen en
viss
inkörningsperiod
. Det behöver
vara tydligt för
medborgaren
hur man ska
göra.

Effekterna
realiseras som
Bättre
medborgardialog.
Digitala
synpunkter är
lättare att hantera
i efterföljande
arbete.

Miljö-, hälsoskydd och livsmedel
Marknadsföring av e-tjänst klagomål – Aktivitet
Marknadsföring av etjänst

Aktivitet/process
(vilken/-a)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Marknadsföring av
e-tjänst för
klagomål

Ökad
användning av
e-tjänst

Marknadsföring
av e-tjänst via
hemsida, men
även rutin för
hur Kommuncenter kan
informera
klagande om e-

Förväntat
resultat av
förändringen
Tydligare
ärendegång,
färre frågor till
enheten och
Kommuncenter,
klagande får
bekräftelse
direkt och ett

tjänsten

ärendenummer

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde
Svårt att
uppskatta då
klagomål
kan se
mycket
olika ut

Utgång
s-värde
Svårt
att uppskatta
då
klagomål kan
se
mycket
olika ut

Resursvinst av
förändring
Tidsvinst
(för
handlägga
re,
administra
törer och
Kommuncenter)

(Förutsättningar/
krav)

(Konsekvenser
)

Marknadsföring
och att fler
använder etjänsten

Tidsåtgång till
marknadsföring samt
kommunicering med
Kommuncenter

Effekterna
realiseras
som
Snabbare
handläggning
och
effektivare
handläggning

Skanning av arkiv – Leverans
Leverans
(var/vilken)

Skanning av arkiv

Inskanning av miljöarkiv och
strandskyddshandlingar

Åtgärd/
Förändring
Äldre
handlingar
tillgängliga
för
allmänheten
digitalt

Genomförs
hur/tid
Upphandla
och
implementera,
offert för mer
korrekt pris
behöver
begäras in

Förväntat
resultat av
förändringen
Bättre service
och tidsvinst

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde
Det tar
ca 15
min att
hitta
rätt
dokument i
arkivet
+ ev.
skanna
in det i
dagsläget

Utgångsvärde
Det
skulle ta
ca 1 min
att leta
upp rätt
dokument
digitalt
istället

Resursvinst av
förändring
Tidsvinst
(för handläggare
och
administratör)

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Att ekonomi
finns till att
skanna in
miljöarkivet

Kostnad för
inskanning,
300 tkr

Effekterna
realiseras
som
Snabbare
handläggning

Fler e-tjänster/automation – Leverans
Fler e-tjänster/
automation

Leverans
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Förväntat
resultat av
förändringen

Fler etjänster/automation

Ökad
användning av
e-tjänster

Eventuell
upphandling,
implementera
och
marknadsföra

Snabbare och
effektivare
handläggning

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid och
kvalitet

Ingångsvärde
Svårt
att uppskatta

Utgångsvärde
Svårt att
uppskatta

Resursvinst av
förändring
Tidsvinst
(för handläggare
och
administratör)

Förutsättningar/
krav

(Konsekvenser
)

Att det finns
ekonomi till att
implementera
fler e-tjänster

Effekterna
realiseras
som
Snabbare
handläggning
och
effektivare
handläggning

Mer information på hemsidan – Aktivitet
Aktivitet/process
(vilken/-a)
Mer information på
hemsidan

Mer information på
hemsidan

Åtgärd/
Förändring
Mer
information
tillgänglig för
allmänheten

Genomförs
hur/tid
Upplägg av mer
information på
hemsidan samt
marknadsföring
på hemsidan

Förväntat
resultat av
förändringen
Bättre service
och tidsvinst då
färre frågor
förväntas
inkomma till
enheten och
Kommuncenter

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde
Svårt
att bedöma

Utgångsvärde
Svårt att
bedöma

Resursvinst av
förändring
Tidsvinst

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Att enheten får
tid att prioritera
detta i exempel
behovsutredning
och prioritering

Tidsåtgång för
uppdatering av
hemsidan

Effekterna
realiseras
som
Bättre
service och
tidsvinst då
färre frågor
förväntas
inkomma till
enheten
och
Kommuncenter

Översyn av taxor – Aktivitet
Område för förändring
(leverans eller
produktionsfaktorer
(organisation/processer))

Aktivitet/process
(vilken/-a)
Översyn av taxa
inom våra

Åtgärd/
Förändring
Ta betalt
för den

Genomförs
hur/tid
Revidera
taxa och ta

Förväntat resultat av
förändringen
Högre kostnadstäckningsgrad

områden,
exempelvis
strandskydd

verkliga
nedlagda
tiden

upp det i
nämnden

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Ekonomi

Ingångsvärde
Avgift
för
strandskydd
idag är
6 h (alt.
7 h om
det är
på en
ö) vilket
motsva
rar 6-7
handläggnin
gstimm
ar

Utgångsvärde
Ärenden
tar
betydligt
mycket
längre tid
än vad vi
tar betalt
för, vilket
gör att vi
skulle
behöva
höja
avgiften

Resursvinst av
förändring
Vi behöver
få betalt
för de
timmar vi
lägger ned

Förutsättningar/
krav

Konsekvenser

Att nämnden
antar
förvaltningens
förslag

Blir en mer
verklig men
ökad kostnad
för kunden.
Färre personer
kanske
ansöker om
strandskydd.

Effekterna
realiseras
som
Ökade
intäkter
vilket
medför
högre
kostnadstäckningsgrad

Gata/Park
Gata/Parkuppdraget preciseras – Leverans
Leverans
(var/vilken)
Område för
förändring
Gata/Parkuppdraget
preciseras

Tydlig
beskrivning/kartläggning
av kommunens
anläggningar

Åtgärd/
Förändring
Insamling av
information
rörande
kommunens
anläggningar
genom nya
digitala verktyg

Genomförs
hur/tid
Start under
2021, klart
2022

Förväntat
resultat av
förändringen
Potential att
minska
kostnader för
drift och
underhåll

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid

Ingångsvärde
Befintlig drift
och
underhåll

Utgångsvärde
Klara av
utökat
uppdrag
inom
befintlig
kostnads
ram

Resursvinst av
förändring
Effektivisering
som
möjliggör
att
kostnadsramen
behålls

Förutsättningar/
krav
Insamling av
information samt
kartläggning

(Konsekvenser
)

Effekterna
realiseras
som
Oförändrad
kvalitet och
service i
befintlig
organisation
trots utökat
uppdrag

oförändrad trots
utökat
uppdrag

Mät och kart
Karta över kommunen med kommande projekt – Leverans

Område för
förändring
Strategisk
planering, bättre
resursanvändning

Leverans
(var/vilken)
En karta över
Oxelösund där
pågående och
kommande projekt i
kommun-koncernen
finns redovisade

Åtgärd/
Förändring
Avsätta tid och
ge möjlighet att
implementera
arbetssätt där
ägarna av
respektive
ärenden kan
hålla kartan
uppdaterad och
levande

Genomförs
hur/tid
Möjligen
2022

Förväntat resultat
av förändringen
Förutsättningar för
strategisk
planering,
möjlighet till bättre
resursanvändning,
synergieffekter

Resurs/värde
Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Arbetstid,
tid för
avstämning
ar

Ingångsvärde
Ingen
gemensam
plattfor
m där
informa
tion
delas

Utgångsvärde
Gemensam
plattform

Resursvinst av
förändring
Mindre
dubbelarb
ete,
synergieff
ekter

Förutsättningar/
krav

(Konsekvenser
)

Arbetstid

Effekterna
realiseras
som
Effektivare
användning
av resurser

Medborgardialog – Leverans

Område för
förändring
Medborgardialog

Resurs/värde

Leverans
(var/vilken)

Åtgärd/
Förändring

Genomförs
hur/tid

Möjlighet att
presentera projekt
i 3D och på ett
sätt som blir lätt
att ta till sig

Genomgå
utbildning och
avsätta tid så att
möjlighet ges till
genomförande

Möjligen 2022

Förväntat
resultat av
förändringen
Bättre dialog
med
medborgarna,
presentationer
som är lättare
att ta till sig,
mindre
klagomål och
synpunkter

Resurstyp
(tid/kvalitet/
ekonomi)
Tid och
utbildning

Ingångsvärde
Inga
3Dpresent
ationer

Utgångsvärde
3Dpresenta
-tioner

Resursvinst av
förändring
Hantering
av färre
synpunkter och
klagomål

Förutsättningar/
krav
Arbetstid och
utbildning

(Konsekvenser
)

Effekterna
realiseras
som
Mindre
handläggningstid
för
hantering
av
synpunkter
och
klagomål,
istället kan
tiden läggas
på
planering
och
genomföran
de av
projekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Taxor 2022
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2022”, ”Taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område” och ”Taxa inom strålskyddslagens område” att de ska
gälla från och med 2022-01-01.
Ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden möjligheten att fram till 2026 årligen höja
timtaxan inom nämndens verksamheter enligt prisindex för kommunal verksamhet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del
Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde justeras
inte till 2022.

2. Sammanfattning
Inför 2022 föreslår förvaltningen att ett par av nämndens taxor justeras enligt nedan. I
”Taxa för bygglov…” innebär gulmarkerad text att den är ny och röd text att den ska tas
bort, i övriga taxor är grön text ny och röd sådan som ska tas bort.
Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet
Justeringar av avgifterna i taxa för bygglov och mät- och kartverksamhet har justerats
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras av Sveriges kommuner
och regioner, SKR. Förvaltningen föreslår att taxorna justeras årligen enligt PVK fram till
2026. Avgifterna för plan har inte justerats.
Taxa inom miljöbalkens område
Till ändringarna i taxa för prövning inom miljöbalkens område finns förslag för ändring av
årliga kontrollavgifter på U-verksamheter till att efterhandsdebitera med timavgift.
Handläggning av dispens från strandskyddsbestämmelserna har höjts med 3 h både på
fastlandet och på öar.
Taxan behöver ses över ytterligare, t.ex. behöver man se över definitioner och
gränsdragningar i framförallt U-kodsbeskrivningar.
Taxa inom strålskyddslagens område
Det har gjorts ett tillägg i taxan. Man har inte tidigare kunnat ta ut avgift för anmälan av
solarieverksamheter enligt taxan, detta gör andra kommuner. Tillägget i taxan finns i
bifogad fil.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)
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3. Upplysning om några av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens taxor
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Taxan föreslås inte ändras någonting nu då man inväntar tydliga besked om
övergångsbestämmelser från den gamla förordningen (2006:1166) om avgift för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter till den nya förordningen
livsmedelskontrollen (2021:176) från SKR.
Taxan föreslås ändras när SKR givit nytt förslag på taxa.
Taxa inom miljöbalkens område
Skälet till förslaget för ändring av årliga kontrollavgifter på U-verksamheter till att
efterhandsdebitera med timavgift är att göra kontrollen mer rättvis. I dagsläget betalar
verksamheter klassade med en U-kod en årlig avgift för regelbunden kontroll. Tillsynen
för U-verksamheter har inte prioriterats av nämnden med det kontrollintervall som varit
bestämt utifrån taxan, vilket leder till att verksamheterna betalar en avgift varje år men får
inte alltid den kontroll de betalar för. Detta resulterar alltså i ”kontrollskulder”. Med
timavgift som efterdebiteras säkerställs att företagarna/verksamhetsutövarna betalar för
den tillsyn som verkligen utförs.
Ändringen innebär att årsavgifterna till nämnden minskar med 100 tkr, men att de sedan
täcks av inkomsterna för timdebitering. De kommer dock att variera från år till år utifrån
när tillsynen prioriteras.
Handläggning av dispens från strandskyddsbestämmelserna har höjts med 3 h både på
fastlandet och på öar. I dagsläget är handläggningstiden mycket längre än vad man tar
betalt för. Med denna höjning så kommer man närmre den verkliga handläggningstiden.
Dock tas då fortfarande mindre betalt än vad man lägger ned i handläggning. Avgifterna
är efter höjningen fortfarande lägre än Nyköpings kommun.
Taxan behöver ses över ytterligare, t.ex. behöver man se över definitioner och
gränsdragningar i framförallt U-kodsbeskrivningar.
Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
Inga ändringar anses behövas göras för tillfället i denna taxa. Lagstöd stämmer.
Taxa för markupplåtelse och torghandel
En översyn behöver inledas för att se så att alla delar är ok. Kommer ev upp till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden senare i år.
Taxa för felparkeringsavgifter
Ligger lågt jämfört med andra kommuner och behöver ses över. Kan behövas en politisk
diskussion kring denna innan förslag tas fram.
Timavgifter
Nya timavgifter behöver kan också behöva räknas fram för flera av taxorna.
Beslutsunderlag
Förslag till Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa inom strålskyddslagens område
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Taxa för Bygglov, plan, mät- och
kartverksamhet 2022
Oxelösunds kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § XXX
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Inledning
Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som
berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut med stöd av
plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges.
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.
Enligt denna taxa utgår avgift för
1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och
ingripandebesked,
2. Beslut om lov,
3. Tekniska samråd och slutsamråd,
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen,
5. Framställning av arkivbeständiga handlingar,
6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41b §§ PBL, och
7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder,
8. Beslut om strandskyddsdispens,
9. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av
byggnad eller för annan bygglovspliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt
föreskrifter meddelad med stöd av 16 kap. 7 § PBL,
10. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet
som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna,
11. Kostnad för kart- och mätverksamhet
Avgifterna för en viss åtgärd framgår av tabellerna i denna taxa. Beloppen i tabellerna har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.
Översyn av taxan ska utföras årligen under årets första kvartal (januari – mars) av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Handläggningskostnad
Handläggningskostnaden per timme tas ut enligt gällande timtaxa oavsett ärende i denna
taxa. Handläggningskonstanden per timme är 1 021 kr. Timkostnadsnormens justeras enligt
prisindex för kommunal verksamhet som publiceras av Sveriges kommuner och regioner
SKR.
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Bygglov
Allmänt
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med
slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett
slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften för bygglov och startbesked, slutbesked
debiteras separat. Erforderligt kartmaterial ingår i bygglovskostnaden, beställs separat.
Om bygget inte påbörjans och inget startbesked utfärdats inom 2 år tas ingen avgift ut för
startbeskedet. Om lov och startbesked ges vid samma tillfälle kan avgiften för startbeskedet
betalas tillbaka om det begärs senast sex månader efter det att bygglovet gått ut (2 år från
det utfärdats). Ingen ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan
till slutbesked som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked.
Ingen del av avgiften återbetalas om startbesked getts.
Avgift för kartmaterial debiteras alltid, även vid avvisning, återtagande och avslag.
Kartmaterialet kan användas i ny ansökan inom två år, avräkning sker mot eventuell avgift
som utgår för den aktuella åtgärden i den nya ansökan/anmälan.
Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans om sökanden begär
detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet har upphävts.
Ingen ränta betalas ut. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella
åtgärden.
Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för
permanenta lov. Avgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov är hälften (1/2) av avgiften
för permanent lov, förutsatt att slutbesked erhållits i det tidigare lovet.
Vid frivilligt bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL utgår samma taxa som ”vanligt” bygglov alternativt
timdebitering.
Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som
för ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som
ett nytt beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändrats. Om byggnadsnämnden
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med en
fjärdedel (1/4), två fjärdedelar (2/4) eller tre fjärdedelar (3/4). Eventuell reducering av
bygglovsavgiften om tidigare kartmaterial inte är äldre än två år.
Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av
avgiften, äger nämnden rätt att besluta om detta (exempelvis vid ovanligt mycket
kommunicering i ärendet eller annan tidskrävande uppgift).
Vid två eller flera åtgärder adderas beloppen för respektive åtgärd om inget annat anges.
Avgiften för ett bygglovsärende är uppdelad på en tredjedel (1/3) bygglovsprövning +
kartmaterial och två tredjedelar (2/3) starbesked/slutbesked.
Om eldstad ingår i ansöknings-/anmälningsärenden (ny-och tillbyggnad av bostäder samt
komplementbyggnader) hanteras det i samma ärende (inte separat). Markändringar som
kräver marklov men som sker i samma ansökan om lov debiteras inte.
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Avgift för avslag
Om en ansökan avslås tas avgiften ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet
genom att antalet timmar nedlagda i ärendet multipliceras med handläggningskostnaden per
timme enligt rubriken ”handläggningskostnad” på sid 3.

Tidsersättning
Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden om skälig avgift grundad på tidsersättning.
I de tabeller där tidsersättning finns skrivet kommer skälig avgift tas ut med avseende på hur
mycket tid som gått åt i ärendet. Tiden multipliceras med handläggskostnaden.

Betalning av avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne skickats
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första beslut i ärendet, beställd handling levererats
eller beställd åtgärd vidtagits.
Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Reduktion av avgift
Vid överskriden handläggningstid reduceras avgiften. Av 12 kap. 8 a § PBL framgår att om
en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked eller ett ärende om lov,
ska avgiften reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9
kap. 27 § första stycket PBL överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om tidsfristen
överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 § PBL. Om en avgift tas ut för
handläggningen av en anmälan för en åtgärd, ska avgiften reduceras med en femtedel för
varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 kap. 45 § första stycket PBL överskrids.

5

Taxatabeller - bygglov
1. Avgifter för en- och tvåbostadshus, fritidshus samt
komplementbyggnader
Ärendetyp

Planenligt

Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus
inklusive eventuell komplementbyggnad (till
exempel garage eller carport), murar, plank och
markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna.
Nybyggnad av ett fritidshus med högst två
bostäder inklusive eventuell komplementbyggnad
(till exempel garage eller carport), murar, plank
och markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna.
Nybyggnad och tillbyggnad av
komplementbyggnad (till exempel garage, carport
eller växthus), med tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad av
komplementbyggnad (t.ex. garage, carport eller
växthus), utan tekniskt samråd
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus
(till exempel inglasat uterum, ny entré, höga
altaner över 1,8 meter, utökad boarea, skärmtak),
med tekniskt samråd
Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus
(till exempel inglasat uterum, ny entré, höga
altaner över 1,8 meter, utökad boarea, skärmtak),
utan tekniskt samråd
Mindre fasadändring (till exempel omfärgning, nytt
fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan
tekniskt samråd
Större fasadändring (till exempel tilläggsisolering
samt byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt
samråd
Ändrad användning med tekniskt samråd

27 567

Mindre
avvikelse
31 141

Utanför
detaljplan
31 141

23 994

20 057

20 057

14 294

16 336

16 336

8 168

10 210

10 210

14 294

16 336

16 336

8 679

10 721

10 721

3 574

4 595

-

8 168

9 189

-

7 147

8 168

-

Ändrad användning utan tekniskt samråd

4 084

5 105

-

Plank och murar utan tekniskt samråd

40 84

5 105

5 105

Plank och murar med tekniskt samråd

8 168

9 189

9 189

Marklov för markförändringar höjning
eller säkning +/- 0,5 meter
Marklov för fällning av träd (endast i vissa
detaljplaner)
Rivningslov utan tekniskt samråd

10 721

11 742

11 742

3 574

5 616

5 616

4 084

5 105

-

Rivningslov med tekniskt samråd

7 147

8 168

-

Pooltak över 1,2 m under 1,8 m

4 595

5 616

5 616

6

Nybyggnad av fler likartade en- eller
tvåbostadshus (radhus, kedjehus eller övrig
gruppbyggnation). Denna kostnad tas ut från och
med husnummer två. Denna taxa endast tillämplig
när byggnaderna uppförs inom egna fastigheter,
annars skall tabell 4 användas.

9 189

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt
fritidshus
Ärendetyp
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd

Avgift
7 658

Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd

10 210

Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm utan tekniskt
samråd
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm, med tekniskt
samråd
Installation av eldstad eller rökkanal

7 658
10 210

Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, utan tekniskt samråd

3 574

Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, med tekniskt samråd

7 147

Inreda en ny bostad i enbostadshus utan tekniskt samråd

4 595

Inreda en ny bostad i enbostadshus med tekniskt samråd

7 147

Rivningsanmälan (vid rivning utanför detaljplanelagt område)

3 063

Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer.

1 276

Övriga mindre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av
ventilation, vatten/avlopp, ändring av bärande konstruktion) utan tekniskt
samråd
Övriga större ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller
fler mindre ändringar) med tekniskt samråd

2 553

1 276

7 658

7

3. Avgifter för kolonistugor
Vid ansökan om exempelvis klubbstugor, bastu och andra gemensamma byggnader skall
taxa enligt tabell nummer 4 användas. Taxan är endast tillämplig inom kommunens
kolonistugeområden – Jogersö och Dalgången. Sundsdör.
Ärendetyp
Nybyggnad av kolonistuga

Avgift
4 084

Tillbyggnad av kolonistuga

3 574

Nybyggnad av bod vid kolonistuga

3 063

Övriga åtgärder (till exempel rivning, övriga ändringar)

3 063

4. Avgifter för byggnader som inte är en- och tvåbostadshus
Mycket enkla byggnader så som större hallbyggnader och liknande oinredda konstruktioner
debiteras med 75 % av beloppen i tabell 4.
Ärendetyp

Planenligt

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm
(BTA+OPA), utan tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm
(BTA+OPA), med tekniskt samråd
Nybyggnad och tillbyggnad 101–500 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 501–1000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 1001–3000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 3001–5000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 5001–7000 kvm
(BTA+OPA)
Nybyggnad och tillbyggnad 7001–9000 kvm
(BTA+OPA)
Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall

17 868

Mindre
avvikelse
19 910

Utanför
detaljplan
19 910

27 567

29 609

29 609

33 183

35 225

35 225

38 288

40 330

40 330

50 540

52 582

52 582

63 813

65 855

65 855

74 023

76 065

76 065

84 233

86 275

86 275

10 210

12 252

12 252

Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyten,
inglasning av 1–2 balkonger, omfärgning), utan
tekniskt samråd
Större fasadändring (till exempel takkupor, byte av
fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt
samråd
Inglasning av flera balkonger på samma fastighet

9 700

11 742

-

19 399

21 441

-

20 420

22 462

22 462

En ny balkong eller altan inkl. dörrar och fönster

8 168

10 210

10 210

Flera nya balkonger eller altaner inom samma
fastighet inkl. dörrar och fönster
Ändrad användning 0 – 100 kvm

21 441

23 483

23 483

8 679

10 721

10 721

8

Ändrad användning mer än 100 kvm

18 378

20 420

20 420

Inredning av nya bostäder 0 – 200 kvm

8 679

10 721

10 721

Inredning av nya bostäder mer än 200 kvm

21 441

23 483

23 483

Mindre rivning, utan tekniskt samråd

7 147

9 189

-

Större rivning, med tekniskt samråd (till exempel
flerbostadshus och bensinstationer)
Marklov för markförändringar höjning
eller säkning +/- 0,5 meter
Marklov för trädfällning (endast i vissa
detaljplaner)

14 805

16 847

-

13 273

15 315

15 315

6 637

8 679

8 679

5. Anmälningspliktiga åtgärder för byggnader som inte är enoch tvåbostadshus
Ärendetyp
Mindre inre ändringar (till exempel nyinstallation eller väsentlig ändring av
eldstad/rökkanal, ventilation, vatten/avlopp, mindre ändring av bärande
konstruktion) per lägenhet, utan tekniskt samråd
Större inre ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller
fler mindre ändringar), med tekniskt samråd
Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser

Avgift
6 126
14 805
7 147

Installation av hiss

9 700

Installation av stoltrappshiss

4 339

Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen har
undantagits från krav på bygglov

Tidsersättning
basutdrag

Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd

12 252

Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd

5 105

Rivningsanmälan stoltrapphiss och liknande installationer.

1 276

6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder
Ärendetyp
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd

Avgift
25 504

Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd

18 889
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7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar
Det finns undantag för när skyltar ej kräver bygglov, dessa redovisas i 6 kap. 3 § Plan- och
byggförordningen. Lov krävs bland annat inte för skyltar mindre än 1 m2.
Ärendetyp
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten
omgivningspåverkan
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor
omgivningspåverkan
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar

Avgift
3 574
5 616
510

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor,
campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och
golfbanor
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag
och materialgårdar
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar
och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radioeller telemaster eller torn
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på ett
avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken (c
monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en diameter
som är större än tre meter
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av
begravningsplatser

Avgift
Tidsersättning

Tidsersättning
Tidsersättning
Tidsersättning
Tidsersättning

Tidsersättning

9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2
Ärendetyp
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser, utan
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av parkeringsplatser, med
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av transformatorstation
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan

Planenligt
6 637

Mindre
avvikelse
8 679

Utanför
detaljplan
8 679

9 189

11 231

11 231

11 231

13 273

13 273

12 252

14 294

14 294
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medföra brand eller andra olyckshändelser, utan
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra
fasta anläggningar för kemiska produkter som är
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan
medföra brand eller andra olyckshändelser, med
tekniskt samråd
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av småbåtsbrygga (I de fall det
krävs bygglov enligt gällande detaljplan). För
övriga större bryggor, se tabell 8 småbåtshamn.
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller
väsentlig ändring av plank eller murar (ej vid enoch tvåbostadshus, se tabell 1). Detta inkluderar
bullerplank.

10.

16 847

18 889

18 889

6 126

9 189

9 189

11 742

13 784

13 784

Övriga avgifter

Ärendetyp
Ingripandebesked
Villkorsbesked
Avvisat ärende
Anstånd, inklusive obligatorisk ventilationskontroll
Återtaget ärende, i tidigt skede
Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag

11.

Avgift
2 042
2 042
2 042 +
kartkostnad
2 042
kartkostnad
Tidsersättning
+ kartkostnad

Extra arbetsplatsbesök m.m.

Ärendetyp
Extra tekniskt samråd, utöver det första
Extra startbesked, utöver det första
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första
Extra slutsamråd, utöver det första
Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första

Avgift
3 063
3 063
3 063
3 063
1 021
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12.

Strandskyddsdispens och Förhandsbesked

Ärendetyp
Strandskyddsdispens fastland

Strandskyddsdispens öar

Förhandsbesked

Avgift
Taxa för
prövning
och tillsyn
inom
miljöbalkens
område
Taxa för
prövning
och tillsyn
inom
miljöbalkens
område
7 147
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Plan
1. Planavgift för detaljplaner
I de fall där planavtal ej har upprättats skall planavgift betalas av den som söker bygglov för
åtgärder enligt detaljplanen eller områdesbestämmelsen.
Ärendetyp
En- och tvåbostadshus samt fritidshus
Komplementbyggnader

Nybyggnad Tillbyggnad
15 000
7 500

7 500
3 750

Annan
ändring
5 000
3 750

2. Planavgift för områdesbestämmelser
Ärendetyp
En- och tvåbostadshus samt fritidshus
Komplementbyggnader

Nybyggnad Tillbyggnad
7 500
3 750

3 750
1 500

Annan
ändring
1 500
1 500

3. Planbesked
Om handläggning av planbeskedet påbörjats utgår avgift enligt nedan.
Ärendetyp
Enkel åtgärd – Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga av
följande kriterier:

Avgift
8 000

1. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad
markanvändning av samma karaktär.
2. Projektet antas inte innebära en betydande miljöpåverkan
3. Projekt med högst 10 bostäder eller 10 000 kvadratmeter
exploaterad yta
Max 20 000
Åtgärd som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd:
Rörlig avgift per timme enligt gällande timtaxa för planarbete, minst 8 000
och max 20 000 kr. Beräknat tidsåtgång minst 8 timmar.

4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller
områdesbestämmelser
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att fram detaljplaner och
områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärderna. Avgiften ska
motsvara miljö- och samhällsbyggnadsnämndens självkostnader för arbetet. Den beräknas
med utgångspunkt från den arbetstiden som krävs, handläggningskostnad motsvarande
1000 kr/timme samt nämndens övriga omkostnader för arbetet (utredningskostnader,
konsulter, samrådskostnader mm).
I samband med att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan eller områdesbestämmelse upprättas ett planavtal med den som beställer
planarbetet. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.
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Mät- och kartverksamhet
1. Bygglovskarta
Bygglovskartan ingår i kostnaden för bygglovet. Debiteras om ansökan återtas eller
avvisas. Köp utanför en ansökan om lov eller en anmälan debiteras enligt tabellen.
Ärendetyp
Nybyggnadskarta
Enkel nybyggnadskarta
Basutdrag

Avgift
7 658
4 084
1 021

2. Lägeskontroll
(Moms 25 % tillkommer)
Lägeskontroll kan utföras av personal hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens eller
annan som byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan än Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens personal skall denne godkännas innan åtgärden
genomförs.
Ärendetyp
Lägeskontroll en byggnad
Tillägg per extra byggnad (vid samma mättillfälle)

Avgift
3 063
510

3. Kartor och flygbilder
(Moms 6 % tillkommer)
Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke
exklusive rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

3.1 Baskarta
Ej fältkontrollerat utdrag ur kartdatabasen (PDF kostnadsfritt)
Innehåll
Startavgift

Avgift
510

Tillägg från 1 ha till 20 ha

510 kr/ha

Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första ha)

102 kr/ha
20 kr/ha

3.2 Adresskarta
Innehåll
Adresskarta hela kommunen (PDF eller utskriven)

Avgift
408
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3.3 Grundkarta
Innehåll
Startavgift
Baskarta tillkommer
Mätning och framtagande av grundkartan

Avgift
3 063
Enligt taxa
Timtaxa

3.4 Ortofoto
Innehåll
Maj 2018, 6cm, Geotiff, startavgift
Maj 2018, 6cm, Geotiff, utöver startavgift >1 ha
Utskriven eller pdf A4, A3, max en per beställning/kund
Utskriven eller pdf A2, A1 max en per beställning/kund

Avgift
510
10 kr/ha
0
408

3.5 Laserdata
Innehåll
Laserdata *.las, inkl grid 2*2m, maj 2018, startavgift
Tillägg från 1 ha till 20 ha
Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första hektaren)

Avgift
510
255 kr/ha
51 kr/ha
10 r/ha

3.6 Övriga åtgärder
Ärendetyp
Övriga åtgärder

Avgift
Tidsersättning
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Taxa inom miljöbalkens område

1 (38)

Datum

OXL1
00
v 1.0
200611-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Timtaxa
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor per hel timme
handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, administration, arkivering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

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

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

Avgifter med anledning av anmälan
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också
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skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte
ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser
enligt vad som anges i denna taxa.

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

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

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

Taxebilaga 1
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT
2 KAP MILJÖBALKEN (MB)

AVGIFT

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

Timavgift i de
fall tillsynen inte
ingår i den
årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på fastlandet

69h

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på öar

7 10 h

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

5h

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

5h

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

4h

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

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MB
Prövning

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

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

4h

2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten

7h

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

6h

4. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit

6h

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

7h

6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning

4h

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-24
personekvivalenter

9h

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

3. Ändring av tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet
enligt 1 kap 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

4h
Belopp som
motsvarar
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet
enligt
taxebilaga 2
Timavgift

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

2h

2. Övriga anläggningar

2h

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning
enligt taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

3h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3h

3. Orm

Ingen avgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

Timavgift

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

2 h/ upplagsplats

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

Ingen avgift

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

4h

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

6h

3. Skol- och fritidsverksamhet
-Skola med mer än 400 elever

7h

-Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever

5h

-Skola med högst 100 elever

3h

-Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4h

-Annan pedagogisk verksamhet

1h

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8.
Avgift för provtagning:
Strandbad, badanläggningar, enstaka bassänger, plaskdammar

1,5 h/provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i taxebilaga 3.
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 3.

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavgift

MILJÖSKADOR OCH FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT
10 KAP MB
Prövning
Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 § miljö- Timavgift
balken är lämpliga och tillräckliga

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av
ett förorenat område eller en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Timavgift

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

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB
Anmälan
Prövning av anmälan att inrätta grundvattentäkt enligt vad
Oxelösunds kommun föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

3h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Timavgift

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

Timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

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

Timavgift

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

Timavgift

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

2h
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Datum

Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

2 h/år

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

2 h/år

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

2 h/år

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 §
miljöbalken (SFS 1998:808)

Timavgift

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413)
om kosmetiska produkter, 2 kap § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, 2 kap § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

Tillsyn/handläggning av ärenden gällande cisterner (NFS 2017:5)

Timavgift

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

Timavgift

Prövning av alla undantag från renhållningsordningen förutom
kompostering av matavfall

1h

Prövning av undantag från renhållningsordningen avseende kompostering
av matavfall

Ingen
avgift

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

Timavgift

Förnyelse av tidigare meddelat beslut om undantag från
renhållningsordningen

0,5 h

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

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift
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Datum

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

Lagrum i
VK/ KK
MPF

TF

PN

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 3 §

C

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

1.20-1
1.20-2

8
6

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
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Datum

2 kap 4 §

3 kap 2 §

1.2001

4T

U

1.2002

2T

U

8

C

1.30

1.3001

6T

U

1.3002

4T

U

1.3002-1

1T

U

1.3003
1.3004

4T
4T

U
U

1.3005

2T

U

1.3006

4T

U

6

C

2T

U

5.20
5.2001

4 kap 4 §

10.1001

4T

U

10.2001

10 T

U

10.2002

2T

U

10.2003

4T

U

10.30

10

C

10.3001

6T

U

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst
2 000 kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA,
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är
större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är
högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).
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Datum

4 kap 5 §

10.40

6

C

2T

U

8

C

4T

U

8

C

10.6001

4T

U

4 kap 10 §

11.30

10

C

Råpetroleum, naturgas och kol
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

4 kap 17 §

13.70

6

C

Annan utvinningsindustri
Djupborrning, som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

10.4001

4 kap 6 §

10.50

10.5001

4 kap 7 §

10.60

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per
kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per
kalenderår.

LIVSMEDEL OCH FODER
5 kap 3 §

15.30
15.3001

5 kap 6 §

8

C

4T

U

15.50

C

15.50-1

16

15.50-2

8

Slakterier
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500
ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller
15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men
högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men
högst 500 ton per kalenderår.
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Datum

15.5001

5 kap 7 §

5 kap 10 §

-

4T

15.80

U

C

15.80-1

10

15.80-2
15.8001

6
2T

U

15.101

20

C

15.9001

6T

U

Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst
50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck,
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
2 000 ton produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11 §

5 kap 14 §

15.125

C

15.125-1
15.125-2
15.12501

20
8
2T

U

15.12502

4T

U

15.151

16

C

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8 § eller endast innebär paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med
en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
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Datum

15.13101

5 kap 16 §

5 kap 19 §

5 kap 21 §

15.180

U

C

15.180-1
15.180-2
15.180-3
15.18001

25
20
10
2T

U

15.200

10

C

15.20001

2T

U

6

C

2T

U

15.220

15.22001

5 kap 23 §

4T

15.240

C

1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte
restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering
eller försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10
ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10
ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.

15.240-1
15.240-2
15.240-3
15.24001

25
15
10
2T

U

- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

15.24002

10 T

U

Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga
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Datum

drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
5 kap 25 §

5 kap 27 §

15.260

20

C

15.26001

8T

U

15.27001

8T

U

15.280

15.280-5
15.280-6

25
10

15.28001

2T

U

6

C

5 kap 28 §

15.310

5 kap 30 §

15.340

5 kap 32 §

C

C

15.340-1
15.340-2
15.34001

25
10
2T

U

15.360

10

C

Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck
eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per
kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär
paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000
ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
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Datum

15.36001

2T

U

1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

6 kap 3 §

7 kap 3 §

17.30

10

C

17.3001

6T

U

8

C

2T

U

18.30

18.3001

TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer
än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst
10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men
högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 2 §

20.10

8 kap 4 §

20.30

8 kap 5 §

20

C

C

20.30-1

25

20.30-2

15

20.3001

6T

U

20.3002

3T

U

20.40

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier
med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä
eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 1000
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 1000
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
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Datum

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

8 kap 7 §

8 kap 9 §

20.40-1

20

20.40-2

15

20.40-3

8

20.40-4

20

20.40-5

15

20.40-6

8

20.40-7

10

20.4001

2T

U

20.4002

2T

U

20.4003

2T

U

20.60

C

20.60-1
20.60-2

20
20

20.60-3

12

20.80

C

- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 1 000 m³ fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 3 000 m³ löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5
000 m³ råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån.
Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
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Datum

20.80-1

15

20.80-2

10

20.80-3
20.80-4
20.80-5
20.8001

6
15
10
6T

U

20.8002

2T

U

6

C

2T

U

9

C

21.1001

8T

U

21.4001

6T

U

10 kap 1 §

22.10

25

C

10 kap 2 §
10 kap 4 §

22.20
22.40

10

C
C

22.40-1

6

22.40-2

12

22.40-3

8

8 kap 10 §

20.90

20.9001

8 kap 11 §

20.91

- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst
2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på
land utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land
med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med
begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 kap 1 §.
Anläggning för framställning av högst papper, papp eller kartong per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 kap 2
eller 3 §.
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per
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Datum

kalenderår.
22.4001

4T

U

22.4002

2T

U

22.4003

2T

U

22.4004

4T

U

22.4005

2T

U

Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
m2 men högst 50 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
m2 men högst 15 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 m2
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
m2 men högst 5 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 m2
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 40 §

24.40

C

12 kap 41 §

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4
24.41

35
20
12
6
20

C

12 kap 44 §

24.44

20

C

12 kap 46 §

24.46

C

24.46-1

25

24.46-2
24.46-3

20
12

Läkemedel
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Annan kemisk tillverkning
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
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Datum

24.46-4

10

-

24.4601

8T

U

-

24.4602

4T

U

-

24.4603

8T

U

24.47

20

C

24.4701

8T

U

12 kap 47 §

-

13 kap 2 §

13 kap 4 §

13 kap 6 §

25.11

C

25.11-1

30

25.11-2

20

25.11-3

12

25.11-4

8

25.1101

2T

U

25.30

12

C

25.3001

2T

U

25.50

C

kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller
hygienprodukter per kalenderår
GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår,
och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
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Datum

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
25.50-1
25.50-2
25.50-3
25.50-4

15
7
6
25

25.50-5

15

25.50-6

10

25.50-7

8

25.50-8

6

25.5001

2T

U

25.5002

2T

U

- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning
eller kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 4 §

14 kap 5 §

14 kap 8 §

26.1001
26.30

10 T
10

U
C

26.3001

4T

U

26.40

20

C

26.5101

6T

U

26.60

25

C

26.6001

4T

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1,2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller
används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
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14 kap 12 §

14 kap 13 §

14 kap 14 §

14 kap 17 §

14 kap 18 §

26.7001

8T

U

26.100

20

C

26.10001

6T

U

26.110

12

C

26.11001

6T

U

26.120

25

C

26.12001

6T

U

26.150

C

26.150-1
26.150-2

20
15

26.15001

T

U

26.160

10

C

10 T

U

26.17001
14 kap 20 §

26.180

15

C

15 kap 10 §

27.60

6

C

27.6001

2T

U

27.10001

8T

U

8

C

15 kap 18 §

27.140

Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en
produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om
produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13, 14 eller 17 §.
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27.14001

16 kap 3 §

16 kap 5 §

2T

28.25

U

C

28.25-1

6

28.25-2

2

28.40

8

C

2T

U

6

C

2T
15

U
C

28.4001

16 kap 7 §

28.71

16 kap 9 §

28.7101
28.90

16 kap 10 §

28.95

C

28.95-1
28.95-2

12
8

28.9501

2T

Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 §.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt
ta bort lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning
av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av
mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.

U

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

31.30

10

C

17 kap 6 §

31.60

15

C

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §

34.10

15

C

34.1001

4T

U

18 kap 2 §

34.20

8

C

18 kap 4 §

34.40

25

C

34.4001

6T

U

18 kap 5 §

34.50

25

C

18 kap 8 §

34.80

C

34.80-1

25

34.80-2

6

34.8001

2T

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst
20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst
10 kubikmeter.

U

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total

Taxa inom miljöbalkens område

27 (38)

Datum

tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor
som volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

18 kap 10 §

35.1001

70 T

U

35.20
35.2001

8
6T

C
U

19 kap 1 §

19 kap 4 §

39.30

10

C

19 kap 5 §

39.35

10

C

19 kap 6 §

39.50

39.50-1

C

20

Gas- och oljeplattformar
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära
kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll
eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
Båtvarv
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning där även återanvändning av
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan
ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av
reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
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Datum

20 kap 2 §

39.50-2

10

39.50-3

8

39.5001

8T

U

39.5002

8T

U

39.5003

6T

U

39.5004

2T

U

9

C

2T

U

39.70

39.7001

per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men
högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori

Taxa inom miljöbalkens område

29 (38)

Datum

39.8001
20 kap 4 §

39.90
39.9001

2T

U

6

C

2T

U

21 kap 1 §

21 kap 3 §

40.02

15

C

21 kap 6 §

40.20

15

C

21 kap 11 §

40.60

C

40.60-1

10

40.60-2

6

1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel,
grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast
som reservaggregat vid elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
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40.60-3

10

40.6001

4T

U

21 kap 12 §

40.70

25

C

21 kap 15 §

40.100

4

C

40.10001

2T

U

21 kap 16 §

40.110

15

C

21 kap 17 §

40.120

6

C

40.12001

2T

U

41.9001

12 T

U

41.9002

8T

U

41.9003

4T

U

6

C

4T

U

23 kap 1 §

50.10

50.1001

23 kap 2 §

50.20

C

- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än
50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men
högst 50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
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Datum

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
50.20-1

8

50.20-2

6

50.20-3

8

50.20-4

6

50.2001

2T

U

50.2002

2T

U

50.2003
50.2004
50.2005

4T
3T
2T

U
U
U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 000- 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 – 5 miljoner
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för
motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 2 §

15

C

63.2001

10 T

U

Hamnar
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn

63.2002

4T

U

Båtklubb

63.20

Flygplatser
63.4001
24 kap 5 §

25 kap 1 §

8T

U

8

C

63.5001

2T

U

63.10001

120 T

U

63.10002

75 T

U

63.10003

60 T

U

63.10004

T

U

63.10101

75 T

U

63.10102

45 T

U

63.10103

20 T

U

15

C

63.50

73.10

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Parkering
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd
spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
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73.1001

15 T
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73.1002

4T

U

73.1003

2T

U

26 kap 2 §

74.20

12

C

27 kap 1 §

85.10
85.1001
85.20

25
12 T
10

C
U
C

85.3001

2T

U

85.4001

2

27 kap 2 §

28 kap 4 §

29 kap 1 §
29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

90.16

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning
Djursjukhus och liknande

C

90.16-1

20

90.16-2

15

90.2001

12 T

U

90.2002

8T

U

90.2003

T

U

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m.
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som
i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i
detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning
av avfall.
Förbränning
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Datum

29 kap 17 §

90.230

6

C

4T

U

90.281

8

C

90.28001

T

U

90.341

6

C

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

90.34101

T

U

29 kap 29 §

90.391

6

C

Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

29 kap 31 §

90.171

90.23001

29 kap 19 §

29 kap 26 §

C

90.171-1

10

90.171-2

8

90.171-3

6

90.17001

2T

U

29 kap 33 §

90.251

30

C

29 kap 35 §

90.141

T

C

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per
kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.
Deponering
Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund,
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
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Datum

som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor
från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22,
23, 24 eller 25 §.

29 kap 37 §

90.370

T

C

29 kap 38 §

90.382

T

C

Konventera smittförande avfall på ett sjukhus.

29 kap 39 §

90.375

15

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton.

Konventering av smittförande avfall

29 kap 41 §

90.110

C

90.110-1

20

90.110-2

15

90.110-3

T

90.80

12

C

90.8001

4T

U

29 kap 44 §

90.90

12

C

29 kap 46 §

90.120

12

C

29 kap 43 §

Mekanisk bearbetning och sortering
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186),
eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning

29 kap 47 §

90.29

2

C

29 kap 49 §

90.40

9

C

Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra
fall.
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Datum

90.4001

3T

U

90.4002

2T

U

29 kap 51 §

90.60

6

C

29 kap 64 §

90.520

9

C

29 kap 70 §

90.430

6

C

30 kap 2 §

92.20

30 kap 3 §

31 kap 1 §

C

92.20-1
92.20-2
92.20-3
92.2001

10
5
4
2T

U

92.30
92.10001
92.10002
92.10003

8
12 T
8T
4T

C
U
U
U

93.10

10

C

93.1001

8T

U

93.1002

2T

U

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för
allmänheten.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

100.1001

12 T

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver
per kalenderår.
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Datum

100.1002

6T

U

100.1003

2T

U

101.1001

12 T

U

101.1002

6T

U

101.1003

2T

U

101.1004

15 T

U

101.1005

6T

U

101.1006

2T

U

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2
ton men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av högst 4 ton färg eller lack eller högst 2 ton pulver per
kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
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Datum

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

Klassningskod
Verksamhet
H1
Öppen förskola
H2
Förskola
H3
Grundskola
inklusive
förskoleklass/
fritidshem
H4
Gymnasieskola
H5
Övrig
skolverksamhet

Tidsfaktor i
Prövningsnivå timmar
Anmälningsplikt 2
Anmälningsplikt 4
Anmälningsplikt 4

Anmälningsplikt
Anmälningsplikt

4
4

Annan
pedagogisk
verksamhet
H6 H7 Bassängbad

Anmälningsplikt

1

Anmälningsplikt

8

H7 H8 Yrkesmässig
hygienisk
verksamhet

Anmälningsplikt

3

H8 H9 Övriga
verksamheter

Ej anmälningspliktiga

Timavgift

H6

Beskrivning

Exempelvis
vuxenutbildning,
Komvux, SFI,
specialskola
Exempelvis skola som
inte har egna lokaler
Bassängbad som är
upplåtna åt allmänheten
eller som annars
används av många
människor
Tatuering, piercing eller
annan
skönhetsbehandling som
innebär påtaglig risk för
blodsmitta genom
användning av stickande
eller skärande verktyg
Lokaler för vård eller
annat omhändertagande,
samlingslokaler,
massage, kroppsvård,
kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik,
zonterapi, frisersalong,
hotell, camping, öppen
fritidsverksamhet m.fl.
verksamheter där
miljöbalken är tillämplig
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Taxa inom strålskyddslagens
område
Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa inom strålskyddslagens område
Inledande bestämmelser
1 § Avgift enligt denna taxa erläggs för Miljö- och
samhällshällsbyggnadsnämndens verksamhet enligt strålskyddslagen
(2018:396).
2 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften 1021 kronor.

Avgiftsskyldig
3 § Avgiftsskyldig är den som driver solarium eller tillhandahåller solarium med
sollampor av kategori UV-typ 3 enligt Strålsäkerhetsmyndighetens nomenklatur.

Avgift för anmälan
4§ Handläggning av anmälan om solarium enligt 10 §
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och
artificiella solanläggningar motsvarar 4 h handläggning.

Avgift för tillsyn
4 5 § Årsavgiften inklusive ett tillsynsbesök vid verksamhet med
a) 1-3 solbäddar

1h

b) varje solbädd utöver tre

0,25 h bädd/år

För tillsynsbesök utöver det som ingår i årsavgiften debiteras timavgift.
Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i
efterhand.

Nedsättning av avgift
5 6 § Om det finns särskilda skäl får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med
hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter,
sätta ned eller efterskänka avgiften.

1 (1)
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Datum

Dnr

2021-05-12

MSN.2021.4

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Budgetuppföljning 2021
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per april
2021.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett negativt resultat på 70 tkr, med en
årsprognos på +979 tkr.
Prognos för intäkter överstiger budget med 1139 tkr. I prognosen ingår from april en
sanktionsavgift om 1093 tkr samt statligt bidrag om 44 tkr för tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen, dessa finns inte med i budget för 2021.
Personalkostnaderna är något lägre p.g.a. en del sjuk- och annan frånvaro.
Kostnader som ligger över budget är konsultkostnader; två bygglovskonsulter och en
livsmedelskonsult, samt juridisk hjälp i bygglovsärenden.
Den lagstadgade tiden för hantering av bygglov inom 10 veckor från och med komplett
ärende hålls i de flesta ärenden (90%), de som överskrids gås igenom och orsaken till
överskridandet analyseras. Genomsnittstiden för beviljande av bygglov från det att ärendet
är komplett var i januari till mars 4,6 veckor.
Sjukfrånvaron är lägre än under samma tidsperiod 2019 och 2020, i januari var den 2,49%
(9,73 och 9,77), i februari 5,25% (7,74 och 9,91), mars 3,18% (9,25 och 12,86) och april
1,94% (9,37 och 9,02).
Arbetet med aktiviteter för att uppnå nämndmålen ligger i stort sett i fas med årets
planering.
För att hålla en budget i balans har kostnader och intäkter setts över och hade inte
byggsanktionsavgiften och statsbidraget tillkommit hade nämnden haft ett negativt resultat
på -160 tkr. Dock har en faktura på 105 tkr för halkbekämpning för 2020 kommit sent samt
att en flytt av lekplats vid Stenvik, 150 tkr, som tidigare lagts som investering flyttats till drift.
Utan dessa hade nämnden visat ett positivt resultat på +95 tkr.
Prognosen är att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar ett positivt resultat för 2021.
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handlingsplan april
2021

2

Uppföljning MSN april 2021
Ekonomi
Ansvarsrapport april
A1

RR per

Kontogruppering

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter

Avgifter 31100-31990

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter

Bidrag 35100-35999

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter

Övrigt rest kkl 3

7 Miljö- o Samh.byggnad I Intäkter

Anslag 39990

Summa I

Diff

Ack
bud

4 535

1 055

1 160

535

579

44

75

115

40

30 927

30 927

35 017
-10 590

Årsbud

Årsprogn

3 480

Ack
diff

Ack utf
1 306

146

178

0

-178

25

81

56

0

10 660

10 660

0

36 156

1 139

12 023

12 046

23

-10 173

417

-3 503

-3 236

267

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader

Personal 50000-56330

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader

Lokaler 60110-20,61320

-474

-474

0

-158

-158

0

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader

Köp av verksamhet 463…

-10 719

-10 604

115

-3 966

-3 910

56

7 Miljö- o Samh.byggnad K Kostnader

Övrigt rest kkl 4-8

-13 234

-13 926

-692

-4 397

-4 813

-416

-160 -12 023

-35 017

-35 177

-12 116

-93

Summa 7

Summa K

0

979

979

0

-70

-70

RAPPORTTOTAL

0

979

979

0

-70

-70

Ack
utfall
Anslag

Ack
utfall
Intäkt

Verksamhetsrapport april

Verksamhet
11 Stöd t pol partier

Prognos
2021
Anslag.
652

Prognos
2021
Intäkt.

Prognos
2021
Kostnad.
0

-652

Prognos
2021
Avvikelse.
0

217

Ack
utfall
Ack utfall
Kostnad Avvikelse
0

-212

6

20 Infrastruktur m m gem adm

2 470

0

-2 300

170

766

0

-594

173

22 Fysisk o tekn planering

4 905

3 256

-7 037

1 124

1 596

883

-2 410

68

16 663

100

-16 587

176

6 367

19

-6 545

-160

25 Gator och vägar
26 Park, torg, allmänna platser

4 907

0

-4 907

0

1 280

0

-1 235

45

27 Miljö- o hälsoskydd

1 330

1 873

-3 694

-491

433

485

-1 120

-202

30 927

5 229

-35 177

979

10 660

1 387

-12 116

-70

Kommentar april
MSN redovisar ett negativt resultat om 70 tkr i april. Årsprognosen är +979 tkr.
Ansvar
Prognos för intäkter överstiger budget med 1139 tkr. Det beror på att i prognosen ingår
from april en sanktionsavgift om 1093 tkr samt statligt bidrag om 44 tkr för tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
Bidragsintäkter avser förutom 44 tkr enligt ovan statsbidrag från Länsstyrelsen för LONAprojekt där ingen aktivitet hittills i år har varken medfört intäkter eller kostnader.
Lägre personalkostnader i årsprognos p.g.a. att en tjänst som ska delas med KS har
flyttats fram fyra månader till juli samt även p.g.a. en del sjuk- och annan frånvaro och
korta vakanser inom bygglov.
Kustbostäders uppdrag gata-park faktureras enligt en numera periodiserad budget som
samstämmer mellan kommun och Kustbostäder. Efter införande av LED-belysning minskar
elkostnader för gatljus vilket är med i budget. I april har också Oxelö Energis debitering för
att sköta gatljuset minskat med 115 tkr på årsbasis som nu är inlagd i utfall och prognos.
Kostnader för konsulter inom bygglov och livsmedel har ökat väsentligt i prognos med 990
tkr. En konsult inom livsmedel heltid 4 månader för att ge miljögruppen en möjlighet att

1

minska den kontrollskuld som finns för miljöskydd från 2020. Två konsulter inom bygglov,
en som arbetar 40% feb-maj och en som arbetar 30% under mars-april p.g.a. korta
vakanser och ny personal. Juristhjälp avseende bygglov medför också ökade kostnader.
Verksamhet
Prognos för Gator och vägar 176 tkr inkluderar en minskning av kostnader för Oxelö
Energis förvaltningsuppdrag för gatljus. Negativa resultatet i april beror mestadels på
kostnader för anläggningsentrepenad. Svevia har fakturerat för halkbekämpning även för
föregående år 105 tkr. Flytt av lekplats vid Stenviksbadet har tillkommit med 150 tkr.
Fysisk och teknisk planering prognostiserade resultat 1124 tkr hänger ihop en
byggsanktionsavgift om 1093 tkr och högre statsbidrag 44 tkr. Konsult för att minska
kontrollskuld ökar kostnaderna 590 tkr och scanning av bygglovshandlingar har sänkts från
500 tkr till 300 tkr. I april är 200 tkr uppbokat för scanning.
Prognosen för Park, torg, allmänna platser är densamma som budget och endast en
smärre avvikelse i april.
Prognos Miljö-och Hälsoskydd -491 tkr beror främst på konsult inom miljöskydd enligt
ovan.
Jämförelse med föregående år
RR per

Kontogruppering

I Intäkter

Avgifter 31100-31990

I Intäkter

Bidrag 35100-35999

I Intäkter

Övrigt rest kkl 3

I Intäkter

Anslag 39990

Årsbud

Summa I

Årsprogn

Diff

Årsbud fg år

Utfall fg år

Diff fg år

3 480

4 535

1 055

3 550

4 365

815

535

579

44

400

599

199

75

115

40

47

323

276

30 927

30 927

0

28 865

28 865

0

35 017

36 156

1 139

32 862

34 151

1 289

-10 590

-10 173

417

-10 322

-8 955

1 366

-474

-474

0

-469

-471

-2
1 519

K Kostnader

Personal 50000-56330

K Kostnader

Lokaler 60110-20,61320

K Kostnader

Köp av verksamhet 46300-80

-10 719

-10 604

115

-10 606

-9 087

K Kostnader

Övrigt rest kkl 4-8

-13 234

-13 926

-692

-11 465

-11 826

-361

-35 017

-35 177

-160

-32 862

-30 340

2 522

0

979

979

0

3 811

3 811

Summa K
RAPPORTTOTAL

Både i år och förra året överstiger intäkterna budget främst p.g.a. en större sanktionsavgift
båda åren, vilket inte budgeteras.
Bidrag avser statsbidrag för Lonaprojekt där Länsstyrelsen finansierar hälften av projekt
samt i år även ett statsbidrag för tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Förra
året avslutades en del projekt medan i år har inga aktiviteter ännu medfört intäkter eller
kostnader.
Personal understiger budget både i år och förra året. En halv tjänst som budgeterats för att
delas med KS utgick helt från utfall förra året medan den nu fortfarande finns kvar för andra
halvan av året. Mer sjukfrånvaro och en barnledighet förra året medför också en skillnad
mellan årets och förra årets personalkostnader.
Köp av verksamhet avser Kustbostäder och Oxelö Energis förvaltningsuppdrag. I år är
Oxelö Energis uppdrag för gatljus sänkt med 115 tkr. Förra året återfördes 1,5 mkr från
Kustbostäder för Gata-Park uppdraget i november som främst beror på en mild vinter med
minskade kostnader för snöröjning.
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Övriga kostnader överstiger budget i år pga. ökade konsultkostnader inom bygglov och
miljö- och hälsoskydd. Förra året var det anläggningsentrepenad som mestadels förklarar
att kostnaderna var högre än budgeterat.
Ökning övriga kostnader 2100 tkr mellan 2021 och 2020 kan härledas till ökning av
kapitalkostnader för investeringar 1300 tkr samt konsulter 1400 tkr. Prognos för
anläggningsentrepenad är 400 tkr lägre 2021 än utfall 2020.

Investeringar
Redovisas vid separata möten enligt utskickad mall

Nämndens uppföljning av kommunmålen
Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till att
kommunmålen uppnås. Utöver dessa åtaganden kan nämnden, om så önskas,
komplettera VP med ytterligare mål och uppdrag som behövs för att kunna styra sin
verksamhet.
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Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar
arbetet.

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

Kommunfullmäktiges mål
(KS) Antalet invånare ska öka med minst 80 personer 2021, 90
personer 2022 och 90 personer 2023. (D/B)
Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

6

100%

Ja, flera projekt pågår.

15

100%

Ja, mer information
kommer att gå ut under året

Fyll ifrån bokslut

Aktiv samhällsplanering
Våga göra nytt, utveckla även befintliga områden.
Antal åtgärder per år.* (Målvärde 3)
Information till, och dialog med, allmänheten om MSNs arbete
Antal informationstillfällen per år (Målvärde 6)

4

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

Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de
kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Skapa tryggare miljöer
- Underhåll och nyanläggning av gång- och cykelvägar (antal
m2) (Målvärde 2000 m2)
- Förbättra belysning/siktröjning (Målvärde inventering)
Se över och åtgärda platser/sträckor med dålig belysning, t.ex. längs
gång- och cykelbanor.*

-

-

7 500
m2
Ca 3 km

-

-

100%
100%

Tillsyn av förskolor och skolor
13/0
Antal inspektioner, livsmedel + hälsoskydd (Målvärde 14/14)
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100%

Ja, aktiviteter som
genomförs under
sommaren
- Ja, aktivitet som
genomförs under
sommaren
Ja, planeras att utföras
under året. Möjligt att det till
stor del blir digitala
inspektioner p.g.a.
Coronaläget

God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas
positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och

inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk.

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?
-

Prioritera tillsyn
- Antal kontrollbesök, miljöskydd (Målvärde 57)
- Antal kontrollbesök, hälsoskydd (Målvärde 25)
- Antal kontrollbesök, livsmedel (Målvärde 62)
- Antal avslutade tillsynsärenden, bygglov (Målvärde 10)

-

23
8
57
18

-

35 %
16 %
65 %
10 %

Andelarna ovan är för hela året

Främja cyklandet i Oxelösund
Antal åtgärder (t.ex. skyltning, cykelparkering, ny beläggning,
nyanläggning, ta fram kartor) (Målvärde 3)
Befolkningen i Oxelösunds kommun ska ha nära till natur och
rekreation och kommunen ska gynna utnyttjande av befintliga
strövområden, bl.a. genom samverkan med andra aktörer
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100%

Ja, en plan för året
finns och den följs
- Ja, en plan för året
finns och den följs
- Ja, det finns en
konsult inne på
livsmedel som ska
göra alla kontroller
- Osäkert, beror på
hur mycket
konsulthjälp som
tas in under året
- Ja, aktiviteter som
genomförs under
sommaren
-

-

Antal åtgärder (Målvärde 2)
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100%

Ja, aktiviteter som
genomförs under
sommaren

Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

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

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

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Förbättra tillgängligheten i den yttre miljön i Oxelösund i dialog
med medborgarna

Plan framtagen

100%

4

100%

Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal (Målvärde 4)
Tillsyn av äldreboenden och hemtjänst
Antal inspektioner, livsmedel (Målvärde 7)
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Ja, aktiviteter som
genomförs under
sommaren
Ja, det finns en konsult
inne på livsmedel som ska
göra alla kontroller

Attraktiv bostadsort

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

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal
servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola,
fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov
och åldrar.

Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

2

100%

Ja, det är flera detaljplaner
på gång som beräknas
vara antagna under året

Inga mätningar gjorda än,
aktiviteter pågår.

Går ej att besvara då inget
delresultat finns.

100%

Ja, representanter från
förvaltningen deltar vid de
träffar som ordnas

God planberedskap för bostadsbyggnation och företagsmark
eftersträvas
Antal antagna detaljplaner för bostadsbyggande och företagsmark
(Målvärde 3)
Att med stöd av rätt information, gott bemötande och tydlighet
förenkla för företagande
Kommunens NKI* inom följande områden
- Bygglov (Målvärde 62-69)
- Miljöbalkstillsyn (Bibehålla)
- Livsmedelskontroll (Bibehålla)
Aktivt deltagande vid näringslivsträffar

-

43
72
89

5
Antal informationsinsatser/möten med företag (Målvärde 4)
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för
framtiden och för kommande generationer.

samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen
arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen
är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta
Kommunfullmäktiges mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

Nämndens mål

Ingångsvärde/
bokslutsvärde
2020

Andel av
aktiviteter/måluppfyllnad
vid denna uppföljning, %

Nås målet till bokslut?
Ja/nej, varför?

15

100%

Ja, inspektionerna
genomförs under
sommarsäsongen

Minska antalet bristfälliga avlopp
Antal inspektioner (Målvärde 30)
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Nämndens egen styrning i övrigt
Ange hur långt eller hur stor del av planerade aktiviteter kommit vid denna uppföljning i
relation till uppgiven tidplan.
Mål, uppdrag, särskilda satsningar utöver ram eller
motsvarande
Sjukfrånvaron ska minska (Målvärde 5%)
Tillsynsrapporter lekplatser (Målvärde 100%)
Verksamhetsutveckling
Förbättringsarbete avseende processer, verktyg, mallar
och checklistor
Service och kommunikation
Införande av fler E-tjänster
Gata/park-uppdraget preciseras
Översyn av miljötaxan

Andel av aktiviteter/
måluppfyllnad vid
denna uppföljning, %
2,5% i januari, 5,3% i
februari, 3,2% i mars,
1,9% i april – total 3,7%
100%
Andel av aktiviteter/
måluppfyllnad vid
denna uppföljning, %
100%
75% - plan lämnad till
kommunchef för
återkoppling
25%, ser över möjlighet till
ny e-tjänst för bygglov
100% - kommer upp till
MSN i maj
0%
25%, försening hos
konsult pga Corona
Ej påbörjat

Uppdatering av kompetenskartläggning
Skanning av bygglovarkivet
Ser över möjligheten att byta ut e-tjänster till mer
automation
Översyn av bygglovtaxan

Ej påbörjat

Klart till
(ange Q)
Löpande
Q4
Klart till
(ange Q
Löpande
Plan klar
Q1

Q3
Q2
Q4
Q2
Q4
Q2

Nyckeltal
Om nämnden valt att följa andra nyckeltal och indikatorer vid sidan av fastställda mål och
mått har dessa angivits i VP. Redogör för volymer och utfall, nu och framåt, som ligger till
grund för prognosen vid uppföljningen
Nyckeltal/indikatorer

Bokslutsvärde/antaget
ingångsvärde

Utfall vid denna
uppföljning

Förväntat utfall framåt
(underlag för prognos
helår)

Handläggningstider
bygglov (Målvärde
under 10 veckor)

6,4 veckor jan-dec 2020

4,6 veckor janmars

Fortsatt under 10 veckor,
helst lägre än 2020

Verksamhetsutveckling
Ange hur långt eller hur stor del av tänkt verksamhetsutveckling (aktiviteterna) kommit vid
denna uppföljning i relation till uppgiven tidplan. Aktiviteterna är redovisade under lämpligt
målområde eller under ”Nämndens styrning i övrigt”, se ovan.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över revisionsrapport - Grundläggande granskning
2020
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-05-07 som svar på revisionsrapporten.

2. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en
grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att
översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och god redovisningssed.
Följande rekommendationer som påverkar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnas:
-

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar.

EY kommentar i avsnittet om intern kontroll:
Det framgår inte till vem uppföljning och att hela enheten är ansvarig kan tydliggöras. Vi
kan av underlaget inte utläsa varför kontroll av inköp/upphandling inte genomförts. Vi
noterar att nämnden godkänner båda uppföljningarna.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar till sig av de kommentarer som EY framför och
ger följande svar:
-

De otydligheter som EY ser i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens dokument bör
förtydligas vid nästa uppdatering, inför 2022.

-

När enheterna har samordnare är det samordnaren som har ansvaret.

-

En tydligare beskrivning av varför en kontroll inte genomförts skrivs fortsättningsvis i
tjänsteskrivelsen till nämnden.

3. Ärendet
I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt
avser de områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser delvis ändamålsenligt
och rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån
fullmäktiges styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i
underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noterats
grundas i att styrdokument och anvisningar inte efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid
tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande granskningen från
2018 och 2019.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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Datum

2021-05-07

MSN.2021.12

De rekommendationer och kommentarer som lämnats till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden redovisas under Sammanfattning i denna tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Missiv
Revisionsrapport

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Revisionen

Revisorerna
Till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning 2020
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en
grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska
all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed.
I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt avser de
områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser ett delvis ändamålsenligt arbete och
rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges
styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera
av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte
efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den
grundläggande granskningen 2018 och 2019.

Granskad
styrelse/nämnd

Styrning utifrån fullmäktiges mål
och riktlinje

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontroll

Ekonomisk
uppföljning och
rapportering

Ej tillämpligt (se fördjupad
granskning om målstyrning)
Ej tillämpligt (se fördjupad
granskning om målstyrning)
Ej tillämpligt (se fördjupad
granskning om målstyrning)

Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Följande rekommendationer lämnas:


Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering
sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019
års grundläggande granskning.



Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i
enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens anvisningar.
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en korrekt expediering av
uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade
nämnder till den 2 juni 2021.
Oxelösund den 2 mars 2021
För kommunrevisorerna
Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.

Grundläggande granskning
Oxelösunds kommun
Mars 2021
Tijana Sutalo
EY

Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom
att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed.
I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt avser de områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser ett delvis
ändamålsenligt arbete och rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper. Bedömningen grundas på
ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte
efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den grundläggande granskningen 2018 och 2019.
Granskad styrelse/nämnd

Styrning utifrån fullmäktiges mål och
riktlinje

Kommunstyrelsen

Ej tillämpligt
(se fördjupad granskning om målstyrning)

Utbildningsnämnden

Ej tillämpligt
(se fördjupad granskning om målstyrning)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Ej tillämpligt
(se fördjupad granskning om målstyrning)

Intern kontroll

Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Följande rekommendationer lämnas:
 Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid
2018 samt 2019 års grundläggande granskning.
 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna
även vid 2018 samt 2019 års grundläggande granskning.
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1. Inledning

Bakgrund

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 §
ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet avser den
verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden.
Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande
granskningen har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan i
revisionsprocessen”.
Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

Syfte och
revisionsfrågor

►

►
►

Revisionskriterier*
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Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt?
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen
samt kommunala anvisningar?
Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i
kommunens styrmodell?

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen och som utgör grund för analys, bedömningar och
slutsatser. I denna granskning utgörs revisionskriterier av:
►
Kommunallag (2017:725)
►
Mål och budget 2020-2022
►
Av kommunfullmäktige antaget dokument för ekonomistyrning (2012)
►
Av kommunfullmäktige antagen styrmodell (2015)

1.1. Avgränsning och genomförande
Avgränsningar

Granskningen avser verksamhetsåret 2020 och är genomförd
mellan januari-mars 2021.
Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och nämnderna
i Oxelösunds kommun. Granskningen omfattar inte de
kommunala bolagen eller granskning av säkerhet i
redovisningssystem.
En särskild uppföljning har skett av kommunens hantering av
Covid-19. Under 2020 har revisorerna genomfört en fördjupad
granskning av kommunens målstyrning. Målstyrningen följs
därför enbart upp för vård- och omsorgsnämnden samt kulturoch fritidsnämnden som inte ingick i nämnd granskning.

Inom ramen för den årliga granskningen av
verksamheten har kommunrevisionen genomfört
dialoger med med kommunstyrelse, nämnder och
förvaltningsledning.
Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning,
kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys
samt iakttagelser som uppmärksammats tidigare år.
Vid dialogerna har det funnits möjlighet att lyfta
väsentliga frågor som uppkommit under året och
nämndernas internkontrollarbete.

Dokumentgranskning

Protokollgranskning

Revisorerna och de sakkunniga följer
under året upp verksamheten genom att
löpande ta del av grundläggande
dokument såsom Mål och budget,
ekonomi- och verksamhetsrapporter,
delårsrapporter och bokslut.

Revisionen tar löpande del av
kommunens protokoll under
revisionsåret.

Granskning av delårsbokslut och
årsbokslut redovisas i särskilda
rapporter.
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Dialogmöten

Inom ramen för granskningen har en
genomgång av kommunstyrelsens och
nämndernas protokoll samt mål- och
ekonomiuppföljning för 2020 skett.
Protokollgranskningen har i huvudsak
syftat till att följa arbetet med styrning,
uppföljning och kontroll.

2. Styrning i Oxelösunds kommun
2.1. Kommunens styrsystem

Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår
under rubriken ”Budgetregler” i kommunens Mål och
budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens
verksamheter genom Mål och budget, där vision,
kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och
elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan
förekomma i andra dokument som fastställs av
fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och
den illustrerar kommunens styrsystem.

Vision 2025 anger den övergripande politiska
viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i
ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs
verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

•
•
•
•
•
•

Mod och framtidstro
Trygg och säker uppväxt
God folkhälsa
Trygg och värdig ålderdom
Attraktiv bostadsort
Hållbar utveckling.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om
erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall
förändringarna är av principiell vikt eller skulle kunna
stå i strid med de mål som kommunfullmäktige
beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges
Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal prövning.
mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver
åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna
och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna
verksamhetsmål och uppdrag.
Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast
den sista december, fastställa en verksamhetsplan för
hela budgetperioden 2020–2022. Nämnderna ska
löpande under året rapportera eventuella avvikelser
från ovanstående till kommunstyrelsen.

Page 5

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned
och kompletteras med lämplig styrning i syfte att
uppnå resultat i förhållande till kommunmålen.
Nämnderna ska kommunicera vision, kommunmål och
nämndmål så att samtliga i organisationen känner till
dem och ser dem som styrande för sitt arbete.

2. Styrning i Oxelösunds kommun
2.2. Uppföljning
Uppföljning
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober,
vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april
och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.
I delårsrapporten och årsredovisningen sker uppföljning av kommunmål och eventuella nämndmål/särskilda satsningar
eller uppdrag.
Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter
kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket
resultat som uppnåtts.
Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är
det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2020.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera
uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig
inom tilldelad budgetram. Underskott, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast
rapporteras till kommunstyrelsen.
Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska
ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen
lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen.
Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver ”miniminivå”. Det kan exempelvis vara om
nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.
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2. Styrning i Oxelösunds kommun
2.3. Intern kontroll
Reglementet anger kommunstyrelsen och nämndernas ansvar samt skyldigheter
avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

►
►
►
►

►

►
►
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och
för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid
behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter.
Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala
företagen.

Nämnderna
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en
organisation för intern kontroll inom sitt område.
Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som
kommunstyrelsen inte behandlat.
Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två
gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen
att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande
av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas
med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska
genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja
kontrollmoment och besluta om planen.
Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system,
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid
avvikelse omgående rapportering till (d.v.s. vem som ska erhålla
rapporteringen). Det finns en ”bruttolista” som ska bedömas utifrån risker och
som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.
Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller
utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att
de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större
risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering
enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första
uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska
dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.
Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad
bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet.

4. Kommunstyrelsen

4.1. Ekonomisk uppföljning
Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt
vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.
Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt styrmodell
Datum för sammanträde

Nämndens bedömning
Övrig ekonomisk uppföljning

Page 8

►

Mars

April

Augusti (delår)

Oktober

2020-04-22

2020-05-27

2020-09-30

2020-11-25

Positiv

Positiv

Positiv

Positiv

Framgår ej av styrelsens protokoll. Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.2.

4. Kommunstyrelsen

4.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Kommunallagen (6 kap. § 1) stipulerar kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva
uppsikt över kommunens nämnder och bolag.
Styrelsen ska (6 kap. § 11) följa de frågor som kan ha
effekt på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.
Enligt (6 kap. § 12) får kommunstyrelsen begära in
yttranden och upplysningar som behövs för att kunna
fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar
och anställda i kommunen.

I tabellerna redovisas kommunstyrelsens uppsikt under
2020, fördelat på ekonomisk uppföljning och övrig
uppföljning.

Ekonomisk uppföljning av kommunen
Frekvens enligt
styrmodell
Datum för
sammanträde
Nämndens
bedömning
Kommentar

Mars

April

Augusti
(delår)

Oktober

2020-04-22

2020-05-27

2020-09-30

2020-11-25

Negativt

Negativt

Positivt

Positivt

►

Uppföljningen fördelas för respektive verksamhet/nämnd. Samtliga
redovisningar godkänns.

►

I november lämnas information med anledning av statens ersättning på grund
av covid-19. Ersättning erhålls för hela sjuklönekostnaden för perioden april
till och med juli. Från augusti till och med december ersätts en del av
sjuklönekostnaden. Utbetalning om 6,5 mkr har skett till och med september
och årsprognosen per oktober är 7,4 mkr.

Övriga ärenden

Avser

Sammanträde

Ärende

VON

2020-01-29

►

Styrelsen beslutar tillskjuta 3 750 tkr för drift- och personalkostnader.

MSN

2020-03-16

►

►

Nämnden tilldelas ökad budget om 800 tkr med anledning av ökade driftskostnader för Gata/Park. Nämnden uppmanas i sin
konsekvensbeskrivning inför 2021 göra en bedömning kring snöröjningskostnader för perioden.
Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering
av en projektledare som anställs av Kommunstyrelsen.
Godkänner inte nämndens beslut om omfördelning av investeringsmedel. Styrelsen beslutar föreslå detsamma till fullmäktige.

►

Kommunstyrelsens antar förslag till beslut i kommunfullmäktige om biblioteksplan 2021–2023

►

KFN
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2020-11-25

4. Kommunstyrelsen

4.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
Uppsiktsplikt
Avser
UN

Sammanträde
2020-01-29
2020-03-16
2020-03-162020-09-02

2020-09-02
Övrigt

►
►
►
►
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Ärende
►
Styrelsen behandlar ärende där nämnden sökt utökat anslag för finansiering kopplat till ett enskilt barn. Avslag lämnades i mars
2019 och kommunchef fick i uppdrag att utreda finansieringsansvaret. Återrapportering sker i januari 2020. Nämnden ansvarar för
samtliga kostnader även i de fall nämnden själv inte kan påverka orsaker till brukarens ökade behov.
►
I mars återremitteras avräkning av barn- och elevpeng då underlaget är felaktigt. Då kommunstyrelseförvaltningen kontrollräknat
avräkningen konstateras att nämndens underlag är felaktigt.
►
Information om byggnation av Oxelöskolan.
►
Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder leder
till ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Nämnden ska fortsätta att arbeta för att nå en budget i balans. Planerade
uppföljningsträffar mellan styrelsens arbetsutskotts och nämndens presidium utvidgas för 2020. Uppföljning av att redan beslutade
besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att genomföra åtgärder för att nå budget i balans ska vara i fokus. Samma beslut
fattas vid styrelsens möte i september. Nämnden ska vid delårsbokslutet redovisa särskild redogörelse av status för fattade
besparingsåtgärder och hur arbetet med att nå en budget i balans fortskrider. Information om de möten som skett under året går
inte att följa av protokollen.
►
Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 2021 enligt underlag ”Barn och
elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering rörande räddningstjänstens verksamhet och ekonomi. I januari lämnas
uppföljning av verksamhetsfrågor, ej ekonomi. I september följs även ekonomisk resultat för 2020 samt prognos för helåret upp. Positiv prognos.
I januari uppdras kommunchef under 2020 genomlysa egen verksamhet, med fokus på ekonomi, inköp, HR/personal, kansli, kommunikation/servicefunktion och stabsfunktion.
I mars ökas driftanslagen till nämnderna, vilket finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen. Det framgår inte om styrelsen beslutar enligt
framskrivet förslag, men ”beslut skickas till” indikerar att så är fallet.
I september 2020 beslutar styrelsen föreslå fullmäktige teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för
Nyköping och Oxelösunds kommuner. Avtalet gäller från och med 2020-01-01. Det är rimligtvis en felskrivning, men det går inte att utläsa av
protokollens övriga innehåll.

4. Kommunstyrelsen

4.3. Intern kontroll
I detta avsnitt redovisas
kommunstyrelsens uppföljning av den
interna kontrollen. Frågorna till
vänster i tabellen nedan utgör de
områden som enligt
kommunstyrelsens anvisningar och
mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Intern kontroll
Internkontrollplan antagen 2019-11-27
Anges vilka rutiner samt vilka
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, 6 rutiner med kontrollmoment.

Framgår omfattningen på
uppföljningen och med vilken
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem
avvikelserapportering ska ske?
Anges vilken metod för uppföljning
som tillämpas?
Framgår kontrollansvarig?
Har uppföljning av intern kontroll
skett två gånger under 2020?

Ja
Ja
Ja

Ja
2020-05-27
2020-10-23
Ja. Fyra av sex kontrollmoment följs upp vid varje tillfälle. Vid uppföljningen i maj
noteras inga avvikelser. Det framgår inte av underlag i kallelse hur kontrollen har
genomförts. Vid uppföljning i oktober noteras avvikelser för tre av fyra kontroller.

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Har styrelsen rapporterat resultatet
av den interna kontrollen till
revisorerna?

EY Kommentar
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Åtgärder presenteras i protokoll och kallelse. En avvikelse avser kontroll av att
fastställda befolknings- och verksamhetsprognoser stämmer överens med faktiska
befolkningsuppgifter. Det finns inte någon rutin för den löpande uppföljningen och det
kommenteras inte hur detta ska ske. Avvikelsen beskrivs utifrån befolkningstal.
Nej

Enligt reglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. Styrelsen har inte rapporterat
resultatet till revisorerna.

4. Kommunstyrelsen

4.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
Kommunstyrelsens protokoll
Sammanträde

Ärende

2020-03-16

►

Muntlig information om kommunens beredskap rörande covid-19. Bl.a. information på hemsidan, inställda evenemang där riskgrupper ingick, leveransproblem
till omsorgen, brist på skyddsutrustning. Inventering har även skett på omsorgsboenden. Skolan undersöker möjligheten till hemundervisning.

2020-04-22

►

Styrelsen beslutar om att samtliga sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Muntlig information om kommunens arbete avseende pandemin.

2020-05-27

►

Kommunchef informerar om smittskydd på restauranger och kommunens arbete med covid-19

2020-09-02

►
►
►
►

Kommunchef informerar om kommunens ”läge med corona”
Ordförande informerar om digitalt besök av riksdagens talman för att prata om den demokratiska processen under pandemin.
Muntlig information utifrån pandemin
Styrelsen fattar beslut om att anta remissvar till Justitieombudsmannen rörande klagomål mot kommunen och dess tjänstemän. I anmälan uppges att ett antal
kommuner och Region Sörmland samordnat sin hantering avseende begäran från en journalist vid Sörmlands media den 9 april 2020 om att få ta del av
sammanställningar av uppgifter som rör covid-19.
•
Delegationsbeslut om avslag att på begäran lämna ut allmän handling redovisas i september (beslutsdatum 26/5) och november (beslutsdatum 12/11).
Muntlig information om smittläget i kommunens verksamheter
Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige om revideringar av arbetsordningar och reglementen med anledning av digitala möten.
I december beslutar styrelsen om fördelning av ersättning för sjuklönekostnader. För perioden april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, mellan
augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen avser att återkomma till kommunstyrelsen med ett ärende om
omfördelning av ersättning för sjuklön för perioden oktober – december.

2020-10-21

2020-11-25
2020-12-09
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►
►
►

5. Vård- och omsorgsnämnden

5.1. Övergripande målstyrning
Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs den 2019-12-18. Utifrån
fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål.
För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde.
Kommunmål

Antal nämndmål

Antal mått till målen

Kommer målvärdet uppnås 2020?

Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås?

Mod och framtidstro

1

1

Ja

Ej tillämpligt.

Trygg och säker uppväxt

2

2

God folkhälsa

2

2

Trygg och värdig ålderdom

Attraktiv bostadsort

Hållbar utveckling

EY Kommentar
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1 bedöms uppnås.
1 bedöms inte uppnås.
1 bedöms uppnås.
1 bedöms vara osäkert.

Ja.

Ej tillämpligt.

Ej tillämpligt, men osäkerheten hänger samman med
svårigheter att få fram korrekt statistik. Samtal
pågår med leverantör.
Fullmäktige har angett fem mätbara mål, fyra av
dessa avser kommunikation och service till
0
0
Ej tillämpligt
medborgarna. Nämnden följer ej upp dessa.
Ej tillämpligt. Mätvärdet hänger samman med
1 bedöms uppnås.
andelen hushåll med försörjningsstöd. Pandemins
2
2
påverkan på arbetsmarknaden minskar möjligheten
1 bedöms vara osäkert.
att få arbete och egenförsörjning.
Vi ställer oss frågande till att nämnden väljer att inte följa upp fullmäktiges mål för en attraktiv bostadsort. Samtliga, undantaget ett mål
rörande förskoleplaneringar berör även nämndens ansvarsområden.
3

4

För samtliga bedöms det vara osäkert.

Vid sitt sammanträde i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. I samband med
uppföljning av mål och åtaganden i delårsbokslutets konstateras att det finns förutsättningar för att måluppfyllelsen kan bedömas vara
god för verksamhetsåret 2020. Måluppföljningen framgår inte av nämndens protokoll.

5. Vård- och omsorgsnämnden

5.2. Ekonomisk uppföljning
Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt styrmodell

Mars

April

Augusti (delår)

Oktober

2020-04-28

2020-05-26

2020-09-22

2020-11-24

Nämndens bedömning

Negativ

Negativ

Negativ

Negativ

Expedieras till KS/KF
enligt budgetregler

Nej, till förvaltningschefer och
verksamhetsekonom.

Övrigt

►

Datum för sammanträde
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Nej, till
Nej, till förvaltningschefer
förvaltningschefer och
Ja, till KSF för åtgärd.
och verksamhetsekonom.
verksamhetsekonom.
I februari lämnas muntlig information om omställningsarbete inom särskilt boende för en budget i balans. Muntlig information
lämnas även i mars och augusti. Innehåll och åtgärder framgår inte av protokoll.

►

Vid avvikelser per den sista mars och april framgår inte åtgärder av ärendet. I maj presenteras dessa dock under uppföljning av
besparingsuppdrag (se nedan).

►

I maj återrapporteras besparingsuppdrag utifrån verksamhetsplan. Social- och omsorgsförvaltningen når sparbetinget om
100% (156%), för äldreomsorgsförvaltningen är samma procentandel 16%. Samlat sparbeting uppgår till 56%. Vidare åtgärder
framgår av protokoll, de är inte beloppsatta. Rapporteringen godkänns. Besparingsarbetet redovisas även i september och
november. Samlad sparkvot uppgår till 93% respektive 99%, exklusive merkostnader för covid-19, vilket är avsevärda
förbättringar mot resultatet i maj.

►

Vid sammanträdet i maj återrapporteras även arbetet utifrån den genomlysning som extern konsult genomfört med fokus på
kostnader och nyckeltalsuppföljning. Det saknas tillförlitlig data ur hemtjänstens verksamhetssystem, detta har påtalats hos
systemleverantören som ska hantera bristerna. I september mottar nämnden uppföljning om att missnöje kvarstår och att
kravställan ska skickas till leverantören.

►

Vid delårsrapporteringen lyfts ekonomiska svårigheter och utmaningar med anledning av rådande pandemi. Merkostnader har
särredovisats och nämnden förväntas få ersättning för dessa. Det framgår inte hur stor del av det negativa resultatet som är
hänförligt till merkostnader utifrån pandemin. Prognosen förutsätter dock att merkostnader till följd av pandemin kommer
ersättas. Ackumulerat resultat om -4,8 mkr och helårsprognos om -2 mkr är därför villkorat. Det framgår att ett
omställningsarbete pågår i relation till nämndens besparingsarbete.

5. Vård- och omsorgsnämnden

5.3. Intern kontroll
I detta avsnitt redovisas vård- och
omsorgsnämndens uppföljning av den interna
kontrollen. Frågorna till vänster i tabellen nedan
utgör de områden som enligt kommunstyrelsens
anvisningar och mallar ska ingå i
internkontrollplanen.
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Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-11-28
Anges vilka rutiner samt vilka
kontrollmoment som ska följas
upp?

Ja, 8 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på
uppföljningen och med vilken
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig?

Ja

Har uppföljning av intern
kontroll skett två gånger under
2020?

Ja
2020-08-26 avser perioden januari-april
2020-11-24 avser perioden maj-september

Redovisas åtgärder vid
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i augusti framkom avvikelser och åtgärder presenteras för
dessa. Vid uppföljning i oktober följs sju kontrollområden upp. Åtgärdsbehov
framgår av protokoll. Ytterligare information om åtgärder framgår av underlag
i kallelsen.

Har styrelsen rapporterat
resultatet av den interna
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom.

EY kommentar

Enligt reglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år.

5. Vård- och omsorgsnämnden
5.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
Vård- och omsorgsnämnden
Sammanträde
2020-02-26
2020-03-25
2020-04-28

2020-05-26

2020-08-26
2020-09-22
2020-11-24
2020-12-16
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Ärende
►
Muntlig information om att en pandemiplan ses över och revideras.
►
Muntlig information om ”läget inom verksamheterna” med anledning av covid-19
►
Muntlig information om covid-19 och nuläget inom verksamheterna och personalsituation.
►
Ordförande informerar om dialog med ordförande i regionen med anledning av covid-19.
►
Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställning av insatser från andra kommuner till personer med tillfällig vistelse i Oxelösunds kommun enligt 2
kap. 6§ socialtjänstlagen inte ska verkställas. Av sammanfattning till ärendet framgår att nämndens verksamhetsområde är tungt belastat med anledning av
hög sjukfrånvaro. Kommuner ska i enlighet med HSLF-FS 2020:12 vidta de åtgärder som krävs för att begränsa smittspridningen. Genom att inte verkställa
beställningar från andra kommuner begränsas äldre människors kontakt med andra människor. Nämnden fullgör inte sina skyldigheter enligt 2 kap. 6§
socialtjänstlagen om beslut fattas om att inte verkställa beställningar. Förvaltningen anser ändå att åtgärden är rimlig sett till pågående pandemi och
kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen samt minska belastningen på förvaltningens verksamheter. Ärendet expedieras
enbart till förvaltningschef.
►
Muntlig information om ”läget i verksamheterna”
►
Laglighetsprövning: Nämndens beslut om att inte verkställa insatser beställda av annan kommun enligt 2 kap. 6§ har överklagats till förvaltningsrätten och en
laglighetsprövning av beslutet är begärd. Nämnden motsätter sig överklagandet. Av sammanfattning av ärendet framgår bl.a. att nämnden har varit medveten
om att beslutet innebär att kommunen inte fullgör sina skyldigheter och motsätter sig inte att beslutet i vanliga fall skulle vara lagstridigt. Pågående pandemis
påverkan på personaltillgången skapar dock en osäkerhet som nämnden menar i normalfallet inte är aktuellt. Nämnden kan inte säkerställa att sommargäster
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det saknas dock lagstöd för kommunen att göra prioriteringar av socialtjänstinsatser. Efter nämndens beslut i april har SKR
kommit med en vägledning för denna typen av ärenden. Av den framgår att en dialog ska föras mellan vistelsekommun och bosättningskommun.
Vistelsekommun har då en möjlighet att neka verkställighet. Bosättningskommunen kan då säga nej till att verkställa insatser i en annan kommun och den
enskilde får fortsatt hjälp i sin ordinarie bostad. Nämnden lyfter att det inte finns någon garanti för att alla kommer följa vägledningen. Ett exempel lämnas om
en annan kommun där beslut om att inte verkställa insatser beställda av annan kommun har upphävts av förvaltningsrätten då det strider mot lag. Ärendet
expedieras enbart till förvaltningschef.
►
Rekommendationerna gällande covid-19 gäller fortfarande för nämndsammanträden.
►
Muntlig information om ”coronaläget” och sjukfrånvaron i verksamheterna.
►
Muntlig information om ”coronaläget” och sjukfrånvaron i verksamheterna.
►
Muntlig information om ”coronaläget” och personalsituationen i verksamheterna.
►
Muntlig information om ”coronaläget” och personalsituationen.
►
Begäran avslås: Ledamot föreslår att nämnden ska behandla ett ärende om att ge äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rapport om pandemin.
►
Delegationsbeslut (Ordförandebeslut):
2020-11-09 Nedstängning av verksamhet växelvård inom äldreomsorg till och med 30 november 2020
2020-11-09 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden till och med 2020-11-30
2020-11-26 Införande av användning av munskydd vid alla ansiktsnära kontakter till och med 2021-01-31
2020-11-26 Nedstängning av verksamhet för växelvård inom äldreomsorg till och med 2021-01-31
2020-11-26 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden till och med 2021-01-31

6. Kultur- och fritidsnämnden

6.1. Övergripande målstyrning
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan antogs den 2019-12-11. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt nio egna mål.
För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. Vi noterar att nämnden enbart sammanträder vid fem tillfällen under 2020. Enligt
uppgift sammanträder nämnden vanligtvis vid sex sammanträden per år. För 2020 blev decembermötet framskjutet till den 13 januari 2021. Ett möte under
våren ställdes in, efterföljande möte var istället extra långt.

Antal nämndmål

Antal mått till
målen

Mod och framtidstro

1

5

Trygg och säker uppväxt

2

3

2 bedöms uppnås.
1 bedöms vara osäkert.

Ej tillämpligt.

God folkhälsa

2

3

Samtliga bedöms uppnås.

Ej tillämpligt.

Trygg och värdig ålderdom

1

1

Bedöms vara osäkert.

Ej tillämpligt.
Nej, målvärdet är dock kopplat till fysiska
aktiviteter som ställts in med anledning
av covid-19.
Ej tillämpligt.

Kommunmål

Kommer målvärdet uppnås 2020?
4 bedöms uppnås.
1 bedöms vara osäkert.

Attraktiv bostadsort

2

4

2 bedöms uppnås.
1 bedöms vara osäkert.
1 bedöms inte uppnås.

Hållbar utveckling

1

1

Målet bedöms uppnås.

EY Kommentar

Framgår åtgärd då målvärdet inte
bedöms uppnås?
Ej tillämpligt.

Nämnden bryter inte ner fullmäktiges mål i sin verksamhetsplan och följer inte upp några indikatorer i delårsbokslutet. Samtliga
kommenteras dock utifrån genomfört arbetet. I samband med uppföljning av delårsbokslutet bedöms måluppfyllelsen uppgå till
85 %. Flera målvärden är knutna till aktiviteter och evenemang. Med anledning av pandemin uppges det finnas små möjligheter
att vidta åtgärder för att nå målen under året. Särskilt med hänsyn till gällande restriktioner om exempelvis max 50 personer vid
offentliga sammankomster.

Vid sitt sammanträde i november behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy.
Page 17

6. Kultur- och fritidsnämnden

6.2. Ekonomisk uppföljning
Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.
Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt styrmodell
Datum för sammanträde

Mars

April

Augusti (delår)

Oktober

Nämnden sammanträder ej

2020-05-19

2020-09-15

2020-11-17

Ej tillämpligt

Positiv

Nämndens bedömning
Expedieras till KS/KF
enligt budgetregler

Övrigt
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►

Positiv
Delvis, till KSF för åtgärd.
Enligt styrmodellen ska
Ej tillämpligt
Ja, till KSF
delårsrapporteringen ska
delges KF.
Pandemins påverkan på kultur- och fritidsnämnden tydliggörs i den ekonomiska uppföljningen.

Negativ
Ja, KSF

►

Per den sista april noteras att föräldraledighet och sjukfrånvaro på deltid inte varit möjligt att ersätta fullt ut samt att
budgeterade lönehöjningar har uteblivit på grund av pandemin. Idrotts- och fritidsanläggningar har haft lägre intäkter.
Driftkostnaderna har av samma anledning varit lägre vilket gör att verksamheten visar en positiv avvikelse. Fritidsgården visar
ett underskott då timvikarier har behövt anställas på grund av personal som tillhör riskgrupp samt fältarbete. Minskat antal
besökare samt uteblivna bokningar har genererat lägre intäkter för bland annat café, försäljning samt uthyrning. Intäkterna för
försäljning (café / evenemang) och uthyrning (Koordinaten / mobil scen /idrottsplatsen) har varit lägre än budgeterat som en
följd av pandemin, -0,2 mkr. Kostnaderna har också varit lägre än budgeterat. Främsta orsaken är lägre personalkostnader,
+0,2 mkr.

►

I oktober visar idrotts- och fritidsanläggningar en negativ avvikelse på -128 tkr. Café/uthyrning har haft en halvering av
intäkter i jämförelse med budget och den negativa avvikelsen efter oktober är -192 tkr. En stor del av verksamheterna har en
hög andel extern intäktsfinansiering.

►

Det är personalkostnader som står för den största budgetavvikelsen, +331 tkr. Anledning är deltidssjukskrivningar samt
föräldra- och tjänstledigheter på deltid som inte varit möjligt att ersätta med vikarier fullt ut. I oktober beslutar nämnden om
ett inköps- och vikariestopp. De nya skärpta lokala allmänna råden gör att det inte finns några möjligheter att öka intäkterna.

6. Kultur- och fritidsnämnden

6.3. Intern kontroll
I detta avsnitt redovisas kultur- och
fritidsnämndens uppföljning av den interna
kontrollen.
Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och
mallar ska ingå i internkontrollplanen.

Kultur- och fritidsnämnden
Intern kontroll
Internkontrollplan antagen 2019-12-11
Anges vilka rutiner samt vilka
kontrollmoment som ska följas
upp?
Framgår omfattningen på
uppföljningen och med vilken
frekvens uppföljning ska ske?
Framgår till vem
avvikelserapportering ska ske?
Anges vilken metod för
uppföljning som tillämpas?
Framgår kontrollansvarig?

Har uppföljning av intern kontroll
skett två gånger under 2020?

Redovisas åtgärder vid
uppföljning?

Ja, 5 kontrollmoment.
Ja, frekvens anges.

Ja
Ja
Ja
Ja
2020-05-19
2020-11-17
Ja. Vid uppföljning i maj framkom 1 avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment
som följdes upp. Avvikelsen avsåg uppföljning av att rutinen vid försäljning av
konst efterföljs. 2 av tre kontrollmoment ska följas upp vid uppföljningen i
november. Ett av dessa är det kontrollmoment som visade på avvikelse. Åtgärd
framgår ej av protokoll, men av underlaget i kallelsen.
Vid uppföljning i oktober följs övriga kontrollmoment inklusive de två från
uppföljningen i maj. Samtliga anges vara godkända.
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Har nämnden rapporterat
resultatet av den interna
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom.

EY kommentar

Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år.

6. Kultur- och fritidsnämnden
6.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
Protokollgenomgång
Sammanträde
2020-05-19

2020-11-17
Kommentar
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Ärende
►
Muntlig information med anledning av pandemin
►
Muntlig information om sjukskrivningstal i kommunen
►
Beslut om att hålla nämndens sammanträden stängda givet rådande pandemi (§17)
►
Vid tertialrapportering framgår ekonomiska följder av pandemin, se särskilt avsnitt om ekonomisk uppföljning.
►
Läget i förvaltningen och verksamheterna med anledning av covid-19
►
Personalläget med anledning av covid-19
►
Nämnden mottar uppföljning vid två av fyra sammanträden under 2020. Ett beslut fattas enligt ovan. Samtliga ärenden framgår i punktform. Det
går av protokollen inte att utläsa vad som informerats om utöver vad som anges ovan.

7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

7.1. Ekonomisk uppföljning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen
behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt styrmodell
Datum för sammanträde

Mars

April

Augusti (delår)

Oktober

Nämnden sammanträder ej i
april

2020-05-25

2020-09-29

2020-11-17

Ej tillämpligt

Positiv

Positiv

Positiv

Nämndens bedömning

►

Ja, till KSF för åtgärd.
Enligt styrmodellen ska
Ej tillämpligt
Ja, till KSF
delårsrapporteringen
delges KF.
I januari och augusti lämnas muntlig information om ekonomin, övrig information framgår inte.

►

Muntlig information om orsaker till överdrag på investeringar, övrig information framgår inte.

Expedieras till KS/KF
enligt budgetregler
Övrigt
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Ja, KSF

7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

7.2. Intern kontroll
I detta avsnitt redovisas miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den
interna kontrollen.

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och
mallar ska ingå i internkontrollplanen.
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Intern kontroll
Internkontrollplan antagen 2019-12-17

Anges vilka rutiner samt vilka
kontrollmoment som ska följas
upp?
Framgår omfattningen på
uppföljningen och med vilken
frekvens uppföljning ska ske?
Framgår till vem
avvikelserapportering ska ske?
Anges vilken metod för
uppföljning som tillämpas?
Framgår kontrollansvarig?

Ja, 6 kontrollmoment.
Ja, frekvens anges.
Nej
Ja
Delvis, för tre kontrollmoment anges ”enheterna”

Har uppföljning av intern kontroll
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-25
2020-11-17

Redovisas åtgärder vid
uppföljning?

Nej. Vid uppföljning i maj godkändes samtliga kontroller undantaget en. Denna
var hänförlig till att kontroll inte genomförts. Vid uppföljningen i december har
samma kontroll fortfarande inte genomförts. En annan kontroll har ej
genomförts med hänvisning till hög arbetsbelastning.

Har nämnden rapporterat
resultatet av den interna
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom.

EY kommentar

Det framgår inte till vem uppföljning och att hela enheten är ansvarig kan
tydliggöras. Vi kan av underlaget inte utläsa varför kontroll av
inköp/upphandling inte genomförts. Vi noterar att nämnden godkänner båda
uppföljningarna.

7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
7.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
Protokollgenomgång
Sammanträde
2020-03-18
2020-06-16

Kommentar
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Ärende
►
Muntlig information om löpande möte med kommunledningen med anledning av covid-19
►
Nämnden beslutar om revidering av delegationsordning med anledning om regeringens proposition om ny lag gällande smittskyddsåtgärder.
Beslutet villkoras med hänsyn till att riksdagen fattar beslut om ny lagstiftning. Ett nytt avsnitt (23) har lagts till och avser enligt underlag i
kallelsen totalt 21 delegationsbeslut. Ärenden avser exempelvis beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder och möjlighet att förena
detta med vite. Regeringens förslag innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra
spridning av det covid-19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Lagen förväntas träda i kraft 2020-07-01, vilket
innebär att föreslagen ändring gäller från och med då och förutsätter att regeringen fattar beslut enligt lagt förslag. Förslagen på revidering
bygger på framtaget förslag från SKR.
►
Muntlig information om sjukfrånvaron
►
Av återrapporterade delegationsbeslut i nämndens protokoll går det inte att utläsa om delegationsrätten enligt beskrivningen ovan nyttjats.
►
Information om personal och sjukfrånvaro lämnas vid samtliga sammanträden

8. Utbildningsnämnden

8.1. Ekonomisk uppföljning
Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.
Ekonomisk uppföljning
Frekvens enligt styrmodell
Datum för sammanträde
Nämndens bedömning
Expedieras till KS/KF enligt
budgetregler
Övrig uppföljning och
kommentarer
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►

Mars

April

Augusti (delår)

Oktober

2020-04-27

2020-05-25

2020-09-21

2020-11-23

Negativ
Negativ
Negativ
Negativ
Nej, enbart till
Nej, enbart till
Nej, enbart till
Ja
förvaltningschef
förvaltningschef
förvaltningschef
I januari återremitterar nämnden förvaltningens förslag. Uppdrag lämnas om att utarbeta en budget i balans. En redovisning av
kostnadsökningar ska presenteras. Utbildningschef får i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska kostnader för verksamheten
om totalt 12 000 tkr. Vilka åtgärderna är framgår inte av protokollet.

►

I januari får utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9
organisation. Syftet med en sådan omorganisation är bl.a. att bli mer resurseffektiva och höja kvaliteten i undervisningen.
Återrapportering sker i mars med alternativa förslag. Informationen godkänns men några beslut fattas inte. I april beslutar nämnden
om nytt uppdrag rörande skolorganisation, fokus ska avse det pedagogiska perspektivet och vilket lokalbehov och geografiska
förutsättningar som finns. Utredningen godkänns vid sammanträdet i maj. Beslut med grund i genomförd utredning fattas ej. I
augusti lyfts förskole- och skolorganisationen på nytt. Informationen godkänns men beslut fattas ej. I november fattar nämnden
beslut om ny förskole- och skolorganisation, enligt förslag den 17 november 2020.

►

Per den sista mars visar nämnden negativt resultat, men en årsprognos enligt budget, alltså -15,7 mkr. Inga åtgärder presenteras.
Nämnden fastställer utarbetat förslag till budget 2020 och föreslår fullmäktige medge nämnden att bedriva underskott om maximalt
15,7 mkr. Samtidigt får utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder. Dessa ska återkopplas vid
varje nämnd. KF återremitterade ärende med motiveringen att nämnden skulle ta fram en konsekvensbeskrivning. I juni fattas nytt
beslut om förslag till fullmäktige om att nämnden ska medges gå med underskott om maximalt 15,7 mkr. Av protokollen kan vi inte
se att åtgärder tagits fram, beslutats om eller genomförts.

►

I augusti meddelas att budgethanteringen ska ses över för att skapa en tydligare resurstilldelning, informationen godkänns. Vid
sammanträdet i september finns ”Resursfördelningen 2021” med som en informationspunkt. Muntlig information om ekonomin
lämnas vid sammanträdet i februari och augusti, övrig information eller åtgärder framgår inte.

►

I november presenteras resultat av extern konsultrapport rörande utveckling av barn- och elevpeng. Rektorer upplever ej
budgetprocessen som tydlig. Förvaltningen och ekonomienheten har sett över resursfördelningen. Rektorer ska få ett tydligt verktyg
för att kunna arbeta med sin egen budget. Nämnden beslutar föreslå fullmäktige om att godkänna framskrivet förslag.

8. Utbildningsnämnden

8.2. Intern kontroll
I detta avsnitt redovisas miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den
interna kontrollen.

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och
mallar ska ingå i internkontrollplanen.
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Intern kontroll
Internkontrollplan antagen 2019-12-16
Anges vilka rutiner samt vilka
kontrollmoment som ska följas
upp?

Ja, 6 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på
uppföljningen och med vilken
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig?

Ja

Har uppföljning av intern kontroll
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-25
2020-12-14

Redovisas åtgärder vid
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom 3 avvikelser, 3 kontroller godkändes. För de 3
kontroller som inte godkändes framgår åtgärder av underlag i kallelse. Vid
uppföljning i december framgår att 5 av 6 kontroller godkänns. Åtgärd framgår
för den kontrollpunkt som ej godkänns.

Har nämnden rapporterat
resultatet av den interna
kontrollen till revisorerna?

Nej

EY kommentar

Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. Nämnden
har inte rapporterat resultatet till revisorerna.

8. Utbildningsnämnden
8.3. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
Protokollgenomgång
Sammanträde

Ärende
►
►

2020-03-27

►
►

Nämndens sammanträden hålls stängda tillsvidare med anledning av covid-19.
Muntlig information lämnas rörande beslut att bedriva distans- och fjärrundervisning på campus samt planerad distansundervisning för
årskullarna 3-9. Eleverna tränas i distansundervisning i klassrumsmiljö.
Muntlig information lämnas rörande bedömning av barn till personer med samhällsviktiga jobb och hantering av kostnader knutet till pandemin.
Övrig information framgår ej.
Den 18/3 fattade utbildningschef och rektor beslut om att alla elever erbjuds distansundervisning som en följd av covid-19. Det finns en grupp
elever som inte har tillgång till digitala hjälpmedel och som har svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Dessutom finns det en
grupp som ej har förmågan att tillgodogöra sig densamma. Nämnden ställer sig bakom fattat beslut och ger ordförande i uppdrag att fatta beslut
om att ha viss platsundervisning på Campus.

►

Delegationsbeslut: Ordförande fattar beslut om att öppna Campus för mindre grupper
Muntlig information lämnas av tf. förvaltningschef rörande hemundervisning med anledning av covid-19. Det framgår inte vilka årskurser det
gäller.
Muntlig information om frånvaro bland personal och elever.

2020-06-16

►

Beslut om att öppna Campus för undervisning på plats.

2020-09-21

►

Muntlig information om covid-19 i verksamheterna.

2020-11-23

►

Muntlig information om covid-19 i verksamheterna.

2020-04-27

Page 26

►
►

9. Svar på revisionsfrågor
Revisionsfrågor

Svar

Har kommunstyrelsen och
nämnderna säkerställt att
verksamheten styrs utifrån de mål
och riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämt?

Delvis. Både kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges
anvisning. Enligt budgetregler kan nämnderna lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. De två nämnderna har antagit 9-10
nämndmål vardera. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har antagit egna mål eller brutit ned fullmäktiges mål rörande ”Attraktiv
bostadsort”. Detta noterade revisorerna även vid den grundläggande granskningen 2019. För målet har fullmäktige angett fem mätbara mål, varav
fyra avser kommunikation och service till medborgarna, där även nämnden kan anses ha en betydande roll för en god måluppfyllelse.
Nämnderna följer upp målen i samband med delårsbokslutet. Även om fullmäktiges mål (vilka i den fördjupade granskningsrapporten beskrivs som
indikatorer) inte omhändertas inom ramen för nämndernas verksamhetsplaner, noterar vi att dessa kommenteras i kultur- och fritidsnämndens
delårsbokslutet, vilket är positivt.
För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året. För båda nämnderna är det framförallt covid-19 som påverkar
måluppfyllelsen, då flera av de aktiviteter som skulle ha genomförts har ställts in. För dessa anges inte heller åtgärder i de fall då målet inte bedöms
kunna uppnås.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder bedöms/kommenteras inte särskilt i denna rapport.
Har kommunstyrelsen och
Delvis. Samtliga har upprättade internkontrollplaner som följs upp minst en gång årligen. Enligt reglementet ska dock uppföljning ske två gånger
nämnderna säkerställt en
årligen. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden expedierar inte uppföljningen av intern kontroll till kommunens revisorer i enlighet med
tillräcklig intern kontroll, det vill säga internkontrollreglementet.
i enlighet med kraven i
kommunallagen samt
Vi noterar att samtliga internkontrollplaner ser olika ut och huruvida ansvar för kontroller läggs på en funktion eller en enhet varierar. Bedömda risker
kommunala anvisningar?
framgår enbart av utbildningsnämndens plan.
Huruvida åtgärder tydliggörs i protokoll varierar, men för samtliga, undantaget miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det avser dock två kontroller
som inte genomförts, varav en beskrivning framgår för den ena.
Har kommunstyrelsen och
nämnderna säkerställt en tillräcklig
uppföljning och rapportering, det vill
säga i enlighet med kraven i
kommunens styrmodell?
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Delvis. Styrelsen och samtliga nämnder undantaget miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har följt upp den egna
ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven miniminivå i fastställda budgetregler. De två nämnderna har ej sammanträtt i
april, varför uppföljningen per sista mars uteblivit.
För utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tre av fyra månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen.
Detta noterade revisionen även vid den grundläggande granskningen 2018 och 2019.

10. Källförteckning
Dokument:

►

Utbildningsnämndens internkontrollplan 2020

►

Reglemente för intern kontroll

►

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

►

Mål och budget 2020–2022

►

Kommunstyrelsens protokoll 2020

►

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020

►

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020

►

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020

►

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020

►

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020

►

Utbildningsnämndens protokoll 2020

►

Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020

►

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020

►

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2020

►

Delårsrapport Oxelösund 2020

►

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

►

Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2020

►

Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020

►

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2020

►

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020

►

Utbildningsnämndens delårsrapport 2020

►

Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2020
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över Fritidsplan för Oxelösunds kommun
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-05-08 som svar på remissen till Kultur- och
fritidsnämnden.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Fritidsplan för Oxelösunds kommun.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över denna och svar
ska ha inkommit till registrator senast 2021-06-01.
Syfte
Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och motion som
finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till föreningslivet och
kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i framtiden? Syftet med
planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och föreningslivet
för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett rikt fritidsutbud kunna främja stark
folkhälsa.
Planen är uppdelad i fem områden; Folkhälsa, Idrott och fritidsanläggningar, Stöd till
föreningar, Friluftsliv, Stipendier, som i sin tur är indelade i tre delar; bakgrund, målsättning
och mål. Totalt innehåller planen 40 mål, varav 10 direkt påverkar Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att Fritidsplanen är en bra sammanställning
över befintliga anläggningar och möjligheter till aktivitet samt vad som bör utvecklas.
Samtidigt anser man att det är för många mål och undrar hur målen ska följas upp, samt
vem som ansvarar för att arbete för att uppnå målen genomförs?
Det är viktigt med en dialog och samarbete mellan de olika nämnderna som påverkas och
att det från början finns en tydlig ansvarsfördelning.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden vill också påpeka att Stenviks småbåtshamn är
avvecklad och inte bör finnas med på sid 10 där hamnarna räknas upp.

3. Ärendet
Nedan finns de mål som har direkt påverkan på Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
verksamhet.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
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Folkhälsa
Mål







att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i närområdena och i vardagsmiljön
att möjliggöra för rörelse genom väl utbyggda gång- och cykelstråk
att rekreations- och naturområden inbjuder till spontanrörelse.
att det finns grönområden utformade för plats för lek.
att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård natur och rekreation.
att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet.

Friluftsliv
Målsättning
Oxelösunds kommun ska skapa bra förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och
uppmuntra människor till att vistas i naturen där allemansrätten är en viktig grund. Alla
ska ha rätt till möjligheter att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och
ökad kunskap om natur och miljö.
Mål







att friluftsområden och naturreservat även i framtiden finns tillgängliga
att stötta och bevilja bidrag till de föreningar som arbetar med friluftsliv.
att tillgänglighet, informationstavlor och skötsel av spår och leder ska prioriteras.
att uppmuntra barn och ungdomar till friluftsaktiviteter.
att värna om allemansrätten.
att tillgängligheten till stränderna ska behållas och om möjligt utvecklas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Begäran om yttrande
Förslag till Fritidsplan
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Förslag till fritidsplan för Oxelösunds kommun
1 Bakgrund
Oxelösunds kommun är en naturskön kommun med närhet till havet och naturen
och goda möjligheter till ett aktivt och rikt fritidsutbud. Oxelösund erbjuder en
fantastisk skärgårdsmiljö. Det unika med Oxelösund är att 85 procent gränsar till
havet vilket innebär att i princip alla upplevelser blir havsnära. Med närheten till
havet och skogsområden med naturreservat ges boende och besökare stora
möjligheter att vistas i naturen. Det finns goda möjligheter till bad, fiske och det
ges möjlighet till olika typer av vattensporter. Det finns ett stort utbud av
småbåtshamnar.
Vi har olika idrotts, fritidsanläggningar, simhall och ett stort antal ideella
föreningar som erbjuder möjligheter till omväxlande och spännande aktiviteter.
Oxelösunds kommun har cirka 12 000 invånare och gränsar till Nyköpings
kommun. Under sommaren växer kommunen tack vare fritidshus och besökare.
Kommunens geografiska läge med närhet till Stockholm är viktig för utvecklingen.
Det är nära för föreningar från Stockholm och andra större städer att åka på
cuper, anordna läger och utbyta erfarenheter med Oxelösunds föreningsliv.
Tillgången till planer och hallar är relativt stor
Syfte
Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och
motion som finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till
föreningslivet och kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i
framtiden? Syftet med planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett
rikt fritidsutbud kunna främja stark folkhälsa.









att Oxelösunds kommun ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion
och rekreationsmöjligheter inbjuder till en god hälsa för alla, bidra till
integration, tillgänglighet och jämställdhet
att kommunen värnar om natur- och grönområden genom bevarande av
viktiga natur- och friluftsområden.
att hålla befintliga idrottsanläggningar och fritidsanläggningar i ett gott
skick och eftersträva maximalt utnyttjande.
att samarbeta och ge stöd till föreningslivet där och barn och ungdomar är
prioriterade KF och Kommunfullmäktige
att stödja och uppmuntra med ett årligt stipendium till unga och lovande
idrottare och eldsjälar inom idrotten.
Att öka idrottsturismen.
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2 Folkhälsa
Bakgrund
För de allra flesta har fysisk aktivitet positiv effekt på hälsan. En stillasittande
livsstil medför ökande förekomst av vällevnadssjukdomar, som hjärt- och
kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Ökad fysisk aktivitet är ett sätt att motverka
dessa. Att sjukfrånvaron minskar och arbetsglädjen ökar är målsättningen för
kommunen. Folkhälsoarbetet sker i den kommunala organisationen inom
näringslivet och inom frivilliga organisationer.
Den nationella rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet är minst 150
aktivitetsminuter per vecka. I Oxelösund når 60% av invånarna mellan18-84 år
den rekommendationen, där kvinnor ligger något lägre. (Hälsan i Sörmland en
kommunbeskrivning 2019)
Det finns flera gym i Oxelösunds kommun. Ett finns i Ramdalens Sportcenter som
drivs av en entreprenör. Där finns möjlighet till olika pass och personlig träning
med modern gymutrustning. På Ramdalen finns även ett utegym. SSAB har även
Doppingen som är ett eget gym och det finns flera privata i centrum.
Det finns många möjligheter till utomhusvistelse i skog och mark som påverkar
hälsan positivt och förebygger stress och psykisk ohälsa.
Oxelösunds natur och friluftsområden är viktiga för medborgarnas hälsa och
fungerar som rekreationsområden.

Målsättning
Folkhälsoarbetet måste bedrivas på flera nivåer och på flera olika arenor och nå
flera olika grupper i samhället. Via våra verksamheter skapar vi miljöer och
verksamheter som ska ge möjligheter för alla människor att välja en hälsosam
livsstil. Vi ska värna och skydda våra områden med värdefull natur och skärgård

Mål






att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i närområdena och i
vardagsmiljön
att möjliggöra för rörelse genom väl utbyggda gång- och cykelstråk
att rekreations- och naturområden inbjuder till spontanrörelse.
att det finns grönområden utformade för plats för lek.
att inspirera förskolor och skolor och fritidsgård att utifrån sina
förutsättningar lägga in fysisk aktivitet och rörelse i det dagliga schemat.
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att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård natur och rekreation.
att skapa nya arenor för spontanidrott som stimulerar till fysisk aktivitet
och integration.
att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet.
att skapa en hälsovecka i Oxelösunds kommun tillsammans med
föreningsliv, företagare och andra organisationer.

3 Idrott och fritidsanläggningar
Bakgrund
Oxelösunds kommun har för närvarande ett relativt stort antal anläggningar för
idrott och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för drift o tillsyn
av idrottsplatsen som har en fullstor konstgräsplan, en fullstor naturgräsplan två
femmanna planer och ytor till att måla upp flera planer Anläggningen har tillgång
till 7 omklädningsrum, där 4 är nybyggda. Oxelösunds kommun äger Ramdalens
Sportcenter med simhall och fullstor idrottshall med läktare, som drivs av en
entreprenör. Det finns även en nästa fullstor idrottshall på Brevik och några små
idrottshallar i kommunen. Jogersö Bad och camping ägs av kommunen, men
drivs av en entreprenör. Det finns även två till kommunala bad Vivesta Havsbad
och Stenvik.
Oxelösunds kommun har ett helt nytt sportboende med två sovsalar med plats för
20 personer i varje rum och en stor samlingslokal med kök för läger och cuper.
Sportboendet är i föreningsdrift.
Det finns en tennishall med två utomhusbanor, skateplan och discgolf med 12
korgar. Det finns även en ridanläggning i kommunen. Ridhuset ägs av föreningen
och stallet av kommunen. Flera föreningar har tillgång till egna anläggningar som
kanot, med tillgång till kanotpolo, segling, orientering och olika former av skytte.
Några av anläggningarna ägs och drivs av föreningslivet. Anläggningarna nyttjas i
huvudsak av skola, föreningsliv och allmänhet. Särskilda uthyrningsregler finns
fastställda, där barn och ungdomar är prioriterade.
Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina anläggningar eller om en
förening äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska den vara en trygg, säker,
tillgänglig och en attraktiv plats att vistas på.
Avgifter och taxor i Oxelösunds kommuns idrottsanläggningar är subventionerade
för barn, ungdomsverksamhet och föreningsliv. Alla taxor är beslutade av
kommunfullmäktige.
Idrottsturismen är ett sätt att visa upp destinationen Oxelösund och ge en positiv
bild, så att människor vill återvända.
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Idrottsturism är en form av resande där syftet med resan är idrott, där det är både
aktivt och passivt deltagande som räknas. Det kan vara ett besök på en match
eller tävling.

Målsättning
Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar med god tillgänglighet som
tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Anläggningarna ska vara geografiskt rätt
placerade. Oxelösunds kommun ska hålla befintliga anläggningar i god standard
och eftersträva ett maximalt utnyttjande av de resurser som finns. Att det finns
bra möjligheter till att utveckla idrottsturismen i Oxelösund genom att ha bra
möjligheter till att ordna cuper, matcher och läger för föreningslivet.

Mål











att analysera framtida investeringsbehov av idrotts och fritidsanläggningar
i kommunen.
att anläggningarna är till för alla även för personer med
funktionsnedsättning.
att underlätta för föreningar med egen anläggning genom kommunens
anläggningsbidrag.
att barn och ungdomar ska ha företräde vid fördelning av tider i alla
anläggningar.
att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning och tävling.
att utveckla anläggningarnas standard och kvalitet.
att arbeta för att doping och andra droger inte förekommer på våra
anläggningar.
att öka tillgängligheten till anläggningar på dagtid, samt skapa möjligheter
till spontanidrott
att öka beläggningen på sportboendet så att idrottsturism bidrar till antalet
besökare till Oxelösunds kommun ökar.
att förskolor och skola får fortsätta att använda våra anläggningar på
dagtid.
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4 Stöd till föreningar
Bakgrund
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningslivet genom verksamhetsbidrag enligt
Sandviksmodellen och jubileumsbidrag. Anläggningsbidrag och lokalsubventioner
ges till barn och ungdomsföreningar.
Föreningen kan även få stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen och information
om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.
Ryttarförening har drift och skötselavtal med Oxelösunds kommun.
Idrottsföreningar får hjälp med marknadsföring av sport och sommarlovs
aktiviteter.
Alla bidrag fattas av Kultur och fritidsnämnden.
Förutsättningen är också att föreningen är godkänd och registrerad hos Kulturoch fritidsförvaltningen i Oxelösunds kommun och att föreningen är registrerad
hos skatteverket och har ett organisationsnummer.
Föreningarna redovisar varje år för sitt värdegrundsdokument

Målsättning
Oxelösunds kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av
aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla.
Föreningarna ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och
tillgänglighet för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgarna
möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt
liv.
Alla barn och ungdomar i Oxelösunds kommun som är föreningsaktiva ska känna
sig trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka
särbehandling av barn och ungdomar, arbeta för att allas rätt att vara med i såväl
träning som match/tävling.
Oxelösunds kommun ska tillsammans med RF-SISU Sörmland, vilka är
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland, ge
föreningarna stöd och utbildning i krishantering, arbetet mot alkohol, droger
diskriminering och mobbning.
Kommunen betalar ut föreningsbidrag och i Oxelösunds kommun ska det vara till
föreningar vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar
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till att skapa en meningsfull fritid med social samvaro. Föreningsbidrag kan sökas
av:







Mål:











Barn och ungdomsföreningar
Kulturföreningar
Pensionärsföreningar
Socialt inriktade föreningar
Intresseföreningar
Föreningar för medlemmar med funktionsnedsättning
Studieförbund
att det kommunala bidraget ska underlätta för främst barn och ungdomar.
Det ska finnas utrymme för barn och ungdomars olikheter och alla ska få
delta efter sin egen förmåga. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning
och tävling och det är en plats för alla.
att stimulera samarbetet mellan skola, fritidsgårdar och föreningar. för att
ge alla barn möjlighet att prova olika aktiviteter
att regelbundet se över bidragsreglerna för att anpassa dem till
föreningarnas och samhällets utveckling.
att barn och ungdomar i Oxelösunds kommun ska ges möjlighet att delta i
olika aktiviteter och att vara aktiva i olika föreningar. Vi får inte konkurrera
om samma barn, vi uppmuntrar till aktivitet.
att uppmuntra föreningarna till att genomföra ledarutbildningar i
samarbete med RF-SISU Sörmland och andra studieförbund.
att uppmuntra till att alla ledare i föreningarna lämnar in ett registerutdrag
från polisen.
stimulera till idrottande hela livet.
verksamheten ska följa FN:s barnkonversion.
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4 Friluftsliv
Bakgrund
I Oxelösunds kommun finns det många möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser.
Friluftsliv kan vara allt från promenader i närmaste skogsdunge till paddling i
ytterskärgården. Andra aktiviteter kan vara vandring, cykling, ridning,
fågelskådning, bad och skidåkning. Friluftsliv kan även vara att bara sitta på en
sten ute i naturen och njuta. Det kan alltså vara både fysiska och mer utmanande
aktiviteter och stillsammare avkoppling.
Friluftsliv omfattar även rekreation och naturturism.
Det finns möjlighet till motion och avkoppling genom vacker natur och närhet till
havet. På Jogersö finns det ett 2,5 km långt elljusspår. Ett antal cykelleder och
vandringsleder går genom kommunen. Det finns fyra olika etapper av
Sörmlandsleden i kommunen, Femöre, Furön, Våtmarken och JogersöRyssbergen. I gamla Oxelösund finns kulturstigen och i centrum finns Hälsans
stig.
Vid snö finns det skidspår på Jogersö.
Oxelösund erbjuder bra möjligheter till bad både sandstränder och klippor. Det
finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn och
lugna skärgårdsöar med både skog och strand. Med närheten till havet finns också
bra möjligheter till segling, kanot och möjlighet till att ha fritidsbåt. Det finns fina
möjligheter till fiske i Oxelösund. De fyra årstiderna ger fiskeåret ett varierande
innehåll.
Viktiga friluftsområden i Oxelösund är Femöre, Jogersö, Stjärnholm, Brannäs
våtmark, Danviksskogen, skogsområdena kring Basttorp och Gabriels torp och
inte minst skärgården.
Skärgården är en av Oxelösunds största tillgångar och ett av kommunens
viktigaste varumärken. Därför finns det en fördjupad översiktsplan Oxelösunds
skärgård 2030. I den behandlas Oxelösunds friluftsvärden på öarna samt hur
dessa ska tillgängliggöras för allmänheten.
Båtliv och båtsportsaktiviteter är en viktig del av friluftslivet. Skärgårdsmiljön är så
pass nära fastlandet att den bidrar till livskvalitet med att bo i Oxelösunds
kommun. Möjligheten att kunna låna, hyra eller att ha egen båt samt at kunna åka
med skärgårdsturer är viktigt för alla.
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På hemsidan söker många information om idrott och friluftsliv.
Många av de friluftsmöjligheter som finns är också av stort intresse för
besökare och turister.
Kustbostäder sköter följande hamnar och serviceinrättningar: Sjöängens
båthamn, Ramdalens båthamn, Stenviks- och Kanalens båthamn,
Badhusvikens båthamn, Östersvikens båthamn, Sandvikens båthamn och
sjöbodar samt Gästhamnen vid Badhusviken.

Målsättning
Oxelösunds kommun ska skapa bra förutsättningar för ett rikt och varierat
friluftsliv och uppmuntra människor till att vistas i naturen där allemansrätten
är en viktig grund. Alla ska ha rätt till möjligheter att få naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Mål











att friluftsområden och naturreservat även i framtiden finns tillgängliga
att stötta och bevilja bidrag till de föreningar som arbetar med friluftsliv.
att tillgänglighet, informationstavlor och skötsel av spår och leder ska
prioriteras.
att uppmuntra barn och ungdomar till friluftsaktiviteter.
att värna om allemansrätten.
att tillgängligheten till stränderna ska behållas och om möjligt
utvecklas.
att ständigt uppdatera hemsidan och få den översatt till minst ett annat
språk.
att ge möjlighet till att det finns skidspår vid snö.
att utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter, eftersom det är en del av
det rörliga friluftslivet.
att öarna i skärgården ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av
friluftsliv.
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5 Stipendier
Bakgrund
Oxelösunds kommun ger varje år ut två stipendier inom idrott. Ansökningar kan
göras under hela året dock senast den 1 november. Kultur och fritidsnämnden
fattar beslut i november varje år.

Målsättning
Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra aktiva
idrottare, vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga.
Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att
uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom
idrottsområdet.

Mål




att alla ska ha möjlighet att söka stipendium.
att fortsätta att stödja och uppmuntra lokala förmågor inom föreningslivet
att skapa engagemang bland kommunens invånare.

Oxelösunds kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet att leva upp till
fritidsplanen. Föreningarna ansvara för sina punkter och kommunen för sina.
Visit Oxelösund, Översiktsplanen, Hälsan i Sörmland och Fördjupas översiktsplan
Oxelösunds skärgård.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

1(1)

Datum

Dnr

2021-04-09

MSN.2021.10

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag - Förbjud fyrverkerier
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Lämnar e-förslaget till Kommunfullmäktige för beslut om förbud ska införas och om/eller de
lokala ordningsföreskrifterna ska ändras.

2. Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa förbud mot fyrverkerier, se
bilaga. E-förslaget fick 53 ja-röster och ska tas upp för beslut i ansvarig nämnd.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det är positivt med ett
fyrverkeriförbud utifrån människors hälsa och miljön. Både buller, nedskräpning, psykisk
ohälsa och skrämsel av djur minskar om ett fyrverkeriförbud skulle införas.
Förvaltningen vill samtidigt påpeka att man istället för ett förbud kan ha en större
informationskampanj för att öka kunskap om fyrverkeriers påverkan hos invånarna. Man
kan även likna de föreskrifter som Nyköpings kommun har, att det är förbjudet att skjuta
raketer i vissa områden och att det i andra områden alltid behövs polistillstånd. Det går
också att minska tiden då det är tillåtet att skjuta fyrverkerier.
Detta är inte bara en fråga för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, även polisen och
andra enheter på kommunen bör yttra sig i frågan eller tillföra nödvändig information, så
frågan bör lyftas centralt i kommunen för en gemensam värdering och om det i så fall
behöver göras en justering av de lokala ordningsföreskrifterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
KS
KF

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

E-förslag
Rubrik

Förbjud fyrverkerier

Förslag

Fyrverkerier är stenålders och skadar mer än de gör nytta. Miljö, natur, djur och människor kan bli drabbade av detta otyg.
Djur som dör i skräck, människor som får panik, naturen som tar skada av allt skräp som ingen plockar upp efter sig.

Förslagsställare
Antal ja-röster

Sammanställning
av kommentarer

53

För mycket olyckor och rädda djur!
För våra husdjurs skull

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Agnetha West
0155-381 12

1(2)

Datum

Dnr

2021-05-11

MSN.2021.XX

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Svar på e-förslag – Badplats Stenviksvägen
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag har inkommit om Badplats Stenviksvägen. Förslaget har fått 58 gillande och
ska besvaras av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Förslagsställaren skriver:
”Gör en liten parkering i skuggan vid elcentralen. För ca fem bilar så att vi oxelösundare
kan njuta av den lilla stranden samt klippbad. En enkel grusparkering istället för att sätta
upp skyltar om parkeringsförbud i terrängen”
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare fattat beslut om åtgärder som
underlättar för gående och cyklister att ta sig till aktuellt område, vilket är en del i
kommunens arbete med ett hållbart resande. På sikt kan också hela Stenviksvägens
sträckning utgöra en del av kommunens gång- och cykelvägnät. Tillgången på
parkeringsplatser bedöms vara god i närheten av området som avses i e-förslaget.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses
besvarat.

Beslutsunderlag
E-förslag – Badplats Stenviksvägen.

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Johan Rubin
Gatuchef

Beslut till:
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse

2(2)

Datum

2021-05-11

Förslagsställaren (för kännedom)

MSN.2021.XX

Rubrik

Badplats Stenviksvägen
Gör en liten parkering i skuggan vid elcentralen
För ca fem bilar så att vi oxelösundare kan njuta av den lilla stranden samt klippbad.

Förslag
En enkel grusparkering istället för att sätta upp
Skyltar om parkeringsförbud i terrängen.

Förslagsställare
Antal ja-röster
Sammanställning
av kommentarer

58

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(12)

2021-05-19
Dnr MSN.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Redovisning av delegationsbesluten godkänns.
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Johan Hemmingson

Sofie Eklöf
Rebecka Lundgren

Stephanie
Strömberg

Andreas Edhag

Anneli Alfredsson

Beslut om avskrivning
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Bygglov och startbesked
Beslut om bygglov
Föreläggande om komplettering
Strandskyddsdispens
Startbesked
Slutbesked
Beslut om avskrivning
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Bygglov och startbesked
Marklov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked
Beslut anmälan spridning av bekämpningsmedel
Beslut årliga rapporteringen av köldmedia
Beslut omhändertagande av latrin
Saneringsintyg fartyg
Värmeuttag ur mark
Föreläggande innan markarbeten påbörjas
Yttrande över vattenverksamhet

Utdragsbestyrkande

April

April
April

April

April

April

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-05-19

Emilia Torstensson

Beslut om avgift för handläggning av klagomål

Mattias Ryman

Beslut omhändertagande av latrin
Beslut om tillstånd för BDT-avlopp
Föreläggande att ta bort eternitplattor
Beslut om avskrivning
Beslut om avslut av ärende
Beslut om bygglov
Rättidsprövning
Startbesked
Slutbesked
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Transporttillstånd
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport
Rättidsprövning

Johan Rubin

Camilla Norrgård
Sundberg

Utdragsbestyrkande

April

April

April

BALANSLISTA MSN
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B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse
MI = Muntlig information

Datum

2021-05Ärendemening / ärendenummer

Ansvarig

Farligt gods-transporter

Beslutsdatum
och §

Uppdrag/sammanfattning

B/MI

Uppdrag
klart/återrapportering

2019-06-10 § 51

Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom
kommunen

B

Q2 2021

Muntlig information varje kvartal

MI

2020-03-18 § 25

Muntlig information varje kvartal

MI

Varje kvartal

Uppdrag att utreda hur Jogersövägen
kan klimatanpassas för att klara en
havsnivå med en statistisk återkomsttid
på minst 200 år
Uppdrag att utreda och ta fram andra
alternativ än dagens blomsterplantering till
välkommen-skylten
Information

B

Q2 2021

B

Q4 2021

M

Q2 2021

B

Q2 2021

B

Q4 2021

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och
resursåtgång i de större arbetsområdena
Klimatanpassning Jogersövägen

Göran Deurell

2020-05-25 §

Välkommen-skylten

Johan Rubin

2020-05-25 §

Parkeringsplatser badplatser

Johan Rubin

Parkeringsutredning

Johan Rubin

Bygg Varsamt

Camilla NS

Revidering av reglemente

Camilla NS

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

2020-09-29 § 82

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-305 34 (fax)

Revidering av Bygg Varsamt

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

Org.nr
212000-0324

Sept, Dec, Mars

