
Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 oktober

Kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober

Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2022-10-17 kl. 8.30 i
kommunhuset, Hävringe 293

Catharina Fredriksson
Ordförande Mårten Johansson

Sekreterare

Nr Ärendemening Sidnummer

1. Uppdrag om att upprätta föredragningslista med förslag till beslut

2. Sammanträdesdagar 2023 Kommunstyrelsens arbetsutskott 3

3. Avskrivning av skuld, äldreomsorg med mera 6

4. Brandskyddsåtgärder vid Torsken 15 7

Nr Ärendemening Sidnummer

1. Information och föredragningar

08.30-09.30 Workshop/dialog kommunstyrelsens verksamhetsplan

09.45-10.15 Workshop/dialog målstyrning och roller

10.15-11.00
Rapport om utredning intern upphandling

Kommunfastigheters underhållsplan

11.15-12.00 Mål- och budget

2. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 9

3. Utredning om intern upphandling

Kompletterande utskick kommer senare till kommunstyrelsens arbetsutskott

4. Omfördelning från investeringsreserven till MSN för Investering
Sammankoppling GC-väg längs 510 "Kustlinjen"

14

5. Vattenavgift och budget för Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund
(NOVF) 2023

15

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott



6. Svar på E-förslag: Bygg utsiktstorn i Gamla Oxelösund

Kompletterande utskick kommer senare till kommunstyrelsens arbetsutskott

7. Redovisning av delegationsbeslut

Beslutsunderlaget går med i kallelsen direkt till kommunstyrelsen

8. Delgivningar till kommunstyrelsen 2022

Inga inkomna delgivningar vid tiden för utskick till kommunstyrelsens arbetsutskott

9. Information från kommunalråd och kommunchef

10.Mål och budget 2023-2025

Beslutsunderlaget går med i kallelsen direkt till kommunstyrelsen

11. Taxor 2023 29

12. Ägardirektiv kommunbolagen inför 2023

Beslutsunderlaget går med i kallelsen direkt till kommunstyrelsen

13. Avkastningskrav kommunala bolag 2023

Beslutsunderlaget går med i kallelsen direkt till kommunstyrelsen

14.Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden 56

15.Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till
studieförbunden

66

16.Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023 79

17. Sammanträdesdagar 2023 108

18. Kommunstyrelsens balanslista 2022

Arbetsmaterial

111

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdagar 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och
20 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs

16 januari, 6 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 25 september, 16 oktober, 20 november
och 11 december

2. Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och
budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2023

Sammanträdesplan 2023

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Beslut till:
Ledamöter och ersättare ksau/ks/kf (för kännedom)
Kommunsekreterare (för åtgärd)



Tidplan 2023

Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December
1 S 1 O 1 O 1 L 1 M 1:a maj 1 T 1 T 1 F 1 S 1 O 1 F
2 M 2 T 2 T 2 S 2 T 2 F 2 O 2 L 2 M 2 T 2 L
3 T 3 F 3 F 3 M 3 O 3 L 3 T 3 S 3 T 3 F 3 S
4 O 4 L 4 L 4 T 4 T 4 S 4 F 4 M 4 O KS 4 L Allahelgons dag 4 M
5 T 5 S 5 S 5 O 5 F 5 M 5 L 5 T 5 T 5 S 5 T
6 F Trettondag 6 M 6 M Ksau 6 T 6 L 6 T Nationaldag 6 S 6 O 6 F 6 M 6 O Kf
7 L 7 T 7 T 7 F Långfredag 7 S 7 O 7 M 7 T 7 L 7 T 7 T
8 S 8 O Kf 8 O 8 L 8 M 8 T 8 T 8 F 8 S 8 O Kf 8 F
9 M 9 T 9 T 9 S Påskdag 9 T 9 F Skolavslutning 9 O 9 L 9 M 9 T 9 L

10 T 10 F 10 F 10 M Annandag påsk 10 O Kf 10 L 10 T 10 S 10 T 10 F 10 S
11 O 11 L 11 L 11 T 11 T 11 S 11 F 11 M 11 O 11 L 11 M Ksau Kfn
12 T 12 S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T Msn
13 F 13 M 13 M 13 T 13 L 13 T Msn 13 S 13 O Kf 13 F 13 M Un 13 O Von
14 L 14 T 14 T 14 F 14 S 14 O Kf 14 M 14 T 14 L 14 T Kfn 14 T
15 S 15 O 15 O Ks 15 L 15 M 15 T 15 T 15 F 15 S 15 O Msn 15 F
16 M Ksau 16 T 16 T 16 S 16 T Kfn 16 F 16 O 16 L 16 M Ksau 16 T 16 L
17 T 17 F 17 F 17 M Ksau 17 O 17 L 17 T 17 S 17 T Msn 17 F 17 S
18 O 18 L 18 L 18 T Kfn 18 T Kristihimmelsfärd 18 S 18 F 18 M Un 18 O Kf 18 L 18 M Un
19 T 19 S 19 S 19 O Msn 19 F 19 M 19 L 19 T Kfn 19 T 19 S 19 T
20 F 20 M 20 M 20 T 20 L 20 T 20 S 20 O Msn 20 F 20 M Ksau 20 O Ks
21 L 21 T 21 T 21 F 21 S 21 O 21 M Ksau 21 T 21 L 21 T Von 21 T
22 S 22 O Msn 22 O Msn 22 L 22 M Ksau 22 T 22 T 22 F 22 S 22 O 22 F
23 M 23 T 23 T 23 S 23 T Msn 23 F Midsommarafton 23 O Msn 23 L 23 M 23 T 23 L
24 T Msn 24 F 24 F 24 M Un 24 O Von 24 L Midsommardagen 24 T 24 S 24 T 24 F 24 S Julafton
25 O Ks 25 L 25 L 25 T Von 25 T 25 S 25 F 25 M Ksau 25 O Ks 25 L 25 M Juldagen
26 T 26 S 26 S 26 O Ks 26 F 26 M 26 L 26 T Von 26 T 26 S 26 T Annandag jul
27 F 27 M Kfn Un 27 M 27 T 27 L 27 T 27 S 27 O 27 F 27 M 27 O
28 L 28 T Von 28 T Von 28 F 28 S Pingstdagen 28 O 28 M Un 28 T 28 L 28 T 28 T
29 S 29 O Kf 29 L 29 M Un 29 T 29 T Von 29 F 29 S 29 O Ks 29 F
30 M 30 T 30 S 30 T 30 F 30 O Ks 30 L 30 M 30 T 30 L
31 T 31 F 31 O Ks 31 T 31 T 31 S Nyårsafton

Bokslut

Budgetuppföljning mars

Budgetuppfölning april

Delår 

Budgetuppföljning oktober

Verksamhetsplan

Mål och budget
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Avskrivning av skuld, äldreomsorg mm

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Att skriva av en uppkommen skuld på 71 941 kr.

2. Sammanfattning
Indrivning av uppkommen skuld för obetalda fakturor för vård och omsorgsavgifter har, trots
indrivningsförsök via Inkassobyrå Marginalen, misslyckats. Inkassobyrån Marginalen
rekommenderar att flytta ärendet till efterbevakningen. Enligt våra riktlinjer för
kravhanteringen skrivs fordran ner när ärendet flyttas till efterbevakningen. Inkassokraven
kvarstår.

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-10-04

Beslut till:
Magnus Petersson (FK)
Cecilia Österberg (FÅ)

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Brandskyddsåtgärder vid Torsken 15

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna investering 1 600 tkr för brandskyddsåtgärder vid Torsken 15

 1 600 tkr finansieras via investeringsreserven 2022

 Attestant för projektet är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
På fastigheten Torsken 15 bedrivs korttidsboende med övernattning. I verksamhet där stöd
enligt LSS bedrivs förutsätts personer ha begränsade eller inga förutsättningar att själva
sätta sig i säkerhet vid brand. Därav är det viktigt att skapa goda förutsättningar för
personal att kunna bistå med utrymning i händelse av brand eller olycka. Byggnaden, där
verksamheten bedrivs saknar fullständig brandteknisk avskiljning mellan boenderummen
vilket gör att en brand och brandrök snabbt kan spridas inom byggnaden och därmed
försvåra utrymning. Vid räddningstjänstens senaste tillsyn ställer räddningstjänsten krav på
att samtliga boenderum ska utformas som egna brandceller i lägst brandteknisk klass EI60
samt att byggnaden förses med automatiskt släcksystem i form av boendesprinkler då
utrymning sker över möblerade gemensamhetsutrymmen.

För att verksamheten fortsatt ska kunna bedrivas behöver byggnaden förses med
boendesprinkler inklusive ombyggnation av ventilationen samt att rummen utförs till egna
brandceller i brandklass EI60 för att försvåra ett eventuellt brandförlopp.

3. Ekonomi

Investeringen är beräknad till 1 600 tkr och föreslås finansieras via investeringsreserven
samt utföras per omgående.

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Händelse Kostnad

Sprinkler inklusive tank 845 tkr

Ventilation 300 tkr

Byggåtgärder 225 tkr

Rör, isolering, larm etc. 110 tkr

Medel för oförutsedda händelser 120 tkr

Summa investering, inkl. oförutsedda kostnader 1 600 tkr
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)

Förvaltare, kustbostäder (FÅ)

Förvaltningschef social och omsorg (FK)
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Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2022

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fastställt en internkontrollplan för styrelsens verksamheter 2022.
Uppföljning av planen sker två gånger under året, i maj och oktober.

2.1 Uppföljning i oktober 2022

Enligt internkontrollplan ska följande rutiner/system granskas inför redovisning till
kommunstyrelsen i oktober 2022:

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinerna/systemen i enlighet med de
kontrollmoment som fastställts i internkontrollplanen.

Uppföljningen visar på avvikelser när det gäller tillämpning av vissa av de granskade
styrdokumenten inom kontrollmomenten Koncerngemensamma styrdokument och policyer.

Konsekvenserna bedöms som ”kännbara”, med innebörden att de kan uppfattas som
besvärande för intressenter och för kommunen. Åtgärder planeras för att hantera
avvikelserna.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per oktober 2022 godkänns.

o Behörighet till IT-system

o Koncerngemensamma styrdokument och policyer

o Hyres- tomträtt- och arrendeavtal

o Investeringar

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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2.2 Återrapportering av planerade åtgärder

Enligt beslut i kommunstyrelsen har förvaltningen också följt upp resultatet av de planerade
åtgärder, för nedanstående rutiner, som redovisades vid vårens uppföljning.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att rutinerna nu fungerar som avsett.

3. Ärendet
Kommunstyrelsen har fastställt en internkontrollplan för sin verksamhet 2022 (Ks 2021, §
175). Uppföljning av planen sker två gånger under året, i maj och oktober.

3.1 Uppföljning, oktober 2022

Enligt internkontrollplanen ska nedanstående rutiner granskas inför redovisning till
kommunstyrelsen i oktober 2022.

3.1.1 Behörighet till IT-system

En nyligen upprättad rutin har fastställts och efterlevs. Den aktuella uppföljningen visar inte
på några avvikelser.

3.1.2 Koncerngemensamma styrdokument och policyer

Vid granskning av rutinen har efterlevnad och tillämpning av sju styrdokument kontrollerats;

Avvikelser har konstaterats enligt nedanstående.

Integrationsplan

Kommunens Integrationsplan -Att möta nyanlända i Oxelösund fastställdes av
kommunfullmäktige 2015 och reviderades 2018. Kommunstyrelseförvaltningen har inte fått
planens relevans bedömd, men noterar att det (minst) finns ett behov av redaktionella
ändringar i dokumentet. Kommunstyrelseförvaltningen kommer att hantera avvikelsen i
samråd med berörd/berörda förvaltningar.

Riktlinjer för e-förslag

o Behörighet till IT-system

o Rutin för rehabilitering

o Styrdokument

o Behörighet till IT-system

Att användar-ID som inte längre används är borttagna från IT-enhetens verksamhetssystem.
o Koncerngemensamma styrdokument och policyer

Att styrdokument och policyer tillämpas och efterlevs
o Hyres-, tomträtts- och arrendeavtal

Att behörig instans fattar beslut, att rätt avtalsmall används samt att delegationsanmälan görs
o Investeringar

Att gränsdragning mellan drift och investeringar inom kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är rätt.

o Attestreglemente o Riktlinjer för e-förslag

o Program för näringslivsutveckling o Policy för målstyrning och roller

o Integrationsplan o Policy för mat och måltider

o Riktlinjer för upphandling
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Inga avvikelser har noterats i handläggningen av e-förslag. Däremot framgår att det finns
brister när det gäller uppföljning. Enligt riktlinjerna ska en uppföljning av e-förslag lämnas till
kommunfullmäktige årligen. Denna del av riktlinjerna efterlevs inte.

För att rätta till avvikelsen kommer kommunkansliet fortsättningsvis att följa upp och
redovisa inkomna e-förlag i samband med att fullmäktige behandlar ärendet Redovisning
av ej besvarade motioner och medborgarförslag.

I övrigt bedömer kanslienheten att e-förslag som instrument för inflytande fungerar
bristfälligt i förhållande till syftet ”att utveckla den lokala demokratin…” eftersom möjligheten
att rösta på ett e-förslag inte är begränsad till Oxelösunds kommuninvånare. Detta medför i
förlängningen en demokratisk ”risk”, eftersom invånare/medborgare i andra kommuner och
länder ges inflytande över, och delaktighet i, kommunens beslutsprocesser.

Policy för målstyrning och roller

En avvikelse har noterats angående tillämpning av policyn. Policydokumentet ska följas
upp och utvärderas årligen. Det har inte har skett under 2021, vilket möjligen beror på byte
av personal på kommunstrategtjänsten. För 2022 är utvärdering av policyn inplanerad till
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden under hösten/vintern
2022/2023.

Övriga styrdokument

Uppföljningen visar inte på några avvikelser för övriga granskade styrdokument;
Attestreglemente, Program för näringslivsutveckling, Riktlinjer för upphandling samt Policy
för mat och måltider.

3.1.2.1 Konsekvenser

Konsekvenserna av avvikelserna ovan bedöms som ”kännbara”, med innebörden att de
kan uppfattas som besvärande för intressenter och för kommunen.

3.1.3 Hyres-, tomträtts- och arrendeavtal

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat att det är rätt instans som fattar beslut, att rätt
avtalsmall används samt att fattade beslut delegationanmäls. Inga avvikelser har noterats.

3.1.4 Investeringar

Kommunstyrelseförvaltningen har granskat att gränsdragning mellan drift och investeringar
inom kommunstyrelsen samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden blir rätt. Granskningen
visar att en fungerande rutin finns. Inga avvikelser har noterats.

3.2 Återrapportering av planerade åtgärder
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Enligt beslut i kommunstyrelsen 2022-06-01 (§ 72) ska återrapportering göras avseende de
åtgärder som genomförts sedan vårens uppföljning. Återrapportering görs för
nedanstående rutiner.

3.2.1 Behörighet till IT-system

Vårens uppföljning visade på avvikelser i rutinen genom att det inte var säkerställt att
manuellt skapade användarkonton togs bort när de inte längre används. Som åtgärd har en
rutin fastställs som säkerställer att dessa användarkonton avslutas då medarbetare slutar
sin anställning. Den nu aktuella uppföljning visar inga avvikelser.

3.2.2 Rutin för rehabilitering

Vårens uppföljning visade på avvikelser vid tillämpning av rutinen. En påbörjad
rehabilitering saknades för 7% av medarbetare som varit sjukskrivna i mer än 60 dagar.
Som åtgärder planerades för utbildning av nya chefer och skyddsombud samt påminnelser
till berörda chefer när det var aktuellt att starta en rehabiliteringsprocess.

Den aktuella uppföljning visar att utbildningar inom arbetsmiljö, inkluderat rutin för
rehabilitering, har genomförts. Två utbildningar med totalt 40 deltagande chefer och
skyddsombud genomfördes i maj 2022. För att säkerställa kunskapen för tillkommande
chefer och skyddsombud genomförs ytterligare en utbildning för ca 25 deltagare under
november.

3.2.3 Styrdokument

Vid vårens uppföljning noterades avvikelser. En jämförelse mellan förtecknade
styrdokument och de dokument som finns tillgängliga för allmänhet och övriga visade att
alla relevanta styrdokument inte redovisas på kommunens hemsida.

Kommunstyrelseförvaltningens kansli har under året genomfört justeringar och
kompletteringar för att öka tillgängligheten till dokumenten. Arbete är emellertid inte en
slutförd åtgärd. Kansliet arbetar löpande med att revidera och uppdatera innehållet på
hemsidan.

o Behörighet till IT-system

Att användar-ID som inte längre används är borttagna från IT-enhetens verksamhetssystem.
o Rutin för rehabilitering

Att en rehabiliteringsprocess startas vid medarbetares frånvaro
o Styrdokument

Att samtliga av kommunens styrdokument finns på hemsidan
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4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag
När det gäller uppföljning av de rutiner/system som ska redovisas i oktober konstaterar
kommunstyrelseförvaltningen att avvikelser finns. Konsekvenserna bedöms som
”kännbara”, med innebörden att de kan uppfattas som besvärande för intressenter och för
kommunen. Åtgärder planeras för att hantera avvikelserna.

När det gäller återrapportering avseende de åtgärder som genomförts sedan vårens
uppföljning bedömer kommunstyrelseförvaltningen att rutinerna nu fungerar som avsett.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisningen.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-10-04

Beslut till

Biträdande kommunchef (för åtgärd)

Kanslichef (för åtgärd)

Kommunrevisorerna (för kännedom)
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Omfördelning från investeringsreserven till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för investering Sammankoppling
GC-väg längs 510 "Kustlinjen"

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Godkänna omfördelning av 4,2 mkr från investeringsreserven till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för investering Sammankoppling GC-väg längs 510
”Kustlinjen”.

2. Sammanfattning

Under många år har investeringen för sammankoppling av GC-vägen längs väg 510
”Kustlinjen” funnits i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Investeringen sker dock i samverkan med Trafikverket och under dessa år har
investeringen inte kunnat genomföras.

Investeringsmedel har därför flyttats till investeringsreserven från år 2022 i avvaktan på
Trafikverkets agerande. Den planerade investering är i ett nytt skede och förväntas kunna
påbörjas under året. Kommunens medfinansiering av åtgärden budgeteras till 4,2 mkr. Den
del av investeringen som inte kommer att avslutas under året kommer att begäras
tilläggsbudgeterad till kommande budgetår. I händelse av att tilldelade investeringsmedel
överskrider faktisk utgift skall överskottet återföras till investeringsreserven.

Finansieringen på 4,2 mkr föreslås ske via omfördelning från investeringsreserven till Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-05

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
CON (FÅ)

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen
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Vattenavgift och budgetram för Nyköping - Oxelösunds
vattenverksförbund (NOVF) 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Enligt direktionens förslag:

2. Sammanfattning

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef/säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

1. att fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 5 kronor per kubikmeter för
2023,

2. att fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 5 kronor per
kubikmeter för 2023,

3. att fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 13,5 kronor
per kubikmeter för 2023,

4. att anta direktionens förslag till budgetram för 2023,

5. att fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt
arvodesstat, bilaga 1 till budgetramen, samt

6. att enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om
ytterligare 50 miljoner kronor år 2024 till ett totalt låneutrymme om 130 miljoner
kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga 2
till budgetramen.

Enligt förbundsordning för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF) har
direktionen att årligen anta ett förslag till budgetram som ska översändas till
förbundsmedlemmarna kommunstyrelser för antagande. Budgetramen ska innehålla
förslag till vattentaxa för förbundsmedlemmarna samt för enskilda vattenkunder.

Ett förslag till budgetram för 2023 samt planperioden 2024-2025 har upprättats och
beslutats av direktionen för NOVF 2022-06-16 (§ 19).

För att budgeten ska kunna antas behöver Oxelösunds och Nyköpings kommuner fatta
likalydande beslut. Nyköpings kommun har 2022-08-29 (KS § 194) beslutat enligt
direktionens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt NOVF-
direktionens förslag.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Protokoll från direktionen för NOVF 2022-06-16

Antagen budgetram 2023 samt flerårsplan 2024-2025 för NOVF

Bilaga 1 till budgetram; Arvodesstat

Bilaga 2 till budgetram; Budgetram 2023 med tioårig budgetprognos

Beslut till:

Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund (För kännedom)
Ekonomichef (För kännedom)

Oxelö energi (För kännedom)



DIREKTIONEN FÖR 
NYKÖPING/OXELÖSUNDS 
VATTENVERKSFÖRBUND 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

 

  
 _____________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
 

Plats och tid Högåsens vattenverk, Nyköpings kommun, den 16 juni 2022 kl. 9:00-12:00 
  
  

 
Ledamöter och ersättare Ledamöter 

Carl-Åke Andersson (S) ordf. 
Tommy Karlsson (S) v. ordf. (Ox) 
Linda Forså (S) 
Tapio Helminen (M) (Ox) 
Lars Lundqvist (KD), tj ers 
 

Ersättare 
Ylva Franzén (MP) 
Eva Andersson (C) 
Håkan Carlsson (S) 
Bengt Björkhage (M) (OX)  

  
Övriga deltagare Förbundsdirektör Karolina Wetterblad, förbundscontroller Hannes Holmberg, 

Processingenjör Kristina Holmstedt, driftsansvarig Peter Jansson 
  
  

 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare ............................................................ 

Hannes Holmberg 
Paragrafer 16-23 

    
    
 Ordförande ............................................................ 

Carl-Åke Andersson 
 

    
    
 Justerande ............................................................ 

Tapio Helminen 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 

 
Organ Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
    
Sammanträdesdatum 2022-06-16   
    
Anslag uppsatt den  Datum för anslags nedtagande   
    
Protokollet förvaras hos Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
    
    
Underskrift .................................................................................. 

Hannes Holmberg 
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NYKÖPING/OXELÖSUNDS 
VATTENVERKSFÖRBUND 

PROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2022-06-16 

 

  
 _____________________________________________________________________  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
    

 
 

 

NOVF § 19 Dnr NOVF2022-9 
 

Budgetram för 2023 med flerårsperiod 2024-2025 

Enligt förbundsordningen 14 § har direktionen att årligen anta ett förslag på 
budgetram som ska översändas till förbundsmedlemmarnas 
kommunstyrelser för antagande. Budgetramen ska innehålla förslag till 
vattentaxa för förbundsmedlemmarna samt för enskilda vattenkunder som 
får vatten från förbundet. Ett förslag till budgetram för 2023 samt 
planperioden 2024-2025 har upprättats, och ligger hos direktionen för 
beslut. 
År 2023 budgeteras ett resultat om 0 tkr, då överskottet från verksamheten 
föreslås avsättas i den investeringsfond som direktionen tidigare upprättat. 
År 2024 budgeteras för ett negativt resultat om -383 tkr, vilket kompenseras 
med ett positivt resultat på 383 tkr år 2025. Också 2025 avsätts resterande 
överskott till förbundets investeringsfond inför anläggning för 
kompletterande reningsprocess. 
Under perioden har förbundet ökande kostnader. Framför allt beror detta på 
ökade räntekostnader med anledning av ökad belåning och stigande ränta, 
samt på ökande avskrivningskostnader med anledning av färdigställda 
investeringsprojekt. Förbundet har sedan länge planerat för en intensiv 
investeringsfas som kommer att leda till ökande kostnader. 
År 2025 bedöms att en höjning av vattentaxan behövs för att finansiera de 
ökade kostnaderna. Höjningen budgeteras till 1 kr/m3, till 6 kr/m3. 
Höjningen prognostiseras innebära ökade intäkter för förbundet om 4 800 
tkr. Höjning av vattentaxa beslutas av förbundsmedlemmarna på förslag av 
direktionen vid antagande av budgetram för 2025 samt planperiod 2026-
2027. 
Bilagt budgetramen för 2023 finns även en arvodesstat för arvoden och 
pensionsersättning till direktionen samt en tioårig budgetprognos avseende 
åren 2021-2030. 
Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för redaktionella ändringar. 
Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar 
på direktionens frågor. 
Inlägg i ärendet görs av Tapio Helminen (M), Carl-Åke Andersson (S) och 
Eva Andersson (C). 
 
Direktionen beslutar 
 
att anta förslag till budgetram 2023 samt planperiod 2024-2025 enligt 
bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 som sitt eget, samt 
att översända det till förbundsmedlemmarnas styrelser för antagande.  
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Verksamhet  
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF. Förbundet har som syfte att med hög 
säkerhet och till ett lågt pris leverera dricksvatten av hög kvalitet till medlemskommunerna. 

Organisation 

Direktionen 
Direktionen är tillika förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Direktionen arbetar enligt 
förbundsordning och reglemente. Direktionen består av tre ledamöter och lika många 
ersättare från Nyköpings kommun och två ledamöter och lika många ersättare från 
Oxelösunds kommun. Nyköpings kommun utser direktionens ordförande. 

För att granska förbundet finns en förtroendevald revisor och en ersättare från varje 
medlemskommun. 

Förvaltning 

Förbundet har en förvaltning med tre anställda tjänstemän: förbundsdirektör, 
förbundscontroller och projektledare samt en anställd arbetare, driftsansvarig. Driftspersonal 
hyrs in från Nyköpings kommun. Det är förbundsdirektören som leder förvaltningen. 

Administration av löner och redovisning är upphandlad och utförs av konsultföretaget Grant 
Thornton. 

Mål och Vision 
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings 
kommun och Oxelösunds kommun.” 

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella 
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Huvudmålen följer av 
lagstiftning samt av förbundets syftesparagraf i förbundsordningen. Huvudmålen för 
förbundet är som följer: 

• God ekonomisk hushållning och hållbar ekonomi 

• Hög vattenkvalitet 

• Ökad leveranssäkerhet 

Direktionens mål under planperioden 
Utöver huvudmålen ställer direktionen upp en rad egna mål för verksamhetsåret 2023. Dessa 
är som följer: 

• Genomföra driftsprojekt 

• Driftsorganisation 

• Förnya anläggningar och ledningar 

• Utveckling av säkerhetsskyddsarbetet för förbundets anläggningar 



 

 
 

• Uppstart av arbete för att förbundet ska bli klimatneutral, med målsättning senast år 
2028. 

 
MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING 

God ekonomisk hushållning Resultat följer budget Resultaträkning i 
årsbokslut 

Hållbar ekonomi 100 % egenfinansiering av 
driftkostnader 

Ekonomisk uppföljning vid 
varje direktionsmöte. 

Resultaträkning i 
årsbokslut. 

God vattenkvalitet Utveckling av 
vattenprovtagningsprogram 

Årsredovisning 

Ökad leveranssäkerhet Fortsatt utreda 
reservvattentäkt 

Rapportering vid varje 
direktionsmöte om 
pågående utredning av 
Husbymalmen. 

Rapport i årsredovisning. 

DIREKTIONENS MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING 

Driftsorganisation Säkerställa 
driftsorganisation avseende 
bemanning och kompetens. 

Årsredovisning 

Förnya anläggningar och 
ledningar 

Förnya förbundets 
ledningar med minst ett 
genomsnitt på 2 % per år 

Årsredovisning 

Genomföra driftsprojekt Genomföra projekt och 
utredningar som krävs för 
att genomföra 
investeringar enligt 
investeringsplanering 

Årsredovisning 

Utvecklat 
säkerhetsskyddsarbete 

Utveckla arbetet med 
säkerhetsskydd.  

Årsredovisning 

Uppstart av arbete för att 
förbundet ska bli 
klimatneutralt 2028 

Utredning av förbundets 
förutsättningar för att bli 
klimatneutralt med hjälp av 
Svenskt Vattens framtagna 
modell 

Årsredovisning 

 



 

 
 

Ekonomi  

Resultatbudget  
Tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
VERKSAMHETENS INTÄKTER       
Försäljning 24 090 24 090 28 890 
Övriga intäkter 135 135 135  

      
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

      

Produktion -14 264 -14 549 -14 977 
Driftprojekt -3 000 -1 700 -1 700 
Avskrivningar -4 338 -4 834 -6 492 
Nedskrivning       
        
FINANSIELLA INTÄKTER 0 0 0 
        
FINANSIELLA KOSTNADER  -1 840 -3 525 -5 440 
        
INVESTERINGSFOND       
Avsättning investeringsfond    -783 0 -32 
Ianspråktagande 
investeringsfond 

0 0 0 

  
  

  
ÅRETS RESULTAT 0 -383 383 

 
NOVF budgeterar ett resultat för 2023 på 0 tkr, för 2024 på -383 tkr samt för 2025 på 
383 tkr. 
 
För att täcka ökande kostnader som prognostiseras under perioden så budgeteras för 
en taxehöjning från 5 till 6 kr/m3 år 2025. Höjningen kan behöva ske redan under 
2024, beroende på osäkert ränteläge samt utveckling i omvärlden. 
 
Ett överskott från verksamheten budgeteras för år 2023 och 2025 och föreslås 
avsättas till den investeringsfond som förbundet upprättat i och med bokslutet år 
2021 (NOVF2021-41). Investeringsfonden avser användas för uppförandet av en 
anläggning för ny reningsprocess som kommer hela kollektivet till gagn. 
Investeringsfonden planeras tas i anspråk från och med år 2026 (dnr NOVF2021-39). 
 
  



 

 
 

Balansräkningsbudget  

 
Tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Balansräkning        

        
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar  122 762 183 928 223 436 
        
Omsättningstillgångar       
Kundfordringar 0 0 0 
Bank 8 974 0 506 
        
Summa tillgångar  131 736 183 928 223 942  

      
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

      

Eget kapital        
Eget kapital  17 097 17 097 16 714 
Årets resultat 0 -383 383 
Summa eget kapital  17 097 16 714 17 097 
        
Avättningar       
Ingående Investeringsfond 32 968 33 751 33 751 
Årets avsättning 783 0 32 
Summa avsättningar 33 751 33 751 33 783 
        
Skulder       
Långfristiga skulder 80 000 130 000 170 000 
Kortfristiga skulder 888 3 463 3 061 
Summa skulder 80 888 133 463 173 061 

       
Summa eget kapital och 
skulder 

131 736 183 928 223 942 

 

Långfristiga lån 

Vid årets start har förbundet långfristiga lån från Nyköpings kommun på 80 miljoner 
kronor. Under 2024 kräver investeringstakten att förbundet utökar sin belåning till 
130 miljoner kronor, det vill säga att ytterligare lån om 50 miljoner kronor upptas. År 
2025 planeras investeringstakten nödvändiggöra ytterligare utökad belåning om 40 
miljoner kronor, till sammanlagt 170 miljoner kronor. 

Soliditeten var vid 2021 års utgång 17 %, och budgeteras till 13 % 2023, 9 % 2024 
samt 8 % 2025. 



 

 
 

Investeringsbudget 

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 126 mnkr under planperioden 2023–2025.  
 
Under 2023 planeras investering i ny lågreservoar och ny infiltrationsdamm att 
färdigställas. 
 
Inom planperioden 2023–2025 planeras anläggning av en ny ledning till Oxelösunds 
kommun, mellan Minninge och Källstugan. 
 
Förbundets ledningar mellan Nyköpingsbanan och Hemgården planeras att förnyas 
inom planperioden. 
 
Under planperioden budgeteras anläggning av en ny grundvattenbrunn på västra 
brunnsområdet. 
 
Förbundet har sedan länge utrett alternativ för nya reningsprocesser. Under 2022 
beslutade direktionen att förbundet ska investera i en anläggning för kol- och 
ozonrening. Investeringen budgeteras att pågå under 2024 och 2025. 
 

Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att Direktionen inte får besluta om en budget där kostnaderna 
överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det 
kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning 
genomförs varje år i samband med årsredovisningen för att fastställa om 
balanskravet är uppfyllt. 

Ett negativt resultat budgeteras för år 2024. En höjning av vattentaxan till 6 kr/m3 
budgeteras för 2025, vilket leder till ett överskott som kompletterar för underskotten 
det föregående året samt ytterligare avsättning till investeringsfonden. 

För perioden 2023-2025 så budgeteras balanskravet att uppfyllas. 

Tioårig budgetprognos 
Som bilaga till budgetram för 2023 finns en tioårig budgetprognos som avser 
perioden 2021-2030. Budgetprognosen är ett underlag för den långsiktiga 
investeringsplaneringen. Siffrorna för 2021 är faktiskt utfall, medan siffrorna för 2022 
är prognostiserade och 2023-2030 är planerade. Prognosen är i hög grad osäker, i 
synnerhet gällande åren 2026-2030, och dessa tolkas med stor försiktighet.  

Den tioåriga budgetprognosen visar att ytterligare en taxehöjning till 6 kr/m3 kan 
behövas för att finansiera ökande kostnader. Ökningen besår i första hand av ökande 
räntekostnader på grund av större lån och stigande ränta. Avskrivningar utgör även 
en allt större del av förbundets kostnader allt eftersom förbundets stora 
investeringsprojekt färdigställs. 

Den tioåriga budgetprognosen utgår från en taxehöjning från 5 till 6 kr/m3 år 2025, 
samt en ökad prognos av levererat vatten från och med 2026.  



 

 
 

Budgetprognosen visar dessutom att ytterligare en taxehöjning till 6 kr/m3 kan 
behövas för att finansiera ökande kostnader år 2026. Den prognostiserade 
kostnadsökningen besår i första hand av ökande räntekostnader på grund av större 
lån och stigande ränta.  

Efter att den intensiva investeringsperioden är färdig 2026 kan en eventuell 
amortering av förbundets lån till Nyköpings kommun påbörjas 2027. 

Budgetregler 
NOVF följer Kommunallag (2019:725) 9 kapitlet för ekonomi, budgetprocess och 
redovisning samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Överskott 

Ett överskott av resultatet är knutet till eget kapital fram till dess att det utnyttjas 
genom planerade utgifter. 

Underskott 

Underskott arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet 

Förslag till beslut 
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund föreslår respektive 
förbundsmedlems kommunstyrelse att besluta 

att fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 5 kronor per kubikmeter för 
2023, 

att fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 5 kronor per 
kubikmeter för 2023,  

att fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 13,5 kronor 
per kubikmeter för 2023, 

att anta direktionens förslag till budgetram för 2023,  

att fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt 
arvodesstat, bilaga 1 till budgetramen, samt 

att enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 
50 miljoner kronor år 2024 till ett totalt låneutrymme om 130 miljoner kronor enligt 
lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, bilaga 2 till budgetramen. 



  

2022-06-09 Dnr NOVF2022-9 
  

  
 

 

 

Bilaga 1, Arvodesstat 

Arvoden till direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och 
ersättare 
Direktionens ordförande erhåller ett månadsarvode om 9 % av 
riksdagsmannaarvodet (71 500 kr) för 2022: 6 436 kr per månad. Till direktionens 
ordförande utgår inga sammanträdesarvoden. 

Direktionens vice ordförande erhåller ett månadsarvode om 3 % av 
riksdagsmannaarvodet (71 500 kr) för 2022: 2 145 kr per månad. Till direktionens vice 
ordförande utgår inga sammanträdesarvoden. 

Direktionens ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode enligt de villkor 
som anges i Nyköping kommuns arvodesreglemente. 

Direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare erhåller 
reseersättning samt ersättning för utebliven inkomst enligt de villkor som anges i 
Nyköpings kommuns arvodesreglemente. 

Villkor för pensionsavsättning 
Efter en utredning som skedde under hösten 2020 (NOVF2020-11) beslutade 
direktionen om villkor för pension för direktionens ordförande, vice ordförande, 
ledamöter och ersättare.  

Direktionen beslutade att avsätta 4,5% av det totalt utbetalade arvodet för 
direktionens ledamöter och ersättare. Pensionsavsättning görs en gång per år i 
samband med det första direktionssammanträdet efterföljande år. 



Bilaga 2 till Budgetram 2023
Antagen av direktionen 2022-06-16
Tioårig budgetprognos
Tkr Utf 2021 PROG 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Lånebehov 30 000 30 000 0 50 000 40 000 0 0 0 0 0
Amortering 5 000 5 000 5 000 5 000
Total belåning 50 000 80 000 80 000 130 000 170 000 170 000 165 000 160 000 155 000 150 000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Intäkter 25 230 24 075 24 090 24 090 28 890 32 590 32 590 32 590 32 590 32 590
Övriga intäkter 1 009 190 135 135 135 135 135 135 135 135
Summa intäkter 26 239 24 265 24 225 24 225 29 025 32 725 32 725 32 725 32 725 32 725

Årlig kostnader exkl avskrivningar -19 994 -17 994 -17 264 -15 964 -16 249 -16 677 -17 114 -17 563 -18 025 -18 025
Indexökning kostnader 0 0 0 -285 -428 -436 -449 -462 0 0
Årlig avskrivningar -3 334 -3 953 -4 338 -4 834 -6 492 -11 440 -11 460 -11 185 -10 857 -10 710
Nedskrivningar / Utrangeringar -838
Summa ränta -486 -748 -1 840 -3 525 -5 440 -5 780 -5 780 -5 610 -5 440 -5 270
Summa kostnader -24 652 -22 695 -23 442 -24 608 -28 610 -34 333 -34 803 -34 820 -34 323 -34 006

Avsättning, investeringsfond -1587 -1 571 -783 383 -415

Ianspråkstagande, investeringsfond 2 414 2 414 2 414 2 414 2 414

Årets resultat 1 587 0 0 0 0 806 336 319 816 1 133
Balanseradvinst/förlust 17 097 18 684 18 684 18 684 18 684 18 684 19 490 19 826 20 145 20 961
Investeringsfond Reningsanläggning 28 345 29 916 30 699 30 316 30 316 27 902 25 488 23 074 20 660 18 246
Summa EK 18 684 18 684 18 684 18 684 18 684 19 490 19 826 20 145 20 961 22 094

Soliditet
Räntesats 1,12% 1,30% 2,30% 3,00% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%
Indexberäkning kostnader 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Indexberäkning intäkter 0%

Dnr NOVF2022-9
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
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0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Taxor 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

1.1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1.2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

A) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet fastställs.

B) För utbildningsnämndens verksamhetsområde

Avgifter för Kulturskolan fastställs enligt följande:

C) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

1. Ingen förändring av egenavgiften vid färdtjänstresor.

2. Ingen förändring av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

3. Ingen förändring av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

D) För Oxelö Energis verksamhetsområde:

1. De fasta komponenterna i brukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 3%

2. Den rörliga förbrukningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med ca 12%

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 22

niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

1. Avgift för bojplats (båtplats) fastställs till 201 kr/m2

2. Avgift för gästplats i gästhamnen fastställs till 270 kr/natt

3. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö

4. Ingen förändring av avgiften för registrering i fritidshuskön

5. Ingen förändring av årlig köavgift för hyra av kommunens fritidshus

6. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen

7. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar

1. Terminsavgift för att spela ett instrument och delta i undervisning, 750 kr

2. Terminsavgift för syskon till elev i Kulturskolans verksamhet, 375 kr

3. Terminsavgift för elev som deltar i övrig aktivitet inom Kulturskolan, 500 kr

4. Terminsavgift för deltagande i körsång, 300 kr

5. Terminsavgift för instrumenthyra, 150 kr

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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3. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp höjs med 3%

4. Samtliga komponenter i renhållningstaxan höjs med 5%

5. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 350 kr för enskilt besök

6. En tömningsavgift för företag införs och fastställs till 2 500 kr för 10 besök (klippkort)

2. Sammanfattning

3. Taxor 2022

3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade i april 20151 att fastställa grunderna för beräkning av de
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. Fullmäktige beslutade också att
kommunstyrelsens tidigare uppdrag, att årligen redovisa taxor och avgifter i ett samlat
dokument, ska kvarstå. Beslutsinstanser för taxe- och avgiftsnivåer i Oxelösunds kommun
2022 redovisas i bilaga 1.

3.2 Ärendets beredning
För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor
och avgifter för 2023. Avgiftsnivåer där beslutanderätten har delegerats till nämnder och
styrelser redovisas i en samlad redovisning; ”Taxor 2023” i februari 2023.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de
flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten
gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser.

För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har
kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders och styrelsers förslag till taxor
och avgifter för 2023.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.

1 2015-04-01, § 26
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3.3 Föreslagna förändringar 2023

3.3.1 kommunstyrelsens verksamhetsområde

Kommunchefen har på delegation (2022-05-11) beslutat om en justering av taxor för
sotning och brandskyddskontroll enligt sotningsindex 2022 med 1.93% från och med 1 juni
2022.

Kustbostäder AB, som förvaltar kommunens båtplatser, föreslår en höjning av avgiften för
bojplats från 196 kr till 201 kr/m2. Höjningen motsvarar ca 3% och avser att täcka allmänna
kostnadsökningar.

Kustbostäder föreslår vidare en höjning av avgiften för plats i gästhamnen från 260 kr till
270 kr per natt. Höjningen motsvarar ca 4% och avser att täcka allmänna
kostnadsökningar.

För övriga tjänster inom kommunstyrelsens verksamhetsområde föreslås inga förändringar.

3.3.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde

Inför 2023 har Taxa för Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet genomgått en översyn. Det
handlar om justeringar och anpassningar till förändrat regelverk och behov (Bilaga 2). Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden föreslår att taxan antas (MSN 2022-06-14, § 55).

När det gäller Taxor inom miljöbalkens område föreslås ingen förändring.

3.3.3 Utbildningsnämndens verksamhetsområde

Utbildningsnämnden föreslår (UN 2022-08-29, § 31) kommunfullmäktige att fastställa avgifter
för Kulturskolan enligt följande.

3.3.4 Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Vård- och omsorgsnämnden har sett över de taxor som ska fastställas av kommun-
fullmäktige. Vård- och omsorgsnämnden föreslår (VON 2021-05-25, § 21) inga förändringar
för nedan avgifter.

o Egenavgiften vid färdtjänstresor.

o Egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor.

o Patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel.

o För att spela ett instrument och delta i undervisning tas en terminsavgift ut på 750

kronor.
o För syskon till elev i Kulturskolans verksamhet är avgiften lika med halv

terminsavgift (375 kronor).
o För elev som deltar i någon av de övriga aktiviteterna som Kulturskolan erbjuder är

terminsavgiften 500 kronor.
o För deltagande i körsång är terminsavgiften 300 kronor.

o För instrumenthyra är terminsavgiften 150 kronor.



Tjänsteskrivelse 4(5)

Datum

2022-10-04 KS.2022.93

3.3.5 Oxelö Energis verksamhetsområde

Inför 2023 gör Oxelö Energi en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive
verksamhet.

Renhållningstaxan och taxa för vatten/avlopp (VA) beslutas av kommunfullmäktige medan
elnät, fjärrvärme, stadsnät och slamtömningstaxan är avgifter/priser som beslutas av Oxelö
Energis styrelse, men där fullmäktige informeras om styrelsens beslut (Bilaga 3).

Oxelö Energis styrelse föreslår en höjning av de fasta komponenterna i brukningsavgiften i
VA-taxan med ca 3% och en höjning av den rörliga förbrukningsavgiften med ca 12 %.
Sammantaget motsvarar justeringen en ca 7 % justering. Anläggningsavgiften som är en
engångsavgift när fastigheten ansluts förslås höjas med 3 %.

För renhållningsverksamheten föreslår Oxelö Energis styrelse en generell höjning med 5
%, för alla komponenter i renhållningstaxan.

Styrelsen föreslår vidare att en avgift för företag införs, gällande tömning på
återvinningscentralen, med 350 kr per enskilt besök samt med 2500 kr för 10 besök (
klippkort).

4. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa
föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders och styrelsers förslag.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/kanslichef

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-10-04

Bilaga 1, Beslutsnivå för taxor och avgifter i Oxelösunds kommun 2022

Bilaga 2, Taxa för Bygglov, plan-, mät- och kartverksamhet

Bilaga 3, Information och förslag till taxor 2023. Oxelö Energi AB

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (För åtgärd)

Kustbostäder AB (För åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (För åtgärd)

Vård- och omsorgsnämnden (För kännedom)

Utbildningsnämnden (För åtgärd)

Oxelö Energi AB (För åtgärd)
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Beslutsnivå för taxor och avgifter i Oxelösunds  
Kommun 2022 
 
Bakgrund  
Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 (KF 2015, § 26) att fastställa grunderna för be-
räkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också 
beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. För övriga taxor och 
avgifter kvarstår kommunfullmäktiges beslutanderätt.  
Delegationen avser inte taxor och avgifter där det finns det lagkrav på att avgiften ska fast-
ställas av kommunfullmäktige. Delegationen avser inte heller ändringar i avgiftsnivåer som 
medför att ny avgiftsnivå;  
o tydligt påverkar fördelningen mellan avgifts- och skattefinansiering av en tjänst,  
o har påtaglig kommunalekonomisk betydelse eller  
o i övrigt är av principiell vikt 
 

Taxa/nämnd Instans 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde  

Taxa för plan- och byggärenden Fullmäktige 
Taxa för åtgärder inom strålskyddslagens område Fullmäktige 
Taxa för Oxelösunds kommuns kontroll inom Livsmedelsområdet Nämnd 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Nämnd 
Taxa för enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa Nämnd 
Taxa för uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten Nämnd 
Taxa för långtidsparkering Nämnd 
Felparkeringsavgifter Nämnd 
Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun Nämnd 

  

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde  

Taxa för hyra av fotbollsplaner och löparbanor Nämnd 
Taxa för hyra av sporthallar, gymnastiksalar och simhall Nämnd 
Taxa för övriga tjänster inom kultur och fritid Nämnd 

 
 
 
 
 
 
 



 Bilaga 
Beslutsnivå för taxor och avgifter 

2(2) 

Datum   
2022-10-03  

  

Taxa/nämnd Instans 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde  

Taxa för kopiering av allmänna handlingar Fullmäktige 
Avgift för registrering i tomtkö Styrelse 
Avgift för registrering av hyra kommunens fritidshus Styrelse 
Avgift för kopiering av allmänna handlingar Styrelse 
Taxa för fiskehamnen Styrelse 
Avgifter för kommunens båtplatser Styrelse 
Taxa för sotning Kommunchef 
Taxa för brandskyddskontroll Kommunchef 
Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området  Kommunchef 

  

Oxelö Energis verksamhetsområde  

Taxa för vatten och avlopp  Fullmäktige 
Taxa för renhållning Fullmäktige 
Taxa för fjärrvärme                                                       Styrelse 
Låg- och högspänningspriser                                                                                   Styrelse 
Anslutningsavgift för stadsnät                                                                                              Styrelse 

  

Utbildningsnämndens verksamhetsområde  

Taxa för förskola och skolbarnomsorg (enligt indexuppräkning) Nämnd 
Taxa för musikskola Fullmäktige 
Avgift för förlorat busskort Nämnd 

  

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde  

Taxa (egenavgift) för resa med färdtjänst Fullmäktige 
Taxa (egenavgift) för medresenär vid riksfärdtjänstsresor Fullmäktige 
Taxa (patientavgift) för förskrivning av inkontinenshjälpmedel Fullmäktige 
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, tobaksvaror samt folköl Nämnd 
Taxa för prövning och tillsyn av serveringstillstånd Nämnd 
Taxa för omhändertagande av avliden Nämnd 
Taxa för ersättning från dödsbo Nämnd 
Taxa för hemsjukvård Nämnd 
Taxa för olika hjälpmedel Nämnd 
Taxa för ersättning enligt socialtjänstlagens 8 kapitel Nämnd 
Taxa för mat och logi vid vård och behandling för missbruk Nämnd 
Taxa för förälders ersättning till kommunen vid dygnet-runt-placerade barn Nämnd 
Taxa för äldreomsorg och funktionsstöd Nämnd 

 



 

 

  

Taxa för Bygglov, plan, mät- och 
kartverksamhet 2023  
  

Oxelösunds kommun  
  

  

  

Smärre justeringar och tillägg markerade med turkos färg 

Vid antagande av taxa 2023 ska samtliga kostnader, både fasta och per timme, justeras enligt 
SKRs KPI 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Antagen av kommunfullmäktige xxxx,  
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Inledning  
Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som berör 
Plan- och bygglagen. 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.  
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Taxatabeller - bygglov  
1. Avgifter för en- och tvåbostadshus, fritidshus samt komplementbyggnader  

  
Ärendetyp  Planenligt  Mindre avvikelse  Utanför 

detaljplan  
Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus inklusive 
eventuell komplementbyggnad (till exempel garage 
eller carport), murar, plank och markarbeten i direkt 
anslutning till åtgärderna.  

27 567  31 141  
  
  

31 141  
  

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.  

23 994  
  
  

27 057  
  

27 057  
  

Nybyggnad och tillbyggnad av  
komplementbyggnad (till exempel garage, carport eller 
växthus), med tekniskt samråd  

14 294  
  

16 336  
  

16 336  
  

Nybyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad 
(t.ex. garage, carport eller växthus), utan tekniskt 
samråd  

8 168  
  

10 210  
  

10 210  
  

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till 
exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 
1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), med tekniskt 
samråd  

14 294  
  

16 336  
  

16 336  
  

Tillbyggnad en- och tvåbostadshus samt fritidshus (till 
exempel inglasat uterum, ny entré, höga altaner över 
1,8 meter, utökad boarea, skärmtak), utan tekniskt 
samråd  

8 679  
  
  

10 721  
  
  

10 721  
  

Mindre fasadändring (till exempel omfärgning, nytt 
fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan tekniskt 
samråd  

3 574  
  

4 595  
  
  

-  

Större fasadändring (till exempel tilläggsisolering samt 
byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt samråd  

8 168  
  

9 189  
  

-  

Ändrad användning med tekniskt samråd  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 med markförändringar höjning eller sänkning 
+/- 0,5 meter  

10 721  11 742  11 742  

Marklov för fällning av träd (endast i vissa detaljplaner)  3 574  
  

5 616  
  

5 616  

Rivningslov utan tekniskt samråd  4 084  
  

5 105  
  

-  
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Rivningslov med tekniskt samråd  7 147  
  

8 168  
  

-  

Pooltak över 1,2 m under 1,8 m   
  

4 595  5 616  5 616  

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  Avgift  
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd  7 658  

  
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd  10 210  

  
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm utan tekniskt samråd  7 658  

  
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 30 kvm, med tekniskt samråd  10 210  

  
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal  2 553  

  
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  

2 553  
  
  

Övriga större ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler 
mindre ändringar) med tekniskt samråd  

7 658  
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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.   

Ärendetyp  Avgift  
Nybyggnad av kolonistuga  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 Mindre Utanför avvikelse detaljplan  

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), 
utan tekniskt samråd  

17 868  
  

19 910  
  

19 910  

Nybyggnad och tillbyggnad 0–100 kvm (BTA+OPA), 
med tekniskt samråd  

27 567  
  

29 609  
  

29 609  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 101–500 kvm 
(BTA+OPA)  

33 183  
  

35 225  
  

35 225  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 501–1000 kvm 
(BTA+OPA)  

38 288  
  

40 330  
  

40 330  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 1001–3000 kvm 
(BTA+OPA)  

50 540  
  

52 582  
  

52 582  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 3001–5000 kvm 
(BTA+OPA)  

63 813   
  

65 855  
  

65 855  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 5001–7000 kvm 
(BTA+OPA)  

74 023  
  

76 065  
  

76 065  
  

Nybyggnad och tillbyggnad 7001–9000 kvm 
(BTA+OPA)  

84 233  
  

86 275  
  

86 275  
  

Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall  
  

10 210  12 252   12 252  

Mindre fasadändring (till exempel fönsterbyten, 
inglasning av 1–2 balkonger, omfärgning), utan 
tekniskt samråd  

9 700  
  

11 742  
  

-  

Större fasadändring (till exempel takkupor, byte av 
fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt 
samråd  

19 399  
  

21 441  
  

-  

Inglasning av flera balkonger på samma fastighet  20 420  
  

22 462  
  

22 462  
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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  

21 441  
  

23 483  
  

23 483  
  

Ändrad användning 0 – 100 kvm  8 679  
  

10 721  
  

10 721  
  

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)  

14 805  
  

16 847  
  

-  

Marklov för markförändringar höjning eller sänkning 
+/- 0,5 meter  

13 273  15 315  15 315  

Marklov för trädfällning (endast i vissa detaljplaner)  6 637  
  

8 679  8 679  

  

5. Anmälningspliktiga åtgärder för byggnader som inte är en- och 
tvåbostadshus  

  
Ärendetyp  Avgift  
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  

6 126  
  

Större inre ändringar (Större ändringar av byggnadens konstruktion eller fler 
mindre ändringar), med tekniskt samråd  

14 805  
  

Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser  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  
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6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder  
  

Ärendetyp  Avgift  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd  25 504  

  
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd  18 889  

  
    

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  Avgift  
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med liten 
omgivningspåverkan  

3 574  

Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning med stor 
omgivningspåverkan  

5 616  
  

Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest 
tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar  

510  

  

  

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1  
  

Ärendetyp  Avgift  
Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av nöjesparker, 
djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, 
skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av upplag och 
materialgårdar  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av tunnlar och 
bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av radio- eller 
telemaster eller torn  

Tidsersättning  

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  

Tidsersättning  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
begravningsplatser  

Tidsersättning  
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9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2  
  

Ärendetyp  Planenligt  Mindre 
avvikelse  

Utanför 
detaljplan  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser, utan tekniskt 
samråd  

6 637  
  

8 679  
  

8 679  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av parkeringsplatser, med tekniskt 
samråd  

9 189  
  

11 231  
  

11 231  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation, pumpstation 
eller annan liknande anläggning 

11 231  
  

13 273  
  

13 273  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra fasta 
anläggningar för kemiska produkter som är  

12 252  
  

14 294  
  

14 294  
  

hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 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  

16 847  
  

18 889  
  

18 889  
  

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.  

6 126  
  

9 189  
  

9 189  
  

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av plank eller murar (ej vid en- och 
tvåbostadshus, se tabell 1). Detta inkluderar 
bullerplank.   

11 742  
  

13 784  
  

13 784  
  

  

10. Övriga avgifter  
  

Ärendetyp  Avgift  
Ingripandebesked  2 042  
Villkorsbesked 2 042 
Beslut om ny kontrollansvarig  1 021  
Avvisat ärende  2 042 + 

kartkostnad  
Anstånd, inklusive obligatorisk ventilationskontroll   2 042  

Återtaget ärende, i tidigt skede  kartkostnad  
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Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag  Tidsersättning  
+ kartkostnad  

  
  

  

11. Extra arbetsplatsbesök m.m.  
  

Ärendetyp  Avgift  
Extra tekniskt samråd, utöver det första  3 063  
Extra startbesked, utöver det första  3 063  
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första  3 063  
Extra slutsamråd, utöver det första  3 063  
Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första  1 021  

  

    
12. Förhandsbesked   

  
Ärendetyp  Avgift  
Förhandsbesked  7 147  

  
  

  

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  Nybyggnad  Tillbyggnad  Annan 
ändring  

En- och tvåbostadshus samt fritidshus  15 000  7 500  5 000  
Komplementbyggnader  7 500  3 750  3 750  

  

2. Planavgift för områdesbestämmelser  
  

Ärendetyp  Nybyggnad  Tillbyggnad  Annan 
ändring  

En- och tvåbostadshus samt fritidshus  7 500  3 750  1 500  
Komplementbyggnader  3 750  1 500  1 500  

  

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

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  
  
  

8 000  

  
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.  

Max 20 000  

   

  

  

4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser  
  

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  Avgift  
Nybyggnadskarta  7 658  
Enkel nybyggnadskarta  4 084  
Basutdrag  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  Avgift  
Lägeskontroll en byggnad  3 063  
Tillägg per extra byggnad (vid samma mättillfälle)  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  Avgift   
Startavgift  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)  102 kr/ha  
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första ha)  20 kr/ha  

  

3.2 Adresskarta  
Innehåll  Avgift   
Adresskarta hela kommunen (PDF eller utskriven)  408  
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3.3 Grundkarta  

Innehåll  Avgift   
Startavgift  3 063  
Baskarta tillkommer  Enligt taxa  
Mätning och framtagande av grundkartan  Timtaxa  

  

3.4 Ortofoto  
Innehåll  Avgift   
Maj 2018, 6cm, Geotiff, startavgift  510  
Maj 2018, 6cm, Geotiff, utöver startavgift   >1 ha  10 kr/ha  
Utskriven eller pdf A4, A3, max en per beställning/kund  0  
Utskriven eller pdf A2, A1 max en per beställning/kund  408  

  

  

3.5 Laserdata  
Innehåll  Avgift   
Laserdata *.las, inkl grid 2*2m, maj 2018, startavgift  510  
Tillägg från 1 ha till 20 ha  255 kr/ha  
Tillägg från 20 ha och upp till 100 ha (utöver de första 20 ha)  51 kr/ha  
Tillägg från 100 ha och uppåt (utöver de 100 första hektaren)  10 r/ha  

  

3.6 Övriga åtgärder  
Ärendetyp  Avgift  
Övriga åtgärder  Tidsersättning  

  



 
 
 

  1 (4) 
Datum   
2022-09-20   

 

 

 

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelö Energi AB 
613 81  Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-380 00 (vx) www.oxeloenergi.se 556070-9429 
0155-325 75 (fax) kundcenter@oxelosund.se 
 

 

O
XB

10
0 

v 
1.

0 
20

06
-1

1-
14

 

VD 
Per Koman Alm 
Telefon 070-5261566   
    
  

 
Kommunfullmäktige för beslut  

 

Justering av taxor och försäljningspriser inför 2023. 
 
 
Bakgrund 
Inför 2023 görs en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive 
verksamhet. I analysen ingår att levererera ägarnas och styrelsens förväntningar 
på avkastning samt uppfylla villkor som är reglerad och styrda av 
myndighetskrav. Renhållningstaxan och VA taxan beslutas av 
kommunfullmäktige medan elnät, fjärrvärme, stadsnät och slamtömningstaxan är 
avgifter/priser som beslutas av Oxelö Energis styrelse, men där fullmäktige 
informeras om styrelsens beslut. Enligt jämförande taxor så ligger fjärrvärme, 
elnät och VA under snittet i riket och renhållningen nära snittet i riket.  
 
Elnät 
Elnätsavgiften är styrd av en intäktsram som teoretiskt beräknas utifrån 
respektive elnäts förutsättningar och det finns utrymme att höja intäkterna utifrån 
den reglerade intäktsramen. 
 
Resultatkravet som Kommunen har satt på verksamheten är 12 % på det 
bokförda värdet före finansiella kostnader, vilket motsvarar ett resultat på ca 5,2 
Mkr. Utfallet för 2021 blev ca 12 %.  
 
Kostnaden för nätförlusterna har ökat kraftigt p g a högre elpriser samt att 
kostnaden för regionnätet har ökat kraftigt gör att resultat för 2022 inte når 
budget. Kostnaden för nätförlusterna bedöms vara höga även för 2023 och 
kommer påverka resultatet.  
Med nya elmätare kan vi se att nätförlusterna minskar p g a bättre tillgänglighet 
av mätarna.  
 
Ovan situation med högre elpriser kommer troligen fortgå en tid men är 
svårbedömt om hur länge. Planen är att vara återhållsam med höjningen av 
elnätstaxan för 2023 då många andra prishöjningar påverkar kundernas ekonomi 
samt att elnät har haft flera år med resultat som överstigit ägarens 
avkastningskrav med ett snitt på ca 14 % den senaste 5 års perioden.  
 
När samtliga kunders elmätare har bytts ut är planen att till år 2024 fortsätta 
förändringen av taxan till effekttariffer. Detta innebär att den fasta 
avgiftskomponenten baseras på faktisk uppmätt uttagen effekt. Idag används en 
teoretiskt bedömd effekt vilket ofta inte stämmer med det verkliga effektbehovet. 
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Till år 2022 infördes effekttaxa för de kunder som hade säkringar över 63 
ampere.    
 
OEABs styrelse har beslutat att höja elnätstaxan med i genomsnitt ca 3 %. 
Höjningen hamnar inom intervallet 3,6 - 2,4 % beroende på storlek på säkring.  
 
Förändra anslutningsavgiften för säkringskunder inom intervallet 16 - 25 ampere 
till 25 100 kr (från 24 200 kr), exklusive moms. För kunder med säkringar över 35 
ampere tar vi bort taxan och ersätter det med att de erhåller en offert.  
 
Stadsnät 
Stadsnätverksamheten har under året uppnått ägardirektivet på 3300 aktiva 
användare. Fler hushåll ansluter sig till stadsnätet och pandemin har inneburit att 
behovet med internetuppkoppling med bra kapacitet gynnat stadsnätet. Vi ser 
också att fler väljer internetuppkoppling med högre kapacitet, vilket ger oss en 
bättre kick-back.  
 
OEABs styrelse har beslutat att höja anslutningsavgiften till 22 000 kr (inklusive 
moms) exklusive grävning på tomt (dagens avgift 17 500 kr). Inklusive grävning 
på tomt är anslutningsavgiften 25 500 kr inklusive moms (dagens avgift 21 000 
kr).  
 
Fjärrvärme 
Avkastningen för 2021 blev 19 % vilket överstiger ägarens avkastningskrav som 
är 12%. Inriktningen de kommande åren är att förstärka resultaten samt anpassa 
fjärrvärmepriset till en högre nivå som behövs efter att omställningen på SSAB är 
genomförd.  
 
OEABs styrelse har beslutat att höja fjärrvärmepriset inför 2023 med 5 % ger 
kostnadstäckning samt en viss förstärkning av resultatet.  
 
Anslutningspriset inklusive värmeväxlare för villakunder kommer höjas till 70 000 
inklusive moms (idag 68 000 kr).  En anslutning utan värmeväxlare kostar 20 000 
vilket är oförändrat.  
 
Ingen förändring av priset av serviceavtalet är planerad inför 2023.  
 
 
VA 
VA verksamheten bedrivs på uppdrag från kommunen och är styrd av 
vattentjänstlagen. Verksamheten får i ett flerårsperspektiv inte bedrivas med 
varken ett över- eller underskott. Det görs effektiviseringar med utbyte av 
pumpstationer, införande av fjärravlästa mätare förnyelse av utrustning i 
reningsverket.  
 
Arbetet med förnyelsen av VA nätet fortsätter enligt plan och har en viss 
påverkan på behovet av taxejusteringen. Målsättningen är att införa en taxa med 
en högre andel rörlig avgift för att skapa bättre möjlighet och incitament för 
kunden att spara på vatten.   
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Sammantaget är förslaget att höja de fasta komponenterna i brukningsavgiften i 
VA taxan med ca 3% och höja den rörliga förbrukningsavgiften med ca 12 %. 
Sammantaget motsvarar justeringen en ca 7 % justering.  
 
Anläggningsavgiften som är en engångsavgift när fastigheten ansluts förslås 
höjas med 3 %.    
 
Renhållning 
En större höjning av renhållningstaxan genomfördes inför 2021 men med ökade 
kostnader för transport och behandling av avfallet samt att kostnaderna för driften 
av ÅVC ökar behövs en höjning av priset.  
 
Arbete pågår med planering för införande av hushållsnära avfallshämtning samt 
en ny återvinningscentral vilket har viss påverkan på administrationskostnaden 
för 2023.   
 
Förslaget är att göra en generell höjning med 5 %, för alla komponenter i 
renhållningstaxan. 
 
Styrelsen har tidigare beslutat om att införa en avgift för företag att lämna avfall 
på återvinningscentralen. Förslaget innebär att varje kort ska kosta 2500 kr 
exklusive moms och säljas med 10 besök per kort. Ett enskilt besök för ett 
företag på återvinningscentralen skall kosta 350 kr.       
 
Initialt införs klippkort men betalsystemet kommer digitaliseras.  
 
Slamtömningstaxa 
Fullmäktige har beslutat att Oxelö Energis styrelse kan fastställa prisjustering av 
slamtömningstaxan. Då VA området byggs ut minskar behovet av denna tjänst 
då många avvecklar sina egna avloppsanläggningar. Idag utnyttjar ca 50 kunder 
tjänsten.   
 
Målsättningen är att bedriva verksamheten till självkostnad men med ett litet 
överskott.  
 
OEABs styrelse har beslutat att justera priset med 4%.  
 
Tidigare genomförda taxehöjningar (%) 
VA (Vatten och avlopp) 
FV (fjärrvärme) 
Elnät 
RH (renhållningen) 
 VA FV Elnät RH  
2014 7 0 2 0 
2015 3 1 2 0 
2016 2 0 0 0 
2017 3 0 0 2 
2018 7 3 2 2 
2019 0 2 2 0 
2020 1 4 1 5 
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2021 3 4 3 20 
2022 2 5 3 5 
 
Summa 28 19 15 34 
 
Genomsnittlig höjning 
  
%  3,1 2,1 1,7 3,8  
 
Ackumulerade resultat under perioden år 2016-2021 
 
Resultat under perioden år 2016-2021    
  
 RH VA 
16 76 946 
17 77 -1694 
18 -372 244 
19 -925 287 
20 -718 -401 
21 400 -98 
 
Summa -1462 -716  
 
 
Styrelsen föreslår följande prisjustering inför 2023: 
 
VA  3 % i snitt en höjning av brukningsavgiftens fasta komponenter  
VA 12 % höjning av rörliga förbrukningsavgiften 
VA  3 % höjning av anläggningsavgiften  
 
RH 5 % generell höjning för samtliga komponenter i prislistan. 
ÅVC  Införande av tömningsavgift för företag med 2500 kr för klippkort 

med 10 besök. 
ÅVC Enskilt besök 350 kr.   
 
Samtliga priser är angivna inklusive moms exklusive tömningsavgiften på ÅVC 
för företag som anges exklusive moms.  
 
 
 
Per Koman Alm 
VD Oxelö Energi AB    
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Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden

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

1. Reviderat reglemente godkänns.

2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023.

2. Sammanfattning

Den föreslagna ändringen av reglementet innebär att gemensamma arbetsutskottets
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden
Protokollsutdrag från Gemensamma patientnämnden sammanträde den 2022-09-08
Nuvarande reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
Förslag till reviderat reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Gemensamma patientnämnden (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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§ 14/22 Revidering av reglemente för 
gemensamma patientnämnden 

Diarienummer: PN22-0011 

Gemensamma patientnämndens förslag till regionstyrelsens förslag 
till regionfullmäktiges beslut 

1. Reviderat reglemente godkänns. 
2. Beslutet gäller från och med den 1 januari 2023. 

Gemensamma patientnämndens beslut för egen del 

1. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om 
förändrat reglemente före den 1 januari 2023 då beslutet föreslås träda 
ikraft. 

Proposition 

Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den föreslagna ändringen innebär att gemensamma arbetsutskottets 
sammanträden överensstämmer med gemensamma patientnämndens antal 
sammanträden. Det betyder att arbetsutskottet ska sammanträda vid minst fyra 
tillfällen per år, istället för vid minst sex tillfällen per år. 

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden 
Nuvarande reglemente för gemensamma patientnämnden 

Beslutet expedieras till 

Carolina Sandberg, enhetschef, Patientnämndens kansli 
Anna Ericson, controller för styrande dokument 
Alla länets kommuner 
Nämndsekreterarna 
Akten 
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 
län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 
patientnämnd bildats. 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 
vårdgivaren. 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 
hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 
2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal, 
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 
och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 
riskområden och hinder för utveckling av vården. 

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 
enligt smittskyddslagen (2004:168). 
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§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 
bestämmelser som gäller inom regionen. 

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 
som beslutar om hälso- och sjukvård. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 
huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 
och den hjälp som nämnden behöver. 

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 
personal. 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

§ 3 Sammansättning och mandat 

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 
ersättare. 

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 
utser 2:a vice ordförande. 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 
efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 
från kommunerna. 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 
ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 
fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 
uppgifter. 

§ 6 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 
minst fyra sammanträden per år. 

Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 
dock minst sex fyra sammanträden per år. 

Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 
utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 
samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 
villkoren i detta stycke. 

§ 7 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

§ 8 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

§ 9 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

§ 10 Delgivning 

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 
nämnden bestämmer. 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 
försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 
utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 
undertecknande av handlingar. 
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands 

län 

Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera 

Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, 

Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam 

patientnämnd bildats. 

 

§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning  

 

Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid 

klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett 

lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom 

hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av 

vårdgivaren.  

 

Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den 

information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i 

hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet, 

2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,   

3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och 

sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.  

 

Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att 

verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 

behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål 

och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på 

riskområden och hinder för utveckling av vården. 

 

Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av 

stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om 

psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller 

enligt smittskyddslagen (2004:168). 
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§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera 

 

Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de 

bestämmelser som gäller inom regionen. 

 

Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande 

som beslutar om hälso- och sjukvård. 

 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 

riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 

lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

 

För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från 

huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar 

och den hjälp som nämnden behöver. 

 

Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens 

personal. 

 

Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

 

§ 3 Sammansättning och mandat 

 

Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre 

och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig 

ersättare. 

 

Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna 

utser 2:a vice ordförande.  

 

Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året 

efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum. 

 

Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två 

vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en 

från kommunerna. 

 

§ 4 Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde, 

ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in 

ersättare. 
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Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör, 

fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas. 

 

Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten. 

 

§ 5 Ersättare för ordföranden 

 

Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt 

sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 

ledamoten ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att 

vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga 

uppgifter. 

 

§ 6 Sammanträden 

 

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock 

minst fyra sammanträden per år. 

 

Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, 

dock minst sex sammanträden per år. 

 

Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer, 

sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans. 

Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, 

utlyst sammanträdeslokal. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 

och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

kan se och höra varandra på lika villkor. Ordföranden får efter samråd med 

vice ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med 

samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med 

villkoren i detta stycke. 

 

§ 7 Kallelse 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare 

minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till 

respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av 

föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar 

som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det. 

 

§ 8 Justering av protokoll 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

§ 9 Reservation 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 

före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

§ 10 Delgivning 

 

Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som 

nämnden bestämmer. 

 

§ 11 Undertecknande av handlingar 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska, 

försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt 

utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för 

undertecknande av handlingar. 
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Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande
bidrag till studieförbunden

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

Förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden godkänns

2. Sammanfattning
Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag på
fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun. Förslaget har
antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år 2019 har kultur- och
fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets förslag på fördelning utan att
reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande bidrag till studieförbund.

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att godkänna förslaget från kultur-
och fritidsförvaltningen att göra avsteg från gällande riktlinjer för bidragen år 2022 för att
bidrag skulle kunna betalas ut.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 17 maj 2022 i uppdrag av kultur- och fritidsnämnden
att utreda fördelningsprincipen av bidrag till studieförbund inför år 2023.

Ett förslag på nya riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden har
tagits fram och har behandlats av kultur- och fritidsnämnden vid dess sammanträde 2022-
09-20. Nämnden föreslår att förslaget till reviderade riktlinjer antas av kommunfullmäktige.
Förslag till reviderade riktlinjer bifogas beslutsunderlaget.

Med detta förslag så delas ansvaret upp mellan Länsbildningsförbundet Sörmland och
kultur- och fritidsnämnden i Oxelösunds kommun. Med förslaget så får kommunen större
möjligheter att styra vad kommunens resurser går till.

Kommunövergripande riktlinjer, policys och strategier ska enligt kommunallagens kapitel 5,
§ 1 beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta förslaget
om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag
till studieförbunden
Protokollsutdrag KFN 2022-09-20
Förslag till Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden.

Johan Persson Anders Magnusson Mårten Johansson
Kommunchef Förvaltningschef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2022-09-20

Utdragsbestyrkande

Kfn § 27 Dnr KFN.2022.30

Nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Anta förslaget om nya riktlinjer för bidrag till studieförbunden

Sammanfattning

Länsbildningsförbundet Sörmland har 2018-06-19 inkommit med ett nytt förslag
på fördelningsprincip till kommunerna i Södermanland och Oxelösunds kommun.
Förslaget har antagits av Södermanlands kommuner utom Oxelösund. Från år
2019 har Kultur- och fritidsförvaltningen utbetalat enligt länsbildningsförbundets
förslag på fördelning utan att reglera Oxelösunds kommuns riktlinjer gällande
bidrag till studieförbund.

Kultur-och fritidsnämnden beslutade den 17 maj 2022 att godkänna förslaget från
Kultur- och fritidsförvaltningen på ett avsteg från gällande riktlinjer för bidragen år
2022 för att bidrag skulle kunna betalas ut.

Kultur- och fritidsförvaltningen fick den 17 maj 2022 i uppdrag av Kultur- och
fritidsnämnden att utreda fördelningsprincipen av bidrag till studieförbund inför
år 2023.

Ett tjänstemannaförslag på nya riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till
studieförbunden har tagits fram.

Med detta förslag så delas ansvaret upp mellan Länsbildningsförbundet Sörmland
och Kultur- och fritidsförvaltningen. Med förslaget så får kommunen större möjligheter
att styra var kommunens resurser går till.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att anta förslaget om nya riktlinjer för bidrag till
studieförbunden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2022-09-13.'
Förslag till Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbunden.

Dagens sammanträde

Martin Lagerström föredrar ärendet.

______

Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd), Kultur- och fritidschef (för kännedom),
Kultursamordnare (för kännedom), Länsbildningsförbundet Sörmland (för kännedom)
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Ämnesområde och bakgrund
Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som
bildningscenter, kulturarenor och demokratiska möjliggörare.

Studieförbunden är självständiga organisationer med olika profil och
inriktning. De utgår från en för folkbildningen gemensam värdegrund, där
alla människors lika värde är en grundläggande princip. Med sin
idémässiga grund, pedagogik och självständighet har folkbildningen stor
betydelse för
demokrati, mångfald och social sammanhållning.

Lärande är grunden i all verksamhet och bidrar till att minska
utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
Studieförbunden är också kulturbärare som bidrar till ett brett kulturutbud i
hela landet genom att erbjuda kulturupplevelser och främja eget skapande.

Folkbildning är utbildning och bildning för i huvudsak vuxna och
kännetecknas av följande;

 Fri och frivillig
Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap
och insikt, man väljer själv om och när man vill delta.

 Bildning har ett egenvärde
Inom folkbildningen behöver du inte lära för något särskilt syfte,
lusten att lära och det personliga intresset styr och är skäl nog.

 Lärande i gemenskap
Inom folkbildningen lär sig deltagarna av varandra. Arbetsformerna
är demokratiska och engagerande samtidigt som lärandet är aktivt.
Deltagarna söker och bygger sin kunskap genom dialog, interaktion
och reflektion med andra. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för
detta, där en liten grupp genom studier, samtal och samarbete bildar
sig och når de mål de själva har satt upp.

 Frihet
Inom folkbildningen bestämmer människor själv vad, hur och när de
ska lära. Kurser och studiecirklar anpassas utifrån deltagarnas
förutsättningar och behov. Det ger deltagare stort inflytande över
vad och hur de ska lära.

 Stark anknytning till folkrörelserna
Folkbildningen bärs av idéer – om politik, religion, kultur och
samhället. Den nära kopplingen till folkrörelser och föreningar ger
studieförbunden olika profiler. Många cirklar och kulturprogram
genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar
genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.
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Riktlinjer för Oxelösunds kommuns stöd till studieförbunden
Nedan följer de riktlinjer som säkerställer ett korrekt agerande och god
kvalitet i handläggning och utförande gällande kommunens stöd till
studieförbunden.

Oxelösunds kommuns syfte och mål med stödet till
studieförbunden
Oxelösunds kommuns stöd till folkbildningen utmärks av tillit till
studieförbundens förmåga att självständigt forma sin verksamhet.
Verksamhet är studieförbundens ansvar. Relationen mellan kultur- och
fritidsnämnden och studieförbunden ska präglas av ömsesidig tillit vilket
innebär att politiker, tjänstepersoner och studieförbundsrepresentanter litar
på varandra och utgår från att alla involverade har goda intentioner.

Statens formulerar det folkbildningspolitiska målet och sitt syfte med stödet
till folkbildningen medan Oxelösunds kommun formulerar målet med sitt
stöd till studieförbunden. Det är studieförbundens frihet och ansvar att
själva sätta upp målen för sin verksamhet och ansvara för genomförandet.
Statens villkor utgör en ram för verksamheten där studieförbunden inom de
ramarna avgör vilken verksamhet de vill anordna.

Kultur- och fritidsnämndens stöd till studieförbunden utgår från Riksdagens
mål för folkbildningspolitiken;

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin
kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”1.

Syftet med stödet ansluter till statens fyra syften med folkbildningen;

 Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

 Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att
påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i
samhällsutvecklingen

 Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och
utbildningsnivån i samhället

 Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Målet med kultur- och fritidsnämndens stöd är att studieförbunden ska bidra
till att uppfylla:

 Oxelösunds Vision 2025

 Oxelösunds kommuns Översiktsplan

 Oxelösunds kommuns Kulturplan
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Oxelösunds kommuns stöd till studieförbunden
Oxelösunds kommun stödjer de studieförbund som uppfyller villkoren
genom kontanta bidrag och lokalsubventioner.

Oxelösunds kommuns stöd till studieförbunden fördelas av Kultur- och
fritidsnämnden enligt reglementet och fastställer årligen summan av de
kontanta bidragen till studieförbunden. Grundbidraget fördelas enligt
Länsbildningsförbundet Sörmlands aktuella fördelningsmodell. De tre
verksamhetsformerna studiecirkel, kulturprogram och annan folkbildning
utgör grunden för grundbidraget.

Villkor
Kultur- och fritidsnämnden ska stödja studieförbund som bedriver
verksamhet i kommunen under förutsättning att de;

 Är godkända av staten för statsbidrag.

 Uppfyller de statliga villkoren för statsbidrag. Det innebär att
folkbildningsrådets eventuella beslut om förändringar av villkoren för
statsbidraget även kan förändra det kommunala bidraget.

 Uppfyller Oxelösund kommuns syfte och mål med stödet.

Oxelösunds kommuns samverkansöverenskommelser kan tecknas med
undantag från statens villkor om att studiecirklar ska kännetecknas av
gemensamma, planmässigt bedrivna studier.

Villkor för Oxelösunds kommuns grundbidrag
För att vara aktuell för grundbidraget ska studieförbund med verksamhet i
Oxelösunds kommun även redovisa;

 Deltagare som är boende inom kommunen

 Minst 150 studiecirkeltimmar

 Minst 25 unika deltagare i studiecirkel eller annan folkbildning

Om ett studieförbund föregående år inte uppfyllt villkoren med 150
studiecirkeltimmar och 25 unika deltagare boende i kommunen, men under
året kvalificerar sig för bidrag enligt kommunens villkor, får det 50 % av det
beräknade grundbidraget.

1Ur regeringens proposition 2013/14:172 »Allas kunskap – allas bildning«
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Om ett studieförbund föregående år har uppfyllt villkoren och fått bidrag,
men under året inte uppfyller villkoren med 150 studiecirkeltimmar och 25
unika deltagare boende i kommunen, får det 50 % av det beräknade
grundbidraget.

Om ett studieförbund inte uppfyller de statliga villkoren har det inte rätt till
kommunens stöd.

Fördelningskriterier kontanta bidrag
Av kultur- och fritidsnämndens avsatta budget för studieförbunden fördelas
50% som grundbidrag och 50% som samverkansöverenskommelser.

(1) Grundbidrag
Grundbidraget fördelas enligt Länsbildningsförbundet Sörmlands gällande
modell i form av
(a) organisationsbidrag och (b) verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidraget fördelas i sin tur i form av studiecirkel, kulturprogram
och annan folkbildning.

(2) Samverkansöverenskommelser
Samverkansöverenskommelser kan tecknas mellan kultur- och
fritidsnämnden och studieförbunden.

Ansökan
Ansökan och uppladdning av efterfrågade dokument gör studieförbunden i
Fri. Saknas inloggning för Fri, ta kontakt med Fritid. fritid@oxelosund.se

Uppföljning
Uppföljning av studieförbundens verksamhet sker årligen i skriftlig form och
genom dialog. Verksamheten ska kunna följas från plan till genomförd
verksamhet.

Studieförbunden ska senast den 1 maj ladda upp följande dokument i Fri;

 Verksamhetsberättelse

 Ekonomisk redogörelse; årsbokslut och revisionsberättelse

 Kommunintyg för genomförd verksamhet

 Verksamhetsplan

 Budget

Studieförbund som inte lämnar in ovanstående handlingar avstår från sin
del av grundbidraget innevarande år.

mailto:fritid@oxelosund.se
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Kultur- och fritidsnämnden har rätt att granska samt besluta om att helt eller
delvis kräva tillbaka bidrag om ett studieförbund inte uppfyller villkor, eller
överenskommelser.

Vid misstanke om att ett studieförbund inte uppfyller villkoren sker särskild
uppföljning.

Gällande lagstiftning och annan rättslig reglering
Lagar som påverkar kommunens stöd till studieförbunden

 Kommunallagen

 Förordning (2015:218) statsbidrag till folkbildningen

 Folkbildningsrådets villkor och fördelningskriterier
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Riktlinjer för Oxelösunds kommun gällande bidrag till studieförbun-
den 

1. Syftet med bidraget 

Folkbildningsarbetet är fritt och frivilligt. Detta innebär en frihet för studieförbun-
den att själva forma och utveckla sin bildningsverksamhet. 

Kommunens stöd till studieförbunden ger dem möjlighet att, utifrån respektive 
förbunds idémässiga förankring, i demokratiska former bedriva och främja folk-
bildning och kulturverksamhet av god kvalitet i kommunen. 

Staten har formulerat studieförbundens uppdrag i 7 punkter enligt nedan. Kom-
munen stöder sitt bidrag till studieförbunden på samma kriterier. 

I. Den gemensamma värdegrunden 

Studieförbunden ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demo-
kratin.  

Demokratin byggs i synnerhet i människors sinnen. 

Studieförbunden ska arbeta för att påverka människors grundläggande värderingar 
om bl. a. alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen. 

II. Det mångkulturella samhällets utmaningar 

Studieförbunden ska möta människor som är födda i ett annat land, likaväl som 
svenskar, med en positiv syn på enskilda människors möjligheter där allas erfaren-
heter och kunskaper berikar. 

Studieförbundenkan bidra till integration genom att främja ömsesidig kunskap och för-
ståelse mellan olika etniska, religiösa och kulturella grupper i samhället. 

III. Den demografiska utmaningen 

Under de närmaste tio åren står samhället inför stora demografiska förändringar. 
Ungdomar, födda 1992-2000, har en lång grundutbildning och behärskar den nya tek-
niken i samhället. De blir en specifik målgrupp liksom de som är födda 1945-1954. 
Den sistnämnda gruppen kommer att vara den mest resursstarka pensionärsgenerat-
ionen någonsin och de vill också hitta vägar för att fortsätta vara en resurs i samhället 
trots att de lämnat arbetslivet. 

Allt fler blir äldre och håller sig friska allt längre, vilket blir en stor utmaning för studie-
förbunden då det gäller att bemöta dessa gruppers efterfrågan på stimulans, kunskap 
och nöje genom en inspirerande bildningsverksamhet. 

IV. Det livslånga lärandet 

Det livslånga lärandet spänner över hela livet och i Sverige samlar studieförbunden, 
vid sidan av personalutbildningen, flest deltagare i ett organiserat lärande. 

Studieförbunden verkar inom såväl formellt som icke-formellt lärande. 

Studieförbundens idémässiga förankring hos olika huvudmän är en styrka och ett sär-
drag. I det livslånga lärandet är det angeläget att personer som kommer från studieo-
vana miljöer intresseras för fortsatta studier. 

V. Kulturverksamhet 

Kulturverksamheten inom studieförbunden har en lång tradition och har alltid spelat 
en central roll. 

Verksamheten bidrar i hög grad till att bredda kulturintresset i samhället samt att öka 
delaktigheten i kulturlivet och främja människors kulturupplevelser och eget skap-
ande. 
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VI. Personer med funktionsnedsättning 

Inom studieförbunden finns sedan länge en omfattande verksamhet för personer med 
funktionsnedsättning. Studiecirkeln ger oavsett funktionsnedsatta deltagare samhö-
righetskänsla, kontakter med andra funktionsnedsatta och perspektiv på sin egen 
funktionsnedsättning. Studiecirkeln ger teknikträning, social gemenskap, kunskapslyft, 
insikt och maktredskap. 

VII. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa 

En god folkhälsa är en del i förutsättningarna för en hållbar utveckling. 

I det lokala folkhälsoarbetet kan studieförbunden spela en framträdande roll. För mån-
ga människor ger deltagandet i studieförbundens olika aktiviteter och arrangemang 
tillfälle till reflektion över sin livssituation, kontakt med andra människor och ett avbrott 
i en stressad vardag. 

Studieförbunden kan bidra till ökad delaktighet och inflytande, till egenmakt som i sig 
ökar välbefinnandet. 

De globala utvecklingsfrågorna kräver långsiktigt arbete av många aktörer, varav stu-
dieförbunden är en. 

2. Förutsättningar för bidrag 

Kommunbidrag utgår till inom kommunen verksamma studieförbund vars centrala 
organisation godkänts för erhållande av statsbidrag av Folkbildningsrådet. 

Verksamheten i form av studiecirklar, annan gruppverksamhet och kulturprogram 
skall vara stadsbidragsberättigad för att bilda underlag till kommunalt bidrag. 

Bidragen fördelas mellan de studieförbund som planerar att under året genom-
föra folkbildningsverksamhet i kommunen. 

Bidraget skall användas till verksamhet som genomförs i kommunen och som 
vänder sig till kommunens invånare. 

3. Samspel och dialog 

Kommunen skall ha minst en överläggning med studieförbunden per år där dialog 
förs om studieförbundens verksamhet. 

4. Kommunala bidrag 

Kommunen fastställer årligen det totala bidraget till studieförbundsverksamheten. 

5. Fördelning av kommunbidrag 

Bidraget fördelas i princip på samma grunder som statsbidraget. 

Det totala bidraget delas i tre delar enligt nedan: 

 Grundbidrag – 60% av det totala bidraget, fördelas i 2-årscykler 

 Kulturbidrag – 10% av det totala bidraget, omfördelas årligen 

 Utvecklingsbidrag – 30% av det totala bidraget, omfördelas årligen 

6. Redovisning och utvärdering 

Redovisning av verksamheten sker årligen dels i skriftlig form dels muntligt vid 
träffar som kommunen inbjuder till. Om studieförbundsavdelningen omfattar flera 
kommuner skall det av redovisningen till kommunen klart framgå den del som av-
ser verksamhet och ekonomi inom kommunen. 
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Det åligger varje studieförbundsavdelning att till kommunen årligen: 

 senast den 15 februari lämna in arbets-/verksamhetsplan och budget för 
planerad verksamhet i Oxelösunds kommun. 

 senast den 1 maj lämna in verksamhetsberättelse, måluppfyllelse utifrån 
studieförbundens uppdrag, ekonomisk redogörelse och kommunintyg för 
genomförd verksamhet i Oxelösunds kommun. 

Verksamheten skall klart kunna följas från plan till genomförd verksamhet med 
utvärdering. 

Studieförbund som ej inkommit med ovanstående handlingar senast 1 maj, avstår 
från bidrag under året. 

7. Förändring av bidragsregler 

Bidragsmottagande studieförbund har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 
redovisningshandlingar till förfogande på det sätt som kommunen bestämmer. 

8. Fördelning av kommunbidrag 

Förändringar av ovanstående bidragsregler fastställs av kommunfullmäktige i 
Oxelösunds kommun. 
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Redovisning av partistöd 2021 och utbetalning 2023

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

1. Inkomna redovisningar av partistöd 2021 godkänns.

2. För 2023 betalas följande partistöd ut

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd kf 2022-06-15 § 35. Enligt riktlinjerna
består partistödet av 20 500 kr per mandat och ett grundstöd på 18 500 per år och parti.
Partistödet betalas ut i förskott i januari månad, för kommande år. Därför baseras stödet på
den mandatfördelning som följer av 2022 års val till kommunfullmäktige då utbetalningen
avser 2023. Partierna ska senast den 30 juni komma in med en redovisning av hur
partistödet för föregående år har använts. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4
kap. 31 § första och andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år i enlighet med 4 kap. 31 §
tredje stycket kommunallagen.

Samtliga partier förutom Liberalerna och Miljöpartiet har lämnat in redovisningar i rätt tid.
Liberalerna lämnade in sin redovisning efter den 30 juni och Miljöpartiet har på grund av
omständigheter kopplade till gruppledarens bortgång inte haft möjlighet att lämna in någon
redovisning. Miljöpartiet förlorade sin representation i kommunfullmäktige vid 2022 års val,
men enligt kommunallagens 4 kap. § 27 får partistöd ges också till ett parti som har upphört
att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen
upphörde.

Kommunstyrelseförvaltningen har att förhålla sig till riktlinjen som fastslår att 30 juni är sista
datum för inlämnande av redovisning av partistödet. Då Liberalerna och Miljöpartiet inte
lämnat in några redovisningar inom föreskriven svarstid föreslår
kommunstyrelseförvaltningen i enlighet med riktlinjen att partistöd betalas ut för redovisade
mandat i kommunfullmäktige 2023 enligt följande.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-09-07 KS.2022.47

 Socialdemokraterna 223 500 kr

 Moderaterna 223 500 kr

 Vänsterpartiet 100 500 kr

 Sverigedemokraterna 100 500 kr

 Centerpartiet 39 000 kr

 Kristdemokraterna 39 000 kr

Beslutsunderlag
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Socialdemokraterna
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Moderaterna
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Vänsterpartiet
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Sverigedemokraterna
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Centerpartiet
Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd Kristdemokraterna
Riktlinjer för partistöd

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)

Kommunfullmäktige (för åtgärd)

Ekonomi (för kännedom)
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

Parti
Socialdemokraterna

Adress
Sjögatan 30

Telefon
0763122332

Redovisningen avser år
2021

Sparat partistöd från föregående år

66.477

Organisationsnummer
819000-5705

Postnummer och ort
Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro
Bg 5727-3799

Erhållet partistöd
222000

Bifogade handlingar
Verksamhetsberättelse 1*^1
Resultaträkning !.!

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin
2021 var inget normalt verksamhetsår pga pandemin. De flesta möten hölls digitalt och
utåtriktade aktiviteter mot kommunens invånare hade vi bara under sommarmånaderna. Vi

kommer i stället att ha gott om medel för att under 2022 vara betydligt mer aktiva ut mot våra
invånare. Vi har också behov av att investera. Vi kommer att köpa in ett tält/marknadsplats för
att kunna vara ute på aktiviteter. Vi har också för avsikt att köpa en eldriven lådcykel föra att ge
oss ut i bostadsområden i Oxelösund.

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www. oxelosund. se

registrator@oxelosund. se

Org. nr
212000-0324



Redovisning av partistöd 2(3)

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen, beskriv vilka
motprestationer som har erhållits

Vi har i många år haft en person anställd på 50%. Hon har nu gått i pension.
Nu köper vi istället in 20% av en tjänst från partidistriktet med säte i Eskilstuna. De 20% är
arbetstid bara för Oxelösunds Arbetarekommun. Personen finns också fysiskt på plats en gång i
veckan.

Datum
2022. 04. 11

Datum
12022. 04. 11

SI^F^ ^1
Jähinförtydligafx^ ^

MALI ̂ " K^ÖIZ^^M
Ngi&i0förtydligande Lt

E^/TA Vi^Tri1^



Redovisning av partistöd 3(3)

Granskningsrapport och intyg'

Granskningsrapport

^JåLj M^^cpvcr l^^^i^ ^
'Wés^^^l^7 ^^^ w ^%7-
'n^ée. ^U ^ ^^ ?^~r^

J- /. fA/l //^-/^// , 71

Datum

^^^Ä>WM -^. /,^ .7
Granskning genqrfiförd av

///y/^ c.

> /Namnförtydfigahde

L E ̂ A -TbZN<>'T'£OT

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts görs av en av partiet utsedd granskare
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

1(3)

Parti

Vänsterpartiet
Adress

c/o Fomarve, Lingonvägen 13
Telefon

070-444 78 86
Redovisningen avser år

2021

Sparat partistöd från föregående år

Organisationsnummer

802454-1073

Postnummer och ort

61337 Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro

5547-8846
Erhållet partistöd
74000

Bifogade handlingar
Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

s

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

* Lokalt föreningsarbete, föreläsningar och opinionsbildning
* Utbildning av förtroendevalda, träffar för medlemmar
* Utåtriktat arbete i kommunen
* Deltagande i konferenser och seminarier
* Hyra av möteslokaler

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324



Redovisning av partistöd 2(3)

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen, beskriv vilka
motprestationer som har erhållits

Den administrativa avgiften till distriktet bekostar:
* Styrelseutbildning, ordförandeträffar, gruppledarträffar
* Konferenser, seminarier och föreläsningar
* Samordning av politiska kampanjer
* Kanslifunktion för hantering av medlemsregister, medlemsärenden
* Kontakter med länsstyrelsen
* Samordning av distriktets arbete, hantering och distribution av material

Datum

.^n(lb0^
Ordförgnde /i .

;^;^'/^---
Namnförtydligande

Ingela Wahlstam

Datum

^QnQköl1
Kassör

'^^ ̂ -^--<^
Namnförtydligande
Lars Fomarve



Redovisning av partistöd 3(3)

Granskningsrapport och intyg*

Granskningsrapport

Mt ̂  o r.

Datum

ZoZ2-0<^'^'/
GranskntTO^flfiiuxpförd av

Najnijifö^ydligande

^ fl C^ O ^öF'0 ^^?r

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts görs av en av pari:iet utsedd granskare



Vänsterpartiet Oxelösund

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2021

Inledning

På grundval av Vänsterpartiets ideologiska bas som är socialism och feminism på ekologisk grund har
Oxelösundsföreningen fortsatt arbetet för fördjupad demokrati, rättvisa och allas lika rättigheter.
Vårt arbete har som ständig vision ett Oxelösund för alla - inte bara för de rikaste.

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten för att planera och organisera det lokala
partiarbetet. Styrelsen har bestått av följande ordinarie ledamöter: Ingela Wahlstam, ordförande,
Daniel Lundgren, vice ordförande, Jenny Zaloga, Håkan Gustafsson, sekreterare, Lars Fornarve,
kassör, Mariela Pérez, Victoria Flores och Lotta Johnsson-Fornarve.

Adjungerad till styrelsen har Patrik Renfors varit. Tomas Sohlgren och Emil Carlsson har tjänstgjort
som revisorer.

Medlemsmöten

Styrelsen har under året anordnat 3 protokollförda medlemsmöten vilka för undvikande av
smittspridning har anordnats digitalt i form av möten via Zoom eller motsvarande.

Partikongressen 2022

Den 4-6 februari höll partiet en valkongress, då valplattform antogs. Inget ombud från Oxelösund.

Den internationella kvinnodagen 8 mars och feministiskt arbete

På grund av den pandemi som grasserar har vi inte heller 2021 anordnat något traditionellt
arrangemang i samband med Internationella kvinnodagen.
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BOKSLUT 2021

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Tionde mm

Externa kulturbidrag
Medlemsavgifter
Partistöd

Summa kosfaiader

Arets resultat

2021
0, 00
0, 00

3 346, 00
74 000, 00

40391, 88

36 954, 12

2020
4 560, 00

0, 00
3 375, 00

74 000, 00
Summa intäkter

Kostnader
Administration distriktet

Lokalkostnader
Resor

Kurser och konferenser
Aktiviteter

Partimaterial, porto mm
Kontorsmaterial

Bankavgifter mm
övriga kostnader

77 346, 00

14800, 00
0, 00
0, 00

15782, 88
8 909, 00

0, 00
0, 00

900, 00
0, 00

81 935, 00

29 600, 00
0, 00
0, 00

3 200, 00
5912, 00
1 000, 00

0,00
1 403, 00
7 500, 00

48615, 00

33 320, 00

BALANSRÄKNING

Tillgångar
Handkassa

Företagskonto
Va Ikon to

2020-12^1

0, 00
69 388,57
40 000, 00

109388, 57

2019-12-31

0, 00
72 434, 45

0, 00
72 434, 45Summa tillgångar

Skulder
Skulder 0, 00 0, 00
Summa skulder

Tillgångar/ skulder

0, 00

109388, 57

0, 00

Tillgångar 2020
Arets resultat
Kontroll

72 434, 45
36954, 12

109388, 57

https://mail. google. com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox?projector=1 1/1
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd
granskningsrapport och intyg

'OXELOSUNDl<ÖMTv:uJN~1

2022 -06- 1 3

Hancll. nrtftw<
Dianenr

Parti:

nentornartiot
Adress:

c/n Annpta HnnlanHpr c;ton\/ilf<;\/änon
Telefon:

n7n-4c>R tQ ne;
Redovisningen avser år:

9091
Sparat partistöd från föregående år

10.000;-

Organisationsnummer:

npfliQnni-nnin
Postnummer och ort:

Rl-^ tR nY olnciinri

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:
ff9«=;7-ft 19<in^ 1079-9

Erhållet partistöd:

iftsnn--
Bifogade handlingar:

Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning:

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin;

Under den tid som restriktionerna lättade under året kunde Oxelösunds lokala

partiorganisation ("kretsen") åter träffas fysiskt. Dessförinnan genomfördes ett antal digitala
möten.

Under den tid då externa aktiviteter och kampanjinsatser inte kunnat genomföras har
Centerkretsen ägnat tid åt utbildning och förberedelser inför valåret. Bland annat inleddes arbetet
med att få till en kommuntista till valet 2022.

Kretsen arbetar främst med samtalskampanjer på Järntorget, information på sociala medier,
möteskallelser via e-post och i förekommande fall brevutskick.

Partiets medlemmar har fram till slutet av 2021 deltagit i arbetet i ett antal politiska nämnder och
styrelser (Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Vård-
och omsorgsnämnden, KRFF).

l övrigt hänvisas till bifogad verksamhetsberättelse och ekonomisk årsammanställning.

Postadress

Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www. oxelosu nd .se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324
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'ISMMtBwmotprestationer som harOm överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen - bej
erhållits:"

Utbildning och bistånd med information på sociala medier såsom Facebook och
Instagram som syftar att nå ut med ett politiskt budskap

Utskick och kallelser gällande bl. a. interna politiska möten för att stärka intern demokrati.

Datum:70^ ^M . Datum:
, 0 fu^i S. Ö22-

Ordförande: Kassör:

^^v^fc- C^^c^

Namnförtydli^ande: Agneta Höglandei

Ooa Ig^

Granskningsrapport och intyg*

Granskningsrapport:

Jag har granskat Centerkretsens i Oxelösunds räkenskaper och verksamhet i övrigt
och funnit att dessa överensstämmer med partistödets intentioner och grundsyfte.

Datum: ^^^~0é-ö^
Granskning genomförd av: 7%^^ ̂ ^lu-lb-t^^
Namnförtydligande:

Torsten Sandberg, revisor

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare



OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Handl. nr

Diarienr
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Centerpartiet
Oxelösunds Centerkrets

^

yi^ K'
^ \ ^ '^:

y'^^ ^:
^v

Styrelsens verksamhetsberättelse 2021
Årsstämma med Oxelösunds Centerkrets hölls 2021-02-01 via Zoom. Deltagare: Ann
Abrahamsson, Agneta Högländer, Carin Thunberg, Siri Wiuk, Sig Carlsson, Joakim Öhman,
Bo Högländer. Gäst: Martina Johansson, distriktsstyrelsen, riksdagsledamot Sörmland.

Årsmötet föregicks av programpunkt (via Zoom) ihop med Nyköpingskretsen. Nils Ljunggren, chef
Region Mitt, Sportfiskarna, höll föredrag om Östersjön, vattenkvaliteten, fiskebeståndet, med mera.
Storskaligt industriellt fiske får stora konsekvenser för det kustnära fisket som trängs ut alltmer,
konstaterade Nils Ljunggren, bland annat. Ett uppskattat föredrag med flera politiska ingångar.
Tillfälle till frågor och diskussion gavs. Sportfiskarna organiserar 60. 000 medlemmar i 400 föreningar.
Efter det redogjorde Victoria Barrsäter, Katrineholm, för distriktets och riksorganisationens
utbildningar, stämmotillfällen, med mera, framöver.

Kommunen. Det politiska arbetet har präglats av Coronapandemin. Men ändå större impact fick
beslutet att lämna samarbetet i Oxelösundsalliansen, vilket fick till konsekvens att C-ledamöter även
lämnade uppdrag i styrelser och nämnder i november. Posterna bekläddes således under större delen
av året: Utbildningsnämnden: Ann Abrahamsson (ersättare, Kustbostäders styrelse samt Vård och
omsorgsnämnden: Stig Carlsson (ersättare), MT/o- och samhällsbyggnadsnämnden: Agneta Högländer
(ordinarie). Kommunstyrelsen (ordinarie): Bo Högländer. Övrigt: ersättare i KRFF (Kommunens råd
för funktionsvariationsfrågor): Bo H. Nyköpings Tingsrätt och Valnämnden i Oxelösunds kommun:
Sin Wink.

Platsen i kommunfullmäktige kvarstår, där Bo Högländer (gmppledare) bekläder C-mandatet.
Ersättare: Joakim Ohman (l:e) och Ann Abrahamsson (2:a).

Kretsens styrelse har bestått av Joakim Öhman (ordförande), Ann Abrahamsson (vice ordf. ). Stig
Carlsson (ledamot), Agneta Högländer (kassör) och Bo Högländer (sekr. ).

Övrisa uppdras:

Valberedning: Carin Thunberg.
Nomineringsgmpp: Tony Johansson, Bo Högländer
Mediekontakt: Joakim Öhman
Kampanj ansvarig: Joakim Öliman
Revisor: Torsten Sandberg (medlem i Centerpartiet i Kalix och tidigare boende i Oxelösund).

Kampanjer: Kretsen har genomfört begränsade utåtriktade kampmjer, främst styrelsen. Vid ett antal
tillfällen har man träffats utanför ICA för att synas, samtala och dela ut flygblad.

Stvrelsemöten/kretsmöten har hållits följande datum: 18 januari (styrelse), 8 febmari
(konstituerande), 8 mars (styrelse), 15 mars (kretsmöte), 12 april (styrelse), 20 maj (digitalt kretsmöte
ihop med Gnesta, Nyköping och Trosa), 13 september (kretsmöte), l oktober (extra styrelse), 4
oktober (styrelse), 11 oktober (kretsmöte), 8 november (styrelse),



Medlemmar: Medlemsantalet per den 9 februari 2022: Elva (11) pers.

Ekonomi. Beträffande 2021 års räkenskaper hänvisas till styrelsens förslag till ÅR
(Bilaga)

Oxelösund den 17 februari 2022 Styrelsen i Oxelösunds Centerkrets

OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Hand;, i,

Diarienr

bokslut för 2021.

Joakim Ohman Ann Abrahamsson Agneta Högländer Stig Carlsson

^r
Bo Högländer



Centerkretsen i Oxelösund

OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Handl. nr

Diarienr

Bokslut för verksamhetsåret 2021

Intäkter

Ingående saldo per den 2020-12-31
Medlemsavgifter

Partistöd 2021

Microstöd

16 157, 62
2 370,00

18 500,00
0, 00

37 027,62

Kostnader

Pris för Banktjänster

Kommundagarna, 5-6 februari resa
Besök av Martina Johansson m. gäster, lokal

Ämne: om Vindkraft

Medlemsträff m. Alliansen Förtäring, föredrag

Sorgebukett, Ebbe Svartling
Blommor till Förskola eftr. studiebesök

Profilmaterial, kampanjvästar

Profilmaterial, extra västar

Partistämman, inga kostnader (Coronapandemien)

Summa:

Behållning/ saldo per den 2021-12-31

900, 00

250,00
400,00

1158, 00

530,00
490,00
676, 00

416,00

0, 00

4 820,00

32 207,62

(l)
(3)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

kr

Kr

Oxelösund den 28 januari 2022

^neta Högländer
Kassör Centerkretsen Oxelösund

NXROOLA&
POUTIK

Centerpartiet
Oxelösund



REVISIONSBERÄTTELSE

OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 1 3

Handln'

Diarienr

Vid granskning av Oxelösunds Centerpartikrets räkenskaper för tiden 2020-01-
01 - 2020-12-31 har jag funnit dessa i god ordning; intäkter och kostnader är

styrkta med verifikationer och det kvarstående värdet på bankkonto stämmer

enligt bankkontoutdrag överens med bokslutet.

Mot förvaltningen och föreningens verksamhet i övrigt finns ingen anledning till

anmärkning.

Årsmötet föreslås därför bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.

Kalix-Storsien den 13 januari 2021

Torsten Sandberg

Revisor











Redovisning av partistöd 1(2)

r:^i:ösuNDl<o»UN0.<c-LU

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd m
granskningsrapport och intyg

2021-06-^7

Parti:

Sverigedemokraterna

Adress:

Högbrunnsvägen 2B
Telefon:

0762305537
Redovisningen avser er:

2021
Sparat partistöd från föregående år

17879, 50

Organisationsnummer:

802462-3038

Postnummer och ort:

611 38 Nyköping
Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

8257-8, 93 043 079-8
Erhållet partistöd:
55 500kr

Bifogade handlingar:

Verksamhetsberättelse: l

Resultaträkning:

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin;

Partistödet har använts för att stärka våra ledamöter och medlemmar genom av riks
anordnade utbildningar och föreläsningar framförallt digitala.

P. g. a. rådande pandemi under året har sedvanliga medlemsträffar ej kunnat genomföras l
samma omfattning som tidigare. Vi har l stället satsat på enskilda möten utomhus.

1375 kr har fakturerats av riks för tillhandahållna IT-system och marknadsföring.

Postadress

Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



OXELÖSUND KOMMUN

2022 -06- 2 7

Handl. nf

Diarienr

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför regionen - beskriv vilka motprestationer som har
erhållits:"

1375kr har fakturerats av riksorganisationen för tillhandahållna IT-system, utbildningar
och marknadsföring.

Datum:

2022-06-05
Jförandej

Namnförtydligande:

Dagmara Mandrela

Datum:

2022-06-05
Kassör:

!iU^ ^MsÅ^
Namnförtydligande:

Ulla Hulkko

Granskningsrapport och intyg*

Granskningsrapport:

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts och har gjorts av en av partiet utsedd granskare

Datum:

2022-06-12
Granskning genoniförd av

^- ^
Namnförtydligande:
Thom Zetterström



Redovisning av partistöd 1(3)

OXELÖSUND KOMMUN'

2022 -03- 0 8

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

Parti

Moderaterna
Urganisationsnummer

0028288017

Rektorsvägen 5
Telefon

0727885244

Postnummer och ort

613 36 Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro
5347-3333018

igen avser är

2021
Erhållet partistöd
148 000 skr

sparat partistöd från föregående år

65 582 skr

j Bifogade handlingar
Verksamhetsberättelse ll
Resultaträkning |i/|

hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

jPandemin slog även i 2021 mot vår verksamhet.
[Många aktiviteter ställdes in.

! Detmnebär attviinte haft stora kostnader för Politiska annonser och politisk material, samt
som under ett normalår. - ' ----. -".,

Lsta!letharvi sats.at på medlemsvård och på politiska kampanjer för invånare i kommunen för
att diskutera och förmedla aktuella kommunala frågor.

Föreningens överskott sparas för att finansiera kommande valrörelse.

Postadress
Oxelösunds kommun
61381 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

"Telefon

0155-380 00 (vx)
Webb/E-post
wAw. oxelosund. se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324



Redovisning av partistöd 2(3)

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen, beskriv vilka
motprestationer som har erhållits

l En serviceavgift om 44. 400 skr går till Moderaterna i Sörmlands Förbund

l För avgiften står förbundet bl a för:
- kostnaderna för skötsel och uttag ur medlemsregistret
-möjligheten att utnyttja utskickssen^icen från kansliet
- allmänt ombudsmannastöd
- grundläggande utbildning av förtroendevalda
- kostnaderna för förbundsstämmor samt förbundsråd
- ansvarar för hotell- och resekostnader samt deltagareavgifter som uppstår i samband med
kommunintemat för råd.

Datum

7 mars 2022

Ofdfo^-äpde

1^\
Namnförtydligande

Katarina Berg
-v-

Datum

7 mars 2022

Kassör ^ /. ,. ;-
C^^i^

Namnförtydligande
Luiza Kaminska



Redovisning av partistöd 3(3)

Granskningsrapport och intyg'

Granskningsrapport

Har granskat ovanstående, samt resultatrapport för 2021 och intygar riktigheten i
uppgifterna.

Datum

7 mars 2022

Granskning genomfgfrff^/

Namnförtydligan^e
Bo Jender

^

^Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har
använts görs av en av partiet utsedd granskare



Moderaterna i Oxelösund

Räkenskapsår: 210101-211231

Rörelsens intäkter
3610 Medlemsavgifter
3710 Kommunala bidrag

S:a Rörelseintäkter

Resultaträkning
Intern rapport

Datum: 210101-211231

Bmttovinst

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra
5900 Bidrag till länsförbundet
5920 Annonser
5930 Reklamtrycksaker
6110 Kontorsmaterial
6115 övriga varor
6570 Bankkostnader

S:a Övriga externa kostnader

Personalkostnader

7320 representation, uppvakningar
7321 intern representation
7330 Bilersättningar
7331 reseersättningar

S:a Personalkostnader
Rörelseresultat

Resultat efter finansiella poster
Beräknat resultat

Finansiella poster
8999 Redovisat resuiuu

Ack

Sida: l
22-03-06 19:05

Senaste vemr; A 86

2 540, 00
148000,00
150540. 00
150540.00

-4 000, 00
-44 400. 00
-l 700,29

-12593, 00
-886. 00
-402. 00

-l 200. 00
-65 181, 29

-9619. 20
-5603, 31
-4 224,00

-330. 00
-19776, 51
65 582.20
65 582, 20
65 582, 20

-65 582.20

/
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 Riktlinjer för partistöd 2 (2) 
Datum   

2018-09-19   

 

I kommunallagen (KL) (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om 
kommunalt partistöd. 
I Oxelösunds kommun ska därutöver följande gälla. 
 
1 § Rätt till partistöd 
Det lokala partistödet i Oxelösunds kommun utgår till partier som är representerade 
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § KL. 
 
2 § Partistöd 
Partistödet utgörs av; 
1. Ett grundstöd på 18 500 kr per parti och år. 
2. Ett mandatstöd på 20 500 kr per mandat och år. 
 
3 § Fördelning av partistöd 
Vid fördelningen av mandatstöd beaktas endast mandat för vilken en vald leda-
mot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837), 4 kap 29 § KL. 
Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet 
upphöra vid nästa årsskifte. 
För mandat som det ej finns någon vald ledamot fastställd för utgår inget parti-
stöd 4 kap. 30 § KL. Justering av partistödet sker vid beslut om utbetalning av 
partistöd. 
 
4 § Redovisning och granskning 
En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning, 4 kap. 31 § 
KL, senast den 30 juni som visar att partistödet har använts för det ändamål som 
anges i 4 kap. 29 § första stycket KL. 
Mottagaren ska utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen 
ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen 4 kap. 31 § KL. 
 
5 § Årlig utbetalning 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäk-
tige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra 
stycket KL inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas 
inget stöd för nästkommande år 4 kap. 31 § tredje stycket KL. 



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-10-03 KS.2022.117

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Sammanträdesdagar 2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige fastställs:

8 februari, 29 mars, 10 maj, 14 juni, 13 september, 18 oktober, 8 november och

6 december

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsen fastställs:

25 januari, 15 mars, 26 april, 31 maj, 30 augusti, 4 oktober, 25 oktober, 29 november och
20 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del

Följande sammanträdesdagar 2023 för kommunstyrelsens arbetsutskott fastställs

16 januari, 6 mars, 17 april, 22 maj, 21 augusti, 25 september, 16 oktober, 20 november
och 11 december

2. Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål- och
budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sammanträdesdagar 2023

Sammanträdesplan 2023

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-10-03 KS.2022.117

Beslut till:
Ledamöter och ersättare ksau/ks/kf (för kännedom)
Kommunsekreterare (för åtgärd)



Tidplan 2023

Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December
1 S 1 O 1 O 1 L 1 M 1:a maj 1 T 1 T 1 F 1 S 1 O 1 F
2 M 2 T 2 T 2 S 2 T 2 F 2 O 2 L 2 M 2 T 2 L
3 T 3 F 3 F 3 M 3 O 3 L 3 T 3 S 3 T 3 F 3 S
4 O 4 L 4 L 4 T 4 T 4 S 4 F 4 M 4 O KS 4 L Allahelgons dag 4 M
5 T 5 S 5 S 5 O 5 F 5 M 5 L 5 T 5 T 5 S 5 T
6 F Trettondag 6 M 6 M Ksau 6 T 6 L 6 T Nationaldag 6 S 6 O 6 F 6 M 6 O Kf
7 L 7 T 7 T 7 F Långfredag 7 S 7 O 7 M 7 T 7 L 7 T 7 T
8 S 8 O Kf 8 O 8 L 8 M 8 T 8 T 8 F 8 S 8 O Kf 8 F
9 M 9 T 9 T 9 S Påskdag 9 T 9 F Skolavslutning 9 O 9 L 9 M 9 T 9 L

10 T 10 F 10 F 10 M Annandag påsk 10 O Kf 10 L 10 T 10 S 10 T 10 F 10 S
11 O 11 L 11 L 11 T 11 T 11 S 11 F 11 M 11 O 11 L 11 M Ksau Kfn
12 T 12 S 12 S 12 O 12 F 12 M 12 L 12 T 12 T 12 S 12 T Msn
13 F 13 M 13 M 13 T 13 L 13 T Msn 13 S 13 O Kf 13 F 13 M Un 13 O Von
14 L 14 T 14 T 14 F 14 S 14 O Kf 14 M 14 T 14 L 14 T Kfn 14 T
15 S 15 O 15 O Ks 15 L 15 M 15 T 15 T 15 F 15 S 15 O Msn 15 F
16 M Ksau 16 T 16 T 16 S 16 T Kfn 16 F 16 O 16 L 16 M Ksau 16 T 16 L
17 T 17 F 17 F 17 M Ksau 17 O 17 L 17 T 17 S 17 T Msn 17 F 17 S
18 O 18 L 18 L 18 T Kfn 18 T Kristihimmelsfärd 18 S 18 F 18 M Un 18 O Kf 18 L 18 M Un
19 T 19 S 19 S 19 O Msn 19 F 19 M 19 L 19 T Kfn 19 T 19 S 19 T
20 F 20 M 20 M 20 T 20 L 20 T 20 S 20 O Msn 20 F 20 M Ksau 20 O Ks
21 L 21 T 21 T 21 F 21 S 21 O 21 M Ksau 21 T 21 L 21 T Von 21 T
22 S 22 O Msn 22 O Msn 22 L 22 M Ksau 22 T 22 T 22 F 22 S 22 O 22 F
23 M 23 T 23 T 23 S 23 T Msn 23 F Midsommarafton 23 O Msn 23 L 23 M 23 T 23 L
24 T Msn 24 F 24 F 24 M Un 24 O Von 24 L Midsommardagen 24 T 24 S 24 T 24 F 24 S Julafton
25 O Ks 25 L 25 L 25 T Von 25 T 25 S 25 F 25 M Ksau 25 O Ks 25 L 25 M Juldagen
26 T 26 S 26 S 26 O Ks 26 F 26 M 26 L 26 T Von 26 T 26 S 26 T Annandag jul
27 F 27 M Kfn Un 27 M 27 T 27 L 27 T 27 S 27 O 27 F 27 M 27 O
28 L 28 T Von 28 T Von 28 F 28 S Pingstdagen 28 O 28 M Un 28 T 28 L 28 T 28 T
29 S 29 O Kf 29 L 29 M Un 29 T 29 T Von 29 F 29 S 29 O Ks 29 F
30 M 30 T 30 S 30 T 30 F 30 O Ks 30 L 30 M 30 T 30 L
31 T 31 F 31 O Ks 31 T 31 T 31 S Nyårsafton

Bokslut

Budgetuppföljning mars

Budgetuppfölning april

Delår 

Budgetuppföljning oktober

Verksamhetsplan

Mål och budget



Balanslista kommunstyrelsen    Reviderad 2022-09-28 

Beskrivning Ärendenr Uppdrag Uppdrag klart 

Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna 
och gästhamnen 

KS.2015.116 Ks § 204 2017-11-29  

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de förslag till utveckl-
ingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens 
slutsatser 

Oktober 2022 

Rapport Ks § 28  
2019-03-06 
 

Förvaltarprocessen KS.2018.101 Ks § 112 2018-05-30  

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 
2018-05-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvalt-
ning av verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorgani-
sation underställd kommunchef. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning 
för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och åter-
komma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunsty-
relse inom ramen för budget 2019—21 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskriv-
ning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförsla-
get bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konse-
kvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad orga-
nisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB. 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprin-
cip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga 
som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter 

5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomfö-
rande av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter 
för kommunens verksamhetsfastigheter 

6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen 
med förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt 
i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på statusbesikt-
ning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter 

Redovisas i  
oktober 2022 under 
extrainsattmöte med 
PwC 



 
Åtgärder för att förebygga över-
svämning 

KS.2020.66 KS 2021-11-24 § 173   

Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med 
den planering som har upprättats. 

November 2022 

Markanvisning Villabacken MEX.2020.137 KS 2021-01-27 § 10 

Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en markanvisning med  
tävlingsförfarande genomförs. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta 
beslut om vilka som skall medverka i juryn. Juryn består av representat-
ion av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen samt tre politiker.  

Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för täv-
lingsförfarandet där juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar 
förslag till kommunstyrelsen vem som ska tilldelas markanvisningen. 

Beslut om tilldelning. 
Q1 2023 

Utredning om framtida användande av 
Breviksskolans lokaler 

KS.2020.136 KS 2021-01-27 § 12 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av  
Breviksskolan. 

KS 2022-03-16 § 30 

Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av 
Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens samman-
träde i oktober 2023 

November 2023 

Uppdrag att förebygga skadegörelse och 
klotter 

KS.2021.43 KS 2021-03-17 § 40 

Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan 
är vidtagna i Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet 
och minskade skador. 

KS 2021-11-24 § 172 

Redovisningen godkänns. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrel-
sens sammanträden i mars och oktober 2022. 

Kamera 

Mars 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
November 2022 



 
Utredning om intern upphandling KS.2021.143 KS 2021-11-24 § 191 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och or-
ganisation av de tjänster som Kustbostäder genomför. 

Oktober 2022  

 

Granskning av kommunens styrning och 
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Fastighetsförvaltning 
 
 
Upphandling av städtjänster i kommunala 
fastigheter 

KS.2021.14 
 

KS.2020.63 

 

 

KS.2019.140 

KS 2021-04-21 §§ 62, 74, 75 

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

 
Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat reg-
lemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer 
av kommunens lokaler. 

Oktober 2022 
 

Avtal med kommunala bolagen KS.2019.58 KS.2019-04-24 § 67 

Uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kust-
bostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastig-
heter och underhåll och skötsel av gata/park på med återrapporterings-
tidpunkt december 2019. 

Oktober 2022 
 

Handlingsprogram för en säkrare och tryg-
gare kommun 2021-2023 

KS.2019.131 KS 2021-11-24 § 187 

Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en 
säkrare och tryggare kommun 2021-2023. 

November 2022 

Kommunens styrdokument 2021 KS.2021.142 KF 2022-03-30, § 12 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs 
och att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har 
angetts. 

Januari 2023 

Öronmärkningar, 2021 års ekono-
miska resultat  
 

KS.2022.60 KF 2022-03-30, § 12 

Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för 
avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för äldre (65+) samt att till 
kommunstyrelsen återkomma med förslag till utvärdering av 
denna åtgärd  

December 2022 

Revidering av Föreskrifter om av-
fallshanteringen för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner 

KS.2021.156 Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per 
januari 2023. 

KS Q1 2023 

KF Q1 2023 



Utarbeta en ny vision för Oxelösunds 
kommun - Vision 2040.  

KS.2021.72 KF 2021-06-16, §65 

Politisk styrgrupp har bildats för att utarbeta en vision 2040. 

 

Utarbeta förslag till koncerngemen-
samma mål och riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Oxe-
lösunds kommun. 

KS.2022.43 KF 2022-05-11 §26 

Kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet 
med de nationella minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 
2023-25. Ansvarig handläggare: Annelie Ljungwald 
 

November 2022 

 

 

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag 
Beskrivning Ärendenr Registrerat Status 

E-förslag om ishall/padelhall på Ramdalen KS.2021.26 2021-02-15 Magnus Petersson 

E-förslag Utsiktstorn i Gamla Oxelösund KS.2021.133 2021-10-15 Kommunstyrelsen 26 oktober 2022 

Kommunfullmäktige 2022 

E-förslag Ny sittbänk vid terrassen vid fd. SSU-stugan på 
Femöre 

KS.2022.78 2022-04-28 Kommunstyrelsen 31 augusti 2022 

KF? -Kolla 

D-skolan uppdraget 
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