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Remissvar om Bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun 
2022-28  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar i tjänsteskrivelsen föreslaget yttrande över 
Bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun 2022-28. 

2. Sammanfattning  
I enlighet med lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar reviderar Flens kommun 
sitt bostadsförsörjningsprogram. Oxelösunds kommun har fått möjlighet att yttra sig över 
Bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun 2022-2028. 
Förslaget till bostadsförsörjningsprogram beskriver väl hur Flens kommun långsiktigt ska 
bidra till bostadsförsörjningen med utgångspunkt i den analys av förutsättningar och 
utmaningar kommunen har.  
Remissunderlaget trycker på vikten av att bostadsförsörjningsprogrammet inte ska ses 
som en enskild del utan ingår i ett sammanhang för Flens kommuns långsiktiga utveckling 
tillsammans med bland annat hållbarhetsprogram och översiktsplan. 
 
Yttrande 
Oxelösunds Kommun ställer sig positivt till det reviderade bostadsförsörjningsprogrammets 
målsättning och tillhörande riktlinjer. Ambitionsnivån i programmet ger Flens Kommun goda 
förutsättningar att bedriva en långsiktig hållbar bostadspolitik. 
 
 
Beslutsunderlag  
Remissunderlag om Bostadsförsörjningsprogram Flen 2022-2028 - andra utgåvan 
Bilaga – Flens kommuns protokollsutdrag KSau 2021-08-23 §77 
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Bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun 2022-2028  
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1. Inledning 

Utgångspunkten för arbetet med bostadsförsörjningen i Flens kommun ska vara att  eftersträva en 

hållbar utveckling av bebyggelse och samhälle. Med hållbar utveckling avses såväl ekologisk som 

ekonomisk och social hållbarhet. Den ekologiska aspekten omfattar miljö och hälsa samt klimat, 

den ekonomiska aspekten långsiktighet och resurshushållning  och den sociala aspekten en 

inkluderande och jämlik utveckling. Alla dessa aspekter är viktiga för goda bostäder och ska 

genomsyra arbetet.  

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar lägger ansvaret för att planera för  

bostadsförsörjningen på kommunorganisationen. Kommunen ska  skapa förutsättningar för alla i 

kommunen att leva i tillräckligt goda bostäder och för att främja att  ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Planeringen  handlar då inte bara om 

bostadsbyggande utan minst lika mycket om hur nya och befintliga bostäder kan anpassas till 

befolkningens behov.   

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver hur kommunen långsiktigt ska bidra till  

bostadsförsörjningen och tar sin utgångspunkt i den analys av förutsättningarna som är genomförd.  

Tillgången på bostäder och utvecklingen av befintliga boendemiljöer bestäms inte bara av vad som 

kan genomföras i kommunal regi utan även de privata aktörerna är av stor betydelse. I  

bostadsförsörjningsprogrammet finns mål och riktlinjer som syftar till att från  kommunens sida 

främja situationen för både privata och kommunala aktörer. I det avseendet är programmet riktat 

mot hela bostadsmarknaden och olika boendeformer; villor, hyresrätter och  bostadsrätter.  

Bostadsförsörjningsprogrammet kan inte ses som en enskild del utan ingår i ett sammanhang för 

Flens kommuns långsiktiga utveckling tillsammans med bland annat hållbarhetsprogram och 

översiktsplan.  

En grundförutsättning för en stabilisering av befolkningsutvecklingen och att vända trenden med en 

minskande folkmängd, genom bland annat att fler väljer att såväl bo kvar som att flytta in till Flens 

kommun, är att den kommunala servicen är av god kvalitet. Det innebär bland annat hög kvalitet på 

skolor, tillgång till och hög kvalitet på annan offentlig service, såväl kommunal som regional och 

statlig, samt bra fysiska och digitala kommunikationer. Dessa utgör en grund, men pekas inte ut 

specifikt i riktlinjer, utan gäller generellt för kommunen.   

 

 

1.1 Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen, definition och syfte 

 

Bra bostäder och goda boendemiljöer för invånarna är grundläggande kvaliteter som skapar 

förutsättningar för såväl tillväxt som välfärd i ett samhälle. Kommunen har ett ansvar enligt 

Bostadsförsörjningslagen (BFL 2000:1383) att skapa förutsättningar för alla invånare  i kommunen 

att leva i goda bostäder. Attraktiva bostäder och välfungerande bostadsmiljöer är viktiga faktorer när 

det gäller att attrahera människor att bosätta sig i kommunen. Att skapa en god långsiktig planering 

för bostadsförsörjningen bidrar till hela kommunens attraktionskraft och utveckling.  
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Bostadsförsörjningsprogrammet ska ange riktlinjer för hur Flens kommun ska arbeta för att alla 

kommuninvånare ska ha tillgång till goda boendemiljöer. Begreppet bostadsförsörjning omfattar 

både att bygga nytt och att utveckla och förvalta befintligt bostadsbestånd för att möta de behov 

som finns i kommunen. Tillgången på bostäder och utvecklingen av boendemiljöer påverkas av såväl 

kommunala som privata åtgärder och investeringar. Därför syftar det här 

bostadsförsörjningsprogrammet till att definiera vilka bostadspolitiska mål Flens kommun prioriterar 

och hur man kan skapa goda förutsättningar för privata aktörer att investera i Flen för att gynna 

bostadsmarknaden och därmed invånarna i kommunen.  

 

Kommunens bostadsförsörjningsprogram är en strategi för utvecklingsplanering som påverkar flera 

andra frågor av kommunalt intresse och hela kommunens tillväxt. En medveten och långsiktig 

boendeplanering är ett av kommunens viktigaste verktyg för att anpassa bostadsbeståndet till 

medborgarnas behov.  Kommunen bör analysera vilka de största utmaningarna är för 

bostadsförsörjningen lokalt. För att de politiska målsättningarna och riktlinjerna i 

bostadsförsörjningsprogrammet ska vara praktiskt användbara verktyg krävs ett konkret 

åtgärdsprogram och samverkan mellan förvaltningar, kommunala bolag och privata aktörer.   

 

Ett brett utbud av bostäder i varierande boendeformer och i väl fungerande boendemiljöer är viktigt 

för att människor ska kunna tillgodose sina behov i olika skeden av livet och kunna anpassa sitt 

boende efter sin livssituation. Kommunen  behöver därför samverka mellan förvaltningarna och 

planera för alla grupper i samhället utifrån olika behov, önskemål och betalningsförmåga.  

 

Arbetet med att ta fram ett uppdaterat bostadsförsörjningsprogram är en uppdatering  av  den 

bostadsförsörjningsplan som kommunfullmäktige antog 2015-12-10, 2015:13-019. De här riktlinjerna 

och en nulägesanalys  ligger till grund för de bostadspolitiska mål  som kommunen ska prioritera. 

Riktlinjerna är utarbetade med hänsyn till relevanta nationella och regionala bostadspolitiska mål, 

planer och program.  

 

1.2  Bostadsförsörjning - lagstiftning och principer 

 

I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) anges att varje kommun ska i 

riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Detta dokument utgör Flens kommuns 

planering för att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att 

främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna 

ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Kommunens planering ska enligt lagen 

utgå från en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet 

för särskilda grupper och marknadsförutsättningar.  Kommunernas ansvar regleras även i andra lagar 

och förordningar relaterade till bostadsförsörjningen. 

 

Bostadsförsörjningen är starkt kopplad till planläggning och beslut om markanvändning. I plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900)) finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten samt om 

byggande. Syftet med dessa bestämmelser är att främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens 

samhälle och för kommande generationer. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara 

vägledande vid översiktsplaneringen. 
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Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) I SoL ges socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i 

samhällsplaneringen för att tillgodose behovet av goda boendeformer för grupper med särskilda 

behov, t ex: 

- ensamkommande asylsökande barn  

- personer med funktionsnedsättning 

- äldres boende, service och omvårdnad 

 

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387) kompletterar annan lagstiftning 

och här finns bestämmelser om särskilda boendeformer för personer med funktionsnedsättning, till 

exempel bostad med särskild service eller gruppbostad. 

 

I lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) definieras sådana bolag som 

förvaltar fastigheter i allmännyttigt syfte där kommunen har det bestämmande inflytandet. 

 

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899) reglerar hur riktlinjerna för 

markanvisning ska utformas. En markanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och en 

byggherre som ger byggherren ensamrätt under en begränsad tid och under givna villkor förhandla 

med kommunen om överlåtelse av ett visst kommunägt område för bebyggande.  

 

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) kan tvinga en kommun 

till bosättningsansvar, dvs. att ta emot nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. 

Migrationsverket är anvisande myndighet och syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att 

etablera sig i samhället.  

 

FN:s konvention om barnets rättigheter är sedan den 1 januari 2020 gällande svensk lag. Barnets 

rättigheter enligt barnkonventionen ska alltid beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i 

beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn, även gällande boende. 

 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är grunden för principen om 

universell utformning för att skapa ett tillgängligt samhälle som så många som möjligt kan använda 

och som inte behöver anpassas i efterhand. Principen bör tillämpas vid all samhällsplanering och 

följer målsättningarna i Agenda 2030. 
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2. Bostadspolitiska mål 2022-2028 med riktlinjer för bostadsförsörjningen 

Flens kommun prioriterar följande bostadspolitiska mål 2022-2028: 
 

2.1 Övergripande bostadspolitiska mål  

 

Det övergripande målet med bostadsförsörjning är att säkerställa god tillgång till bra boende för 

alla invånare i Flens kommun samt att stabilisera befolkningsutvecklingen och vända trenden till 

en ökande folkmängd.  

 

Målbild: 

Flens kommun har under perioden genom ett aktivt arbete med förutsättningsskapande åtgärder 

som detaljplaneläggning, exploatering och markanvisningar utvecklat kommunens bostadsbestånd 

med såväl lägenheter som småhus. Det är fler aktörer som arbetar med bostadsbyggande och 

förvaltning i Flens kommun. Befolkningsutvecklingen har stabiliserats genom en ökad inflyttning men 

även då det skapats fler möjligheter att bo kvar i kommunen för arbete eller studier på andra orter.  

 

Möjligheten att bo kvar på sin ort ska finnas även när behov och önskemål förändras. En stabil eller 

ökande befolkning i kommunens mindre orter och på landsbygden understödjer och skapar 

förutsättningar för en god service över tid. 

 

Mål: 

- Flens kommun har en långsiktig sammanhållen plan för framtida bostadsetablering som har 

ett helhetsperspektiv med kommunal service 

- Andelen som har Flens kommun som permanent boende ort har ökat 

- Flens kommun ska ha ökat andelen årligen fastställda flexibla detaljplaner för 

bostadsändamål i såväl stad, ort och landsbygd 

- Antalet aktörer på bostadsmarknaden ska ha ökat 

 

Övergripande riktlinjer för bostadsförsörjning: 

 

- Flens kommun ska utveckla regionala samarbeten för att bidra till en positiv utveckling i linje 

med strukturbild Sörmland.  

 

- Flens kommun ska utveckla sin roll som ett boendealternativ genom att stärka såväl 

funktionen som och bilden av kommunen som bostads-, arbets- och etableringsort.  

 

- Kommunens samtliga nämnder och bolag ska i samverkan med näringslivet aktivt verka för 

att öka inflyttningen av yrkesverksamma till Flens kommun genom såväl etablering av nya 

boenden men även en aktiv marknadsföring 

 

- Kommunen ska kontinuerligt och systematiskt analysera läget på bostadsmarknaden genom 

att se över efterfrågan, arbeta med statistik och ha kontinuerlig dialog med marknads- och 

näringslivskontakter.  
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- Bostadsbehovet i kommunens mindre tätorter och landsbygd ska bemötas med stöd av 

fördjupade orts- och boendeanalyser som sker i dialog med lokala representanter för 

orterna och omgivande landsbygd.  

 

- Flens kommun ska prioritera att utforma flexibla detaljplaner för att långsiktigt vara 

förberedd på förändrade förutsättningar. 

 

- I detaljplaneläggning ska inriktningen vara att skapa möjligheter för verksamhetslokaler i 

markplan inom bostadsområden. Exempel på verksamhetslokaler kan förutom kommunal 

verksamhet även omfatta cafeer, butiker och kontor.  

 

- Flens kommun ska prioritera ett hållbart bostadsbyggande i enlighet med 

Hållbarhetsprogrammet där en viktig del är att bevarandet av gröna stråk och ytor ska 

säkerställas. 

 

- Flens kommun ska i samband med bostads- och samhällsplanering beakta fysisk aktivitet i 

syfte att främja folkhälsan i region Sörmland. Slutsatser från projektet Fysisk Aktivitet i 

Samhällsplaneringen (FASiS) ska inarbetas i planeringen.  

 
- Flens kommun ska i sin planering använda evidensbaserade och beprövade metoder för 

planering av säkra och trygga livsmiljöer som ett stöd för att säkerställa tryggheten i 

befintliga och kommande bostadsområden. Exempel på sådan metod är Bo Tryggt 2030, 

Trygghetsstiftelsens handbok 

 

- Flens kommun ska stimulera nya aktörer på bostadsmarknaden såsom bostadsförvaltare, 

fastighetsexploatörer, byggbolag, husföretag etc. Detta kan bland annat göras genom att 

markanvisningar delas upp i mindre etapper för att stimulera fler och nya aktörer att bidra 

till utvecklingen av kommunen. Det kan även ske genom utförsäljning av kommunala 

bostadsbestånd.  

 

 

2.2 Hållbart ökat bostadsbyggande i attraktiva lägen 

 

Målbild:  

Under perioden ska Flens kommun öka tillgången till bostäder i attraktiva lägen med såväl närheten 

till pendling som tillgång till unika naturmiljöer. Den ökade tillgången har utvecklat möjligheterna att 

kombinera ett attraktivt boende med förvärvsarbete antingen på orten eller genom pendling.  

Ökningen har möjliggjorts genom att kommunen främjat nyproduktion och ombyggnation av 

bostäder men även verksamhetslokaler till boende.  

 

Mål: 

- Flens kommun har ökat bostadsbyggande 

- Flens kommun allmännyttiga bostadsbolag har en säkerställd produktion på i snitt 30 

lägenheter sett över programperioden 
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- Flens kommun har en planberedskap som motsvarar minst 300 lägenheter och 400 

småhustomter 

- Flens kommun har en säkerställd tillgång på minst 200 småhustomter senast 2023 

 

Riktlinjer för hållbart bostadsbyggande i attraktiva lägen:  

 

- Nyproduktion av bostäder ska prioriteras i pendlingsnära lägen men med nära tillgång till 

naturmiljöer. Förtätningsprojekt som på ett effektivt sätt nyttjar befintlig infrastruktur och 

utvecklar serviceutbudet ska i första hand väljas.  

 

- Nyproduktion av bostäder ska vara stadig under åren och samspela efterfrågan med 

ambition om att stabilisera befolkningsmängden i kommunen genom att möjliggöra rotation 

av bostäder (flyttkedjor) inom samt ökad inflyttning till Flens kommun. 

 

- Flens kommun har en positiv inställning till bostadsbyggande i strandnära och natursköna 

lägen 

 

- Flens kommun ska ha en planberedskap om för lägenheter och småhus i detaljplaner som 

vunnit laga kraft som kan möta en ökad inflyttning  

 

- Flens kommun ska prioritera ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i 

såväl befintliga områden som vid nybyggnation. En blandning av hyresrätt, bostadsrätt, 

kooperativa boendeformer som äganderätt eftersträvas ända ned på kvartersnivå. 

 

- Flens kommun allmännyttiga bostadsbolag FBAB ska säkerställa produktion av lägenheter 

motsvarande i snitt 20-40 per år genom omvandling, ombyggnad eller nyproduktion av 

bostäder. 

 

- Flens kommun ska genom detaljplaneläggning, markanvisningstävlingar och exploatering 

säkerställa tillgång på småhustomter.  

 

- Kommunen ska utarbeta gestaltningsprogram för de större tätorterna i syfte att skapa en 

långsiktighet i utvecklingen av tätorten med omgivande landsbygd. Gestaltningsprogrammet 

ska ta hänsyn till såväl utveckling av bebyggelse, bostäder och tillgång till service men även 

gröna stråk och trygghet. Arbetet med gestaltningsprogram startar i Flens stad.  

 

 

2.3 Säkerställa bostäder anpassade för unga, en äldre befolkning samt personer med särskilda 

behov 

 

Målbild:  

Under perioden har Flens kommun skapat attraktiva bostäder för unga som möjliggör att de kan 

stanna kvar i eller flytta till kommunen och fullfölja studier på pendlingsnära högskolor och 

universitet eller fullgöra sitt arbete. Vidare har kommunen säkerställt en balans mellan antalet 

producerade bostäder och de behov som finns hos en äldre befolkning och för personer med 



 9 

särskilda behov. Arbetet med lägenheter för unga och för äldre har säkerställt att Flens kommun har 

väl fungerande flyttkedjor. 

 

Mål: 

 

- Flens kommun har minskat trångboddheten. 

- Ett nytt särskilt boende för äldre är färdigställt och ett under produktion under 

programperioden 

- Det finns trygghetsboenden etablerade i samtliga orter över 1000 invånare under 

programperioden 

- Andelen som får sitt första boende (inträde på bostadsmarknaden) ska öka i Flens kommun 

 

Riktlinjer för säkerställande av bostäder för unga, en äldre befolkning samt personer med särskilda 

behov: 

  

- Kommunen ska möjliggöra ungdoms-, student och trygghetsboenden, utifrån efterfrågan, 

för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden och minska trångboddheten. 

 

- Vid frigörande av kommunala lokaler ska möjligheten till ombyggnation till ungdoms- eller 

trygghetsboenden alltid undersökas i samverkan mellan kommunen, FKAB och FBAB. 

 

- I lokalförsörjningsprocessen ska en kontinuerlig dialog om behov av trygghets- och särskilda 

boenden ske så att dessa tidigt kan integreras i planprocessen samt vid utveckling eller 

omvandling av nya bostadsområden. 

 

- Kommunen ska arbeta för att minska trångboddhet och utestängning från 

bostadsmarknaden samt utnyttja möjligheten med andra boendeformer för att minska 

trångboddheten. 

 

- Flens kommun ska använda sig av möjligheten i markanvisnings- och exploateringsavtal för 

bostäder att inkludera avtalspunkter om tilldelning av lägenheter för boendesociala behov. 

 

- Flens kommun ska systematiskt följa forskning kring äldres boendesituation och preferenser 

men även ta sin utgångspunkt i lagar och förordningar. 

 

- Flens kommun ska i sin bostadsplanering arbeta efter principen om universell utformning i 
enlighet med FN:s funktionsrättskonvention. 
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2.4 Inriktning fördjupat arbete 

 

Utgående från bostadsförsörjningsprogrammet utarbetas en plan som mer detaljerat beskriver 

utvecklingen inom bostadsförsörjningen. Planen kommer för de inledande åren ta sin utgångspunkt i 

de närmaste redan kända behoven. I senare skede kommer planen kompletteras med delar från 

arbetet med gestaltningsprogram för Flens kommuns tätorter med omgivande landsbygd. 

 

Gestaltningsprogrammen över kommunens tätorter kommer att utgöras av en beskrivning av 

tätorten med omgivande landsbygd, en fördjupad analys av orten och boendebehovet, en inriktning 

på utformning av tätorten samt en del som beskriver utveckling av såväl tätort som 

bostadsförsörjning. Gestaltningsprogram avses genomföras under 2022 - 2023 och där en bred 

uppslutning av medborgare och föreningar i respektive tätort eftersträvas. 

 

I planen för bostadsförsörjning ska ansvarsområden samt ansvar för samverkan mellan nämnder och 

bolag framgå, men även samråd med brukare, medborgare, näringsliv och andra 

intresseorganisationer. Samverkan ska säkerställa att syftet med programmet uppnås. 
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3. Nuläge och analys av framtida behov 

 

3.1 Flen idag - nära till allt! 

Flens kommun består av 826 km2  kuperad och rik kulturmiljö med cirka 180 sjöar mitt i 

Södermanland, ett attraktivt och strategiskt läge i en mycket expansiv region. Kommunen är en 

utpendlingskommun med hela Mälardalsregionen och Stockholm, men även andra större städer, 

som Nyköping och Norrköping,  inom pendlingsavstånd. Tågförbindelse i tätorten och det centrala 

geografiska läget i regionen skapar mycket goda förutsättningar för utveckling, tillväxt, 

nyetableringar och ökad inflyttning till kommunen.  

 

I december 2020 var 16 431 personer folkbokförda i Flens kommun. Medelåldern var 45,3 år, vilket 

var några år högre än riksgenomsnittet (41,4). Av befolkningen var 20,3 % under 18 år, medan 27,9 

% var över 65 år (motsvarande för riket: 21,1 % respektive 20,1 %). Av totalbefolkningen hade 23,0 % 

utländsk bakgrund, vilket var 3,3 procentenheter högre än rikets genomsnitt 19,7 % (SCB 

befolkningsstatistik) 

 

3.2 Demografisk utveckling i kommunen 

Om man blickar ett halvt sekel bakåt ses en långsiktig negativ trend i befolkningsutvecklingen i Flens 

kommun, även om kortare tillväxtperioder också förekommit. Den senaste återhämtningen förklaras 

i hög grad av kommunens omfattande mottagande av flyktingar under åren 2014-2016. Under 2018 

sker ett brott i befolkningstillväxten och en minskad befolkning ses även för 2019 och 2020. 

 

Av intresse för att bedöma framtida behov och förutsättningar kopplat till bostadsförsörjning är inte 

bara befolkningsutveckling totalt sett av intresse, utan än mer befolkningens sammansättning och 

geografiska fördelning, liksom hur dessa variabler kan väntas utvecklas framåt i tiden. Därför bryts 

befolkningsstatistiken fram till 2020 ned och sorteras på åldersgrupper och/eller geografiskt 

delområde (ort/landsbygd). Därefter följer, i den mån det är möjligt, motsvarande översikt utifrån 

den befolkningsprognos som SCB levererade till kommunen 2020. 
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I åldersgrupperna 0-19 har den övergripande trenden med minskad befolkning varit mer markerad 

än för totalbefolkningen, vilket ses genom att andelen unga av totalbefolkningen minskat tydligt från 

närmare 30 % i början av 1970-talet, till mellan 20 och 25 % på senare år. Antalet barn och unga per 

femårsgrupp har sjunkit från drygt 1400 när det var som högst under 1970- och 1980-talen, till färre 

än 1000 per femårsgrupp när det var som lägst innan flyktingkrisen. Denna åldersgrupp styr i låg 

utsträckning själva sin efterfrågan på bostad.  

Även andelen av befolkningen som generaliserat är i yrkesverksam ålder (20-64 år) har minskat. 

Andelsminskningen har för den gruppen framförallt skett under de senaste 20 åren från 56 till under 

50 %. 
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Antal personer per åldersgrupp i kategorin 20-64 år (Obs: fyra åldersgrupper om 10 år, en om 5 år) 

Diagrammet ovan illustrerar den åldersmässiga fördelningen i befolkningen som räknas in i den 

yrkesverksamma åldern 20-64 år. Det skiljer ungefär tio år mellan de olika åldersgruppernas 

toppnoteringar, vilka också är relativt lika i storlek (drygt 2500 personer per tio-årsgrupp). 

Nedgången i antal yngre vuxna (20-29) som blev tydlig under 1980 -talet tycks djupare än 

föregående cykel och även mer långdragen. Den förs vidare i efterföljande åldersgrupper genom 

decennierna framåt. Bottennoteringen för åldersgruppen 20-29 nåddes för drygt tio år sedan på 

knappt 1250 personer för tioårsgruppen. Denna bottennotering är mellan 400 och 500 personer 

lägre än föregående cykels lägsta värde (jfr kurvorna för 40-49 och 50-59 år omkring 1977 respektive 

1987). Denna observation kan vara av intresse om det följsamma mönstret från föregående 

ålderscykel upprepas. Ytterligare en indikation kan vara av intresse när det gäller just åldersgruppen 

20-29 år. Som det ser ut i diagrammet vänder antalet personer i åldersgruppen åter nedåt sedan 

2018. Om det är en tillfällig nedgång eller ett trendbrott kan inte sägas ännu. I diagrammen ovan 

visas att ungdomsgruppen (15-19 år) ökat de senaste åren, vilket skulle kunna innebära att 

nedgången i antalet 20-29 år kan vara tillfällig. Samtidigt är det ett faktum att ökningen av antalet 

ungdomar i hög grad hänger samman med mottagande av många nyanlända i just den 

ålderskategorin. Det finns stor osäkerhet kring förutsättningarna för dessa ungdomar. Därmed är 

osäkerheten betydande när det gäller den framtida befolkningsutvecklingen särskilt för de yngre 

åldersgrupperna. Källa: SCB (www.flen.se, statistik) 

3.3 Befolkningsprognos 2020-2035 (SCB 2020) 

Befolkningsprognosen är en framskrivning baserad på faktisk befolkning under tiden innan 

prognosåret. I detta fall används sexårsmedelvärden som beräkningsgrund. Befolkningsprognosen är 

därmed direkt kopplad till befolkningssammansättningen vid beräkningstillfället.  

http://www.flen.se/
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Prognos levererades av SCB inför budgetarbete 2020 och bygger på sexårsmedelvärden. 

Utvecklingen de närmaste åren kan komma att bli mindre positiv. Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick 

kommunens befolkning till 16 431, vilket innebär  att befolkningsminskningen fortsatt även år 2020. 

Minskningen har skett både på grund av att antalet födda understigit antalet avlidna och till följd av 

ett negativt flyttningsnetto. 
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Befintlig befolkningsstatistik kan ge underlag för förståelse för nuvarande förutsättningar och 

utmaningar med mera. För att ge ytterligare planeringsstöd behövs tillförlitliga prognoser – vilka 

vanligen bygger på tidigare befolkningsutveckling och befolkningssammansättning. Men 

förändringar som ändrar förutsättningarna kan ibland ske snabbt – vilket flyktingmottagandet runt 

2015 är ett exempel på. En ny storskalig företagsetablering med många arbetstillfällen skulle kunna 

vara ett annat exempel. Därutöver är det också möjligt att försöka locka nya invånare till kommunen 

exempelvis att genom att exempelvis skapa goda villkor och förutsättningar för boende, goda 

kommunikationer och bra pendlingsmöjligheter, utbildningsverksamhet av särskilt god kvalitet, eller 

skapa särskilt gott företagsklimat mm. Genom marknadsföring och att goda omdömen sprids kan 

nya befolkningskategorier lockas. För att en sådan process ska ta fart behövs som minst en  politisk 

viljeinriktning, och faktisk långsiktig prioritering som skapar sådana förutsättningar. 

  

3.4 Näringsliv och arbetsmarknad 

I Flens kommun finns cirka 1 000 registrerade företag, varav de flesta är småföretagare med 0-5 

anställda. Kommunen har två företag med fler än 100 anställda.  Flens kommuns företagsklimat 

rankades i Svenskt Näringslivs ranking Företagsklimat på plats 159 av landets kommuner, en 

förbättring med 34 placeringar jämfört med förra året. Sedan 2013 har kommunen förbättrat sitt 

företagsklimat i enkätundersökningen med hela 116 placeringar.  Till kommunens stora industrier 

hör GB Glace, Sveriges största glassfabrik och Volvo, som båda finns i Flens tätort. Många av 

kommunens övriga företag är verksamma inom byggindustri, jordbruk, skogsbruk och 

besöksnäringen.Den största arbetsgivaren är Flens kommun.  

 

  

3.5 Bostadsmarknaden i Flens kommun idag 

 

I Flens kommun är den vanligaste boendeformen småhus med äganderätt. En god blandning av 

boendeformer i ett samhälle skapar balans och möjliggör positiva flyttkedjor inom kommunen. Ett 

sätt att beskriva läget på bostadsmarknaden är genom Tobins Q-värde, något förenklat definierat 

som förhållandet mellan priset på befintligt småhus och produktionspriset för ett nytt småhus i 

samma område med jämförbar standard. Teorin har även använts för andra investeringar, som 

flerfamiljshus. Om kvoten är större än ett är nybyggnation lönsamt, annars bör man avstå 

investeringen enligt ekonomisk teorilära. I Stor-Stockholm är Tobins-Q över ett nästan överallt, i 

vissa lägen t o m över två. I Flen uppskattas värdet till ungefär 0,7-0,8 för närvarande vilket är en 

ökning med 0,2 enheter de senaste fem åren. Trots ett värde under ett byggs det en del bostäder i 

kommunen.  

 

3.6 Regional bostadspolitik, bostadsmarknad och bostadsförsörjning i länet 

 

Flens kommuns bostadsförsörjningsprogram ska stämma överens med regionala bostadspolitiska 

mål och visioner. Enligt Länsstyrelsens rapport 2019:24 Bostadsmarknaden i Södermanlands län år 

2019 råder fortsatt brist på bostäder i Södermanland och befolkningen ökar stadigt. Under 2018 

ökade bostadsbyggandet i Södermanland med 53 procent jämfört med året innan. Kommunerna i 

länet räknar med  att byggtakten kommer hålla i sig under de närmast kommande åren.  
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Det saknas bostäder för ungdomar och nyanlända i länets alla kommuner. Det råder även underskott  

på särskilda boendeformer för äldre i en majoritet av länets kommuner och andelen äldre personer 

fortsätter öka kraftigt. Det kommer krävas långsiktig planering i kommunerna för att möta det 

ökande behovet av särskilda boendeformer för äldre. En stor majoritet av kommunerna i 

Södermanland och även i riket som helhet uppger 2018 att de även har stort underskott på 

boendeformer för personer med funktionsnedsättning.  

 

  

 

3.7 Översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla 

 

RIktlinjerna för bostadsförsörjningen ska utgöra underlag för planläggning i kommunen enligt  plan- 

och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet. Översiktsplanen (ÖP)ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön i kommunen. I översiktsplanen talar kommunen om hur man vill att stad och land ska 

utvecklas, var det kan och bör byggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor samt vilka områden 

som bör sparas för rekreation. I översiktsplanen beskrivs också vilken hänsyn som bör tas till 

kulturhistoriska kvaliteter, naturvärden, bullerstörningar, översvämningar med mera. Planen täcker 

hela kommunens yta, men kan vara mer detaljerad för vissa kommundelar, till exempel en tätort.  

 

Översiktsplanen regleras i Plan- och bygglagen (2010:900) och Miljöbalken (1998:808). En 

översiktsplan är inte juridiskt bindande utan vägledande för detaljplanering och beslut i enskilda 

ärenden om byggande, som till exempel förhandsbesked, strandskydd och bygglov. En översiktsplan 

ska aktualitetsförklaras varje mandatperiod.  

 

Gällande översiktsplan Sörmlands hjärta - med plats för alla antogs av kommunfullmäktige 27 

september 2018 och vann laga kraft 18 oktober 2018. Kommunen har även två gällande fördjupade 

översiktsplaner, fördjupad översiktsplan Flen – staden mellan sjöarna, antagen av 

kommunfullmäktige 2014-12-11 § 141, och fördjupad översiktsplan för Malmakvarn, antagen av 

kommunfullmäktige 2008-04-24 § 60.  

 

Stadsbygden utgörs av Flen, Hälleforsnäs, Malmköping och Sparreholm. Bettna och Mellösa utgör 

serviceorter och Skebokvarn, Vadsbro och Dunker utgör landsbygdscentrum.  
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För respektive ort redovisas utpekade områden för nybyggnation. Dessutom görs en uppskattning 

över ungefärligt antal tillkommande bostäder samt tidsuppskattning. Översiktsplanen delar in 

bostadsbyggandet i tre tidsperioder; kort sikt - inom 5 år, lite längre sikt - inom 15 år, och lång sikt, 

tidigast inom 15 år. Alla utbyggnadsområden sorteras in enligt denna fördelning. Däremot görs ingen 

uppdelning om hur många bostäder som bedöms bebyggas inom varje utpekat område. 

Översiktsplanen gör ej någon uppdelning av bostadstyper, dvs småhus eller flerbostadshus. Totalt 

bedöms 345 bostäder (exklusive FÖP Flen) tillkomma genom utbyggnad enligt gällande 

översiktsplan.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 21 

  



 PROTOKOLLSUTDRAG                                      

Sida 

  

 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens AU 2021-08-23 

 

Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

c:\users\everoo\appdata\local\temp\solarplexusit\ksaus beslut 210823 §77 bostadsförsörjningsprogram för flens kommun-{fdb6d5ca-c54c-400c-a1e1-7d6e5d861252}.rtf 

143  

 

 
 § 77  KS/2020:227   219 
 

Bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att sända förslag till bostadsförsörjningsprogram för Flens kommun 

2022-2028 på remiss från och med 2021-08-23 med svar senast 
2021-09-30. 

 ______________________  

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har sedan utgången av tidigare bostadsförsörjningsplan 
genomfört en översyn utifrån demografiska och marknadsmässiga fak-
torer av kommunens strategiska satsningar inom boendeområdet för att 
tydliggöra kommunens insatser i syfte att uppnå visionen. 
 
Utifrån det lagstadgade kravet att varje kommun ska ha riktlinjer för arbe-
tet med bostadsförsörjningen, har ett förslag till bostadsförsörjningspro-
gram tagits fram. Mål och riktlinjer har tagits fram utifrån lag (2000:1383) 
om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 
 
Bostadsförsörjningsprogrammet har varit på remiss till nämnder och råd 
samt till byderåd och där synpunkter från dessa remissvar har inarbetats i 
förslaget till bostadsförsörjningsprogram. I samband med omarbetningen 
så föreslås även att tidsomfattningen för bostadsförsörjningsprogrammet 
att ändras från tidigare 2021 - 2025 till 2022 - 2028. Detta främst med 
hänsyn till antagande samt möjligheten att få effekt av bostadsförsörj-
ningsprogrammet. 



 PROTOKOLLSUTDRAG                                      

Sida 

  

 
 Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsens AU 2021-08-23 

 

Justerandes sign 
 
 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 

c:\users\everoo\appdata\local\temp\solarplexusit\ksaus beslut 210823 §77 bostadsförsörjningsprogram för flens kommun-{fdb6d5ca-c54c-400c-a1e1-7d6e5d861252}.rtf 

144  

 
  

Det omarbetade förslaget kommer i andra omgången skickas till länssty-
relse, Region Sörmland, Boverket och intilliggande kommuner. I sam-
band med andra remissomgång publiceras förslaget till bostadsförsörj-
ningsprogram på kommunens hemsida där allmänheten kan inkomma 
med ytterligare synpunkter innan antagande i kommunfullmäktige.  

 
Remisstid för andra omgången föreslås att vara från 2021-08-23 med svar 
senast 2021-09-30. 
 
Målsättningen är att bostadsförsörjningsprogrammet ska kunna antas av 
kommunfullmäktige den 6 december 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till: 
Länsstyrelsen Södermanland 
Region Sörmland 
Boverket 
Eskilstuna kommun 
Gnesta kommun 
Katrineholms kommun 
Nyköpings kommun 
Oxelösunds kommun 
Strängnäs kommun 
Trosa kommun 
Vingåkers kommun 
Näringslivsrådet Flens kommun 
Akt

 



 

Tjänsteskrivelse 
 

1(2) 

Datum  Dnr 
2021-08-30  MEX.2019.11    

 

     
 

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 
 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Maria Malmberg   
0155-385 87  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
Köp av fastighet, Stjärnholm 5:23  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Fastighet Stjärnholm 5:23 köps i enlighet med köpekontraktet och de villkor som 
kontraktet innehåller. 

2. Köp på 630 000 kr finansieras via Kommunstyrelsens investeringsreserv 2021. 
3. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram handlingarna för köp av Fastighet 

Stjärnholm 5:23 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger ordförande samt kommunchef i uppdrag att 

skriva under handlingarna.  

2. Sammanfattning  
Oxelösunds kommun har sålt fastigheten Stjärnholm 5:23. I kommunens avtal vid 
fastighetsförsäljningar finns en klausul som anger att köparen har en byggnadsskyldighet. 
Det innebär att i de fall köparen inte har startat byggnation, stomrest huset inom 12 
månader så återgår köpet till kommunen. Dessutom anger villkoret att skadestånd 
motsvarande handpenningens storlek, i detta fall 70 000 kr skall betalas. 
Köparna av fastigheten Stjärnholm 5:23 har angett att de inte har stomrest huset enligt 
köpekontraktet och inte vill bebygga tomten eftersom tidpunkten för leverans av huset som 
hustillverkaren erbjuder är osäker. 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar 
att Oxelösunds kommun köper tillbaka fastigheten Stjärnholm 5:23. Köpet föreslås 
finansieras genom Kommunstyrelsens investeringsreserv för 2021. Vidare förslås att 
kommunchefen ges i uppdrag att ta fram handlingarna. Slutligen förslås att ordförande 
KSAU samt kommunchef undertecknar de framtagna handlingarna. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Köp av fastighet, Stjärnholm 5:23 
Köpekontrakt Stjärnholm 5:23 
 
 
 
Johan Persson Maria Malmberg  
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg  
 
  
 
 
 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-08-30  MEX.2019.11    

 
Beslut till:  
Fastighetsköparna (FÅ) 
Ekonomienheten (FÅ) 
MEX (FÅ) 









 

Tjänsteskrivelse 
 

1(2) 

Datum  Dnr 
2021-08-24  KS.2021.66    

 

     
 

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 
 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

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

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Organisation för kommunens BRÅ-arbete  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 
1. De delar av organisationsbeskrivningen för BRÅ-arbetet 2021-04-26 som avser den 
övergripande styrningen godkänns. 
2. Kommunstyrelsens ordförande ges beslutanderätt att, i samverkan med 
Polismyndigheten, fastställa Medborgarlöften för BRÅ-arbetet enligt bilaga. 
 

2. Sammanfattning  
Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. För att tydliggöra ansvars- och 
arbetsfördelning har koncernledningsgruppen under våren 2021 fastställt en organisation 
för kommunens BRÅ-arbete. 
Den fastställda organisationen omfattar även den politiska styrningen som sker via BRÅ-
styrgrupp. Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt 
lokalpolisområdeschefen. 
De uppdrag som tillskrivs styrgruppen skiljer sig inte från hur arbetet hittills har bedrivits. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att det är viktigt att kommunstyrelsen är 
informerad om hur BRÅ-arbetet är organiserat i sin helhet samt att styrelsen godkänner de 
delar av organisationsbeskrivningen som avser den övergripande styrningen. 
För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat föreslår 
förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning. Detta behandlas i 
ett separat ärende. 

3. Ärendet 
Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Arbetet (BRÅ-arbetet) utgår från 
samverkansöverenskommelser, handlingsplaner samt Medborgarlöften.  
För att tydliggöra den interna ansvars- och arbetsfördelningen har koncernledningsgruppen 
under våren 2021 utarbetat och fastställt en organisation för kommunens BRÅ-arbete. 
 
3.2 Aktuell fråga 
Den fastställda organisationen omfattar även den politiska styrningen som sker via BRÅ-
styrgrupp. Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-08-24  KS.2021.66    

 
lokalpolisområdeschefen. Gruppen är sammansatt i samverkan med polismyndigheten.  I 
styrgruppens uppdrag ingår att: 

1. Överenskomma och fastställa en fyraårig Överenskommelse om gemensamt 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen) 

2. Fastställa en handlingsplan för BRÅ-arbetet. Handlingsplanen redogör för vilka 
områden som parterna ska samverka kring samt vilka områden av dessa som 
särskilt ska prioriteras1. 

       (Tecknas av kommunchefen och lokalpolisområdeschefen) 
3. Fastställa ett medborgarlöfte för BRÅ-arbetet med utgångspunkt i en aktuell 

lägesbild1. 
       (Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen) 
4. Löpande följa det arbete som bedrivs i enlighet med det medborgarlöfte och 

handlingsplan som tecknats mellan parterna. 
De uppdrag som tillskrivs styrgruppen skiljer sig inte från hur arbetet hittills har bedrivits. 
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att det är viktigt att kommunstyrelsen är 
informerad om hur BRÅ-arbetet är organiserat i sin helhet samt att styrelsen godkänner de 
delar av organisationsbeskrivningen som avser den övergripande styrningen. 
För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat föreslår 
förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning som innebär att; 
 Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gemensamt ges rätt att, i 

samverkan med Polismyndigheten besluta om, samverkansöverenskommelser 
gällande kommunens BRÅ-arbete (enligt punkt 1 ovan). 

 Kommunstyrelsens ordförande ges beslutanderätt att, i samverkan med 
Polismyndigheten, fastställa Medborgarlöften för BRÅ-arbetet (enligt punkt 2 ovan). 

Förslag till revidering av delegationsordningen behandlas i ett separat ärende. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, 
2021-08-24 
Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete,  
koncernledningsgruppen, 2021-04-26 
 
 
Johan Persson Niklas Thelin  
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare  
 
  
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsens ordförande (FK) 
Kommunstyrelsens vice ordförande (FK) 
Kommunchef (FK) 
Säkerhetsstrateg (FÅ) 

 
 

1 Handlingsplanen och Medborgarlöftet tecknas för ett eller två år 

 



 
 

     
 

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat 
Organisations-
beskrivning  

Koncernledningsgruppen 2021-04-26  

Dokumentansvarig Förvaring Dnr 
Säkerhetsstrateg Castor KS.2021.66 
Dokumentinformation 
Beskrivning av organisation för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete  
(BRÅ-arbete). 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Organisation för  
trygghetsskapande och brotts-
förebyggande arbete 
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Övergripande ansvar, syfte och mål 
Ansvaret för Oxelösunds kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande ar-
bete (BRÅ-arbetet) sorterar organisatoriskt under kommunstyrelsen och kommun-
styrelseförvaltningen.  
Syftet med BRÅ-arbetet är förebygga brott och öka kommuninvånarnas upplevelse 
av Oxelösund som en trygg kommun att leva och verka i1. 
Mål för arbetet uttrycks indirekt i de kommunmål som fastställts av kommunfullmäk-
tige2. Särskilt lyfts trygghetsperspektivet i målet om Trygg och säker uppväxt, men 
även målen om God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom samt Hållbar utveckling 
appellerar till kommuninvånarnas upplevelser av trygghet, livskvalitet och god miljö. 
 
Prioriterad målgrupp 
I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet prioriteras särskilt barn och 
unga. Målet formuleras med utgångspunkt i kommunmålet om Trygg och säker upp-
växt; 
o Barn och ungdomar når goda studieresultat  
o Barn och ungdomar deltar i kultur- och fritidsaktiviteter 
o Barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och 

säker miljö 
Inriktningen för, och syftet med, arbetet för målgruppen blir därmed att identifiera 
och motverka faktorer och företeelser som negativt påverkar unga människors möj-
ligheter att nå goda studieresultat, att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, att leva un-
der trygga hemförhållanden eller i övrigt känna sig trygga i Oxelösund. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 Inriktning i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023. KF 2020, § 115 
2 Mål och budget 2021-2023. KF 2020, § 99 
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Organisation 

BRÅ styrgrupp 
Den politiska styrningen av det BRÅ-arbete som bedrivs i samverkan med Polismyn-
digheten sker via BRÅ-styrgrupp.  
Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt lokalpolis-
områdeschefen. Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg samt kommunpoli-
sen utgör stöd till gruppen.  
I styrgruppens uppdrag ingår att; 
o Överenskomma och fastställa en fyraårig Överenskommelse om gemensamt 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen) 

o Fastställa en handlingsplan för BRÅ-arbetet. Handlingsplanen redogör för 
vilka områden som parterna ska samverka kring samt vilka områden av dessa 
som särskilt ska prioriteras*. 
(Tecknas av kommunchefen och lokalpolisområdeschefen) 

o Fastställa ett medborgarlöfte för BRÅ-arbetet med utgångspunkt i en aktuell 
lägesbild*. 
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen) 

o Löpande följa det arbete som bedrivs i enlighet med det medborgarlöfte 
och handlingsplan som tecknats mellan parterna. 

        * Handlingsplanen och Medborgarlöftet tecknas för ett eller två år 

Styrgruppen träffas tre gånger per år i samband med tertialuppföljning av medbor-
garlöftet och handlingsplanen. 
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BRÅ ledningsgrupp 
Den övergripande planeringen och ansvarsfördelning för BRÅ-arbetet sker i BRÅ 
ledningsgrupp. 
Gruppen utgörs av kommunens förvaltnings- och bolagschefer samt kommunpoli-
sen. Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg och kommunpolisen utgör 
samordnare för gruppens arbete. BRÅ ledningsgrupp träffas 6 gånger per år. 
I ledningsgruppens uppdrag ingår att: 
För långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o Upprätta en gemensam lägesbild för Oxelösund gällande trygghet och brotts-

lighet, ANDTS-frågor samt förekomst av, eller risk för, våldsbejakade extrem-
ism 

o Med utgångspunkt i lägesbilden ta fram förslag till handlingsplan, med priorite-
ringar, för BRÅ-arbetet. Förslaget ställs till styrgruppen 

o Med utgångspunkt i lägesbilden ta fram förslag till medborgarlöfte. Förslaget 
ställs till styrgruppen 

o Årligen aktualitetspröva och, vid behov, föreslå revidering av handlingsplan 
och medborgarlöfte 

o Fastställa organisatoriskt ansvar, på förvaltningsnivå/förvaltningschef, för 
handlingsplanens och medborgarlöftets aktiviteter (metoder). 

o Löpande följa upp det arbete som bedrivs i enlighet med handlingsplan och 
medborgarlöfte 

För kortsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o Via arbetsmodellen Effektiv samordning för trygghet (EST) Löpande följa ne-

gativa faktorer och företeelser inom BRÅ-området 
o Med utgångspunkt i EST-rapporter hantera (via uppdrag till arbetsgruppen) 

negativa faktorer och företeelser inom BRÅ-området 

I övrigt 
o Löpande följa det arbete som bedrivs i arbetsgruppen. Bland annat för att sä-

kerställa informationsdelning i BRÅ-organisationen* 
        * Ledningsgruppens deltagare alternerar med deltagande i arbetsgruppens möten 
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BRÅ arbetsgrupp  
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder verkställs av BRÅ arbets-
grupp. Gruppen utgörs av enhetschefer och personal från utbildnings-, social-/om-
sorgs- samt kultur- och fritidsförvaltningarna. Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt Kustbostäder och Oxelö Energi adjungeras vid behov. 
Samverkan sker mellan förvaltningarna samt med externa parter; till exempel områ-
despolis och Svenska kyrkan, men även med andra aktörer som är relevanta att 
samverka med kring de åtgärder och insatser som vidtas. 
Kommunstyrelseförvaltningens ANDTS-samordnare är sammankallande för grup-
pen och samordnar kontakter och förmedlar information och uppdrag mellan arbets-
gruppen och ledningsgruppen. 
I arbetsgruppens uppdrag ingår att: 
För långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o Genomföra orsaksanalys av prioriterade områden samt föreslå åtgärder och 

insatser 
o Planera för, och genomföra, handlingsplanens beslutade åtgärder och insatser 

För kortsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o I samverkan med interna och externa parter omvärldsbevaka Oxelösund i 

syfte att identifiera negativa faktorer och företeelser inom BRÅ-området 
o Genomföra åtgärder och insatser i syfte att motverka negativa faktorer och fö-

reteelser inom BRÅ-området 
o Via arbetsmodellen Effektiv samordning för trygghet (EST) rapportera nega-

tiva faktorer och företeelser samt vidtagna åtgärder och insatser inom BRÅ-
området 

BRÅ arbetsgrupp träffas 10 gånger per år, varav förvaltningarnas ledningsfunktioner 
deltar fem gånger.  
 

Samordning 
Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg ansvarar för att BRÅ-arbetet är 
samordnat. I ansvaret ingår särskilt att säkerställa att samtliga parter arbetar mot 
gemensamt syfte, mål, aktuell lägesbild och beslutade prioriteringar. 
I uppdraget ingår att: 
o Säkerställa informationsdelning -inklusive fattade beslut- mellan kommunen och 

externa parter (i samverkan med kommunpolisen) 
o Säkerställa intern informationsdelning -inklusive fattade beslut- mellan BRÅ 

styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp (i samverkan med ANDTS-samord-
nare) 
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Organisation, översikt 
 

BRÅ styrgrupp 
Inriktning 

 
  

 
BRÅ ledningsgrupp 

Ansvarsfördelning och uppdrag 
 

  
 

BRÅ arbetsgrupp 
Ledning av operativ samverkan 

Genomförande av åtgärder och insatser 

 
 

 
 

Säkerhetsstrateg 

ANDTS-Samordnare 
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr 
Oxelösunds kommun 
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0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jana Hilding   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
avseende kommunens BRÅ-arbete 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Förslag till reviderad delegationsordning daterad 2021-08-31 fastställs genom att tillägg 
görs med punkterna H.1 och H.2 enligt bilaga. 

2. Sammanfattning  
Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. För att tydliggöra ansvars- och 
arbetsfördelning har koncernledningsgruppen under våren 2021 fastställt en organisation 
för kommunens BRÅ-arbete. Organisationen för kommunens BRÅ-arbete har förtydligats 
vidare i ett separat ärende, KS.2021.66. 
 
För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat föreslår 
förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning. Förslaget till 
revidering daterat 2021-08-31innebär att kommunstyrelsens ordförande och 
kommunchefen gemensamt ges rätt att besluta om samverkansöverenskommelser 
gällande kommunens BRÅ-arbete i samverkan med Polismyndigheten. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, 
2021-08-31 
Bilaga – Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning, 2021-08-31 
 
 
 
Johan Persson Jana Hilding  
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef  
 
  
 
 
Beslut till:  
Kommunstyrelsens ordförande (FK) 
Kommunstyrelsens vice ordförande (FK) 
Kommunchef (FK) 
Säkerhetsstrateg (FÅ) 
Kommunkansliet (FÅ) 



Bilaga 
Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning 

 

 

H. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (BRÅ-arbete) 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum mm 

 Mål och inriktning för BRÅ-arbete     

H.1 Beslut om samverkansöverenskommelser gällande 
kommunens BRÅ-arbete 

Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchef gemensamt 

Kommunstyrelsen 
vice ordförande 
Tillförordnad 
kommunchef 

D  

H.2 Beslut om Medborgarlöfte gällande kommunens 
BRÅ-arbete  
 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen 
vice ordförande 
 

D  
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jana Hilding   
   
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
1. Redovisningar av partistöd 2020 godkänns. 
 
2. För 2022 betalas följande partistöd ut: 
 

• Socialdemokraterna 222 000 kr 

• Moderaterna 148 000 kr 

• Vänsterpartiet 74 000 kr 

• Sverigedemokraterna 55 000 kr 

• Miljöpartiet 18 500 kr 

• Centerpartiet 18 500 kr 

• Liberalerna 18 500 kr 

• Kristdemokraterna 18 500 kr 

2. Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt riktlinjerna 
består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i januari månad. 
Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur partistödet för föregående 
år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för 2020 har lämnat in redovisning i rätt 
tid.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i 
kommunfullmäktige 2022 enligt följande. 
 
Socialdemokraterna 222 000 kr 
Moderaterna 148 000 kr 
Vänsterpartiet 74 000 kr 
Sverigedemokraterna 55 000 kr 
Miljöpartiet 18 500 kr 
Centerpartiet 18 500 kr 
Liberalerna 18 500 kr 
Kristdemokraterna 18 500 kr 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse – Redovisning av partistöd 2020 och utbetalning 2022 
Redovisning av partistöd 2020 Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020 Moderaterna 
Redovisning av partistöd 2020 Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd 2020 Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd 2020 Miljöpartiet 
Redovisning av partistöd 2020 Liberalerna 
Redovisning av partistöd 2020 Centerpartiet 
Redovisning av partistöd 2020 Kristdemokraterna 
 
 
 
Johan Persson Jana Hilding  
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef  
 
  
 
 
Beslut till:  
Partierna i fullmäktige (För kännedom) 
Kansliet (För åtgärd) 
 

 



Oxelösund
Redovisning av partistöd 1(3)

v 1.0
2007-
03-13

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

Parti:

Socialdemokraterna i Oxelösund

Adress:

Sjögatan 30

Telefon:

076-312 23 92
Redovisningen avser er:

2020

Sparat partistöd från föregående år

*) Vi kan inte redovisa sparat
partistöd

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka

Organisationsnummer:

819000-5705

Postnummer och ort:

613 33 Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

5727-3799
Erhållet partistöd:

222. 000 kr

Bifogade handlingar: ||
Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning: ^

partiets ställning i den kommunala demokratin;

i, ivui i»jiiuv)-j"i. '-'i u^i i 11 icuici i loavuiitd .

andra organisationer vid speciella tillfällen, t ex från Oxelösunds församling vid kyrkoval.

Vi har samtliga våra platser l fullmäktige besatta.
År 2020 var ett mycket speciellt år. Pandemin slog även mot vår verksamhet. Alla aktiviteter har l
princip ställts in och möten har blivit digitala. Det innebär att vi inte haft samma kostnader för
material och aktiviteter som ett normalår. Däremot har vi fortfarande haft 0, 5 % tjänst anställd på
vår expedition under hela året.

Vi har under årett bytt den tekniska utrustningen på vår expedition, eftersom det fans utrymma för
det.

inget av vårt partistöd har använts för verksamhet i andra kommuner eiier l vår egen
partikorganisation utanför Oxelösund.

2020: +46. 859 kronor, överskottet sparas för att finansiera kommande valrörelse.

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



om, överföringar har gjorts til1 <:ielar av partiorganisationen utanför kommunen - beskriv vilka motprestationer som har
Lo.

Mum:^Äf-ö5. /l Datum: W-Oo-Öfc
Vice Ordförande:

'(A~(,.
^^-/ KassQf

WÅ^I IAi4yte^~
Namnförtydligande,

ÅJ^t b)ibtnm'^al^ Na*mnförtydlig^e.^EMTA '\!\MITA VI^?T?0^

Granskningsrappori: och intyg*

Granskningsrapport:

j^f 4^- g>^^L6^V ö^^^^^<u^a^ j-^^ /
rt6L{y/-/-^ r^ppc rr-f for ^jC^O 0<-^

^fij^r- n/^-h ̂  ^L&. /c^7 /' c^>pj/-^-/^^^  .

Datum:

fiC^/ Ö^, /?
Granskning genomförd av: le^^^ 7^wy^^r
Namnförtydligande:

t ^2. ̂  /^ /-/'7 J- 7/^ <^/7/

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



Resultatrapport
OXDS SOCIALDEM ARBETARKOMMUN 819000-5705

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2020-01-01 -2020-12-31

Senaste ver. nr: A210

Sida 1 (2)

Utskriven: 2021-02-22 09:26:44

Perioden Perioden

/Budget
Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3510 Medlemsavgifter enskilda

3520 Kansliavgifter

S:a Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
3980 Partistöd

3982 Bidrag 1 :a maj

3983 Övriga ersättningar och intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter

4010 Inköp materiel och varor

4120 Utb Medlemsavgifter övr organisationer

4210 Parti-Distriktskongress

4310 Partianordnad utbildning

4410 Resekostnader

S:a Råvaror och förnödenheter

Bruttoresultat

Övriga externa kostnader
5010 Lokalhyra Expeditionen

5110 Kontorsmaterial

5480 Telefon/Bredband

5482 övriga främmande tjänster

5483 Företagsförsäkringar

5490 Tidningar/tidskrifter/facklitt

5500 Portokostnader

5600 Förtäring vid interna möten

6040 1 :a maj

6070 Annonsering

6150 Inköp material utåtriktade aktiviteter

6160 Uppvaktning och gåvor

6161 Förtäring utåtriktade aktiviteter

6200 Lokalhyra möten mm

6590 Övriga externa tjänster

S:a Övriga externa kostnader

13900,00

110165,00

124 065,00

222 000, 00

11 162, 00

2 153, 64

235315, 64

359 380,64

69, 5%

110,2%

103, 4%

100,0%

223, 2%

107, 7%

102, 8%

103, 0%

20 000, 00

100000, 00

120000,00

222 000, 00

5 000,00

2 000, 00

229 000,00

349 000,00

-12622, 00

-667,00

0, 00

-1 500, 00

0, 00
-14789,00

344591,64

-30516, 00

-8421,00

-11 830,00

-10462, 00

-1 900, 00

-1 470,00

-2 250, 00

-2 889, 74

-2 203, 00

0, 00

-1 285, 00

-893, 60

0, 00

-4 600, 00

-2981, 00

-81 701,34

133, 4%

0, 0%

10, 0%

0, 0%

51,9%

107, 5%

95,4%

168, 4%

98, 6%

116,2%

73, 5%

112, 5%

28,9%

22, 0%

0, 0%

25, 7%

44, 7%

0, 0%

92, 0%

149, 0%

82, 5%

0, 00

-500,00

-10000, 00

-15000, 00

-3 000, 00

-28 500,00

320 500,00

-32 000, 00

-5 000, 00

-12 000,00

-9 000, 00

0, 00

-2 000, 00

-2 000, 00

-10000,00

-10000, 00

-1 000, 00

-5 000,00

-2 000, 00

-2 000, 00

-5 000,00

-2 000, 00

-99 000, 00



Resultatrapport
OXDS SOCIALDEM ARBETARKOMMUN 819000-5705

Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2020-01-01 - 2020-12-31

Senaste ver. nr:A210

Sida 2 (2)

Utskriven: 2021-02-22 09:26:44

Perioden Perioden

/Budget
Budget

Personalkostnader

7210 Löner till tjänstemän

7331 Skattefria bilersättningar
7390 Övriga kostnadsers och förmåner

7411 Premier kollektiv pens. försäkr

7510 Lagstadgade sociala avgifter
7531 Särsk löneskatt lön/ers

7610 Utbildning
S:a Personalkostnader

S:a Rörelsens kostnader

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt

Beräknat resultat:

-126 188, 00

-710, 40

-3 404, 90

-12 887, 00

-43 004, 00

-26 809,00

-3 028, 00

-216031, 30

-312521, 64

46 859,00
46 859,00
46 859,00
46 859,00
46 859, 00
46 859,00
46 859,00

58,7%

100, 5%

91,2%

720,9%
720,9%
720,9%
720,9%
720,9%
720,9%
720,9%

-215000,00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

0, 00

-215000,00

-342 500, 00

6 500,00
6 500,00
6 500,00

6 500,00
6 500, 00

6 500,00
6 500,00
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Oxelösund
Redovisning av partistöd 1(2)

OXELÖSUNDt<OMMUN~

292^-04-30

Handl.nr

IDiarienr

Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg

parti: Centerpartiet l Oxelösund

Adress: c/o Högländer, Stenviksv 34

Telefon: 070-456 39 05

Redovisningen avser år: 2020

Sparat partistöd från föregående år

10. 000 kr till kommande valrörelse

Organisationsnummer: 0681 9001-0010

Postnummer och ort: 613 36 Oxelösund

Bankkonto eller bankgiro/postgiro: 8257-8, 123031 072-2

Erhållet partistöd: 18.500

Bifogade handlingar:

Verksamhetsberättelse:]

Resultaträkning:

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

Under Coronaåret har det skett i form av gemensamma digitala möten, flera ihop med
Nyköpingskretsen. För att stärka den interna demokratin har vi inlett utarbetandet av
arbetsordningar för styrelsen och fullmäktige/nämndgrupp.

Medlemsvärvning har fortsatt via sociala medier och gett visst resultat i form av nya medlemmar.

Centerpartiet lokalt samarbetar med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i Alliansen
där vi även haft aktiviteter med demokratianknytning. Frågor kring mandatfördelning, valteknisk
samverkan, kommunal nämndorganisation, styrelseformer, antal ledamöter i nämnder, mindre
partiers representation, m. m. har penetrerats.

Covid-19-pandemin har även aktualiserat en demokratidiskussion gällande frågor om inflytande
när kommunfullmäktige halveras till antalet, deltagande i digitala sammanträde i nämnderna, med
mera.

Deltagande i debatter, framläggande av förslag/motioner och interpellationer i fullmäktige, har
kunnat genomföras trots pandemin. Centerpartiet i Oxelösund är även aktivt i den demokratiska
och politiska debatten genom insänt material i SN, sociala medier, m. m.

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



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

Utbildningar för styrelseledamöter, hantering av sociala medier och del l verktyg för digitala
möten, assistans med utskicktill medlemmar, årsmöteshandlingar, m. m.

°M '^ ^ÖZ.1
Datum: ö^pnl Zö^l

Ordfa^nde: ^
^/CC^C^/^L^

Kassör:

^^ : <^^-w^ -Jc^/f l
NSmnföTtydligarföTtydligan^de:

loa/C( m ^/i^^i^
Namnförtydligande:

A^ 'n e-r^L l +- o ^ M ̂  ^ e- <

Granskningsrapport och intyg"

Granskningsrapport:

Min granskning av ovanstående uppgifter och den ekonomiska redovisningen med verifikationer för
räkenskapsåret 2020 ger ingen anledning till anmärkning. Partibidraget kan därmed sägas ha använts
enligt intentionerna i lagen, det vill säga för lokalt demokratiarbete, folklig förankring av politiken
samt opinionsbildning och politiskt arbete i den egna kommunen.

Datum: . 1 ^ a
oCT-ToC6- lcil-w-^H

Granskning genomförd av:

T^UijL ̂ o^-d^^
Namnförtydligande: Torsten Sandberg /

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



/^/< 1

Centerkretsen i Oxelösund

Bokslut för verksamhetsåret 2020

Intäkter

Ingående saldo per den 2019-12-31

Medlemsavgifter
Partistöd 2020
Microstöd

Pris "100% av medlemssiffran", tårta
Summa:

7 494, 62

2 310,00
18 500, 00

0,00
300,00

28 603,62

Kostnader

Pris för Banktjänster
Hyra av lokal; gruppledarmöte 29/11-19
Kommundagmat

Kommundagarna, resor logi
Inköp tårta och dryck
Årsmötet 2020, porto, kallelse
Partistödsavdrag Distriktet (service)
Partistämman 2020

Summa:

900,00 (l)
300, 00 (2)

2 000, 00 (3)
4 840,00 (4)

331, 00 (5)
191, 00 (6)

3 885,00 (7)
0, 00

12 447,00

Behållning/ saldo per den 2020-12-31 16 157, 62 Kr

Oxelösund den 7 januari 2021

\L^»-^ ^Å^t

Agneta h^öglander
Kassör Centerkretsen Oxelösund

NÄRODUI&
POLITIK

Centerpartiet
Oxelösund



OXELÖSUND KOMMUN

2021 -05- 2 3

Handl. nr

Diarienr

Kommunstyrelsen

Oxelösunds kommun

Ansökan om partistöd
Liberalerna i Oxelösund ansöker härmed om partistöd i enlighet med kommunens riktlinjer
"Riktlinjer för partistöd".

Partiet har ett mandat i kommunfullmäktige under innevarande mandatperiod.

Partistödet används främst till att utveckla medlemmarnas politiska intresse genom att
deltagande på utbildningar, politiska möten, workshops. Möten och utbildningar ordnas av
såväl lokalföreningen , länsförbundet och via partiets riksorganisation. Partistödet används för
transporter, logi, eventuella kursavgifter o. dyl.

Vidare används medlen till att iordningsställa och sprida politisk information inom
kommunen.

En viss del av medlen avsätts årligen för att kunna bekosta valarbetet inför nästa val då
kostnaden för valarbetet överstiger intäkterna för valåret.

Partistödet kan sättas in på plusgirokonto 591774-5.

Med vänlig hälsning

Klas Lundbergh, ordförande i den Liberala lokalföreningen samt gruppledare

2021-06-22

(^y
Ovanstående intygas av:

^Uf ^ ^'^^Z^^
Karin Paulsson

2021-06-22



Kristdemokraterna
i Oxelösund

OXELÖSUND KOMMUN

2021 -05- 0 6

Handl.nr

Diarienr

Oxelösunds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
61381 Oxelösund

Redovisning av partistödet från Oxelösunds kommun avseende period
1 januari t.o.m. 31 december 2020.

Kristdemokraterna Oxelösund org. nr. 817606-8768 har erhållit ett partistöd på
18500 kr för ett mandat.

Partistödets har använts till utbildning och verksamhetskostnader. Överskottet sparas
som valfond.

Oxelösund den 3 maj 2021

^ /^y/'/m.

Gerhard Georgsson (Kassör)

Granskningsintyg

Vi, kan intyga genom att granskat Kristdemokraternas Oxelösunds årsredovisning att
partistödets användning stämmer överens med redovisningen ovan.

Oxelösund den 3 maj 2021

^4-/
rt Bennevall
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Datum  Dnr 
2021-08-10  KS.2021.61    

 

     
 

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 
 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
 

 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 
Arbetsmaterial 
 
1. Bakgrund 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och Reg-
ioner (SKR) har i en överenskommelse reglerat ersättning, stöd och uppgifter kopplat till 
kommunernas arbete med krisberedskap 2019-20221. 
En av kommunens uppgifter enligt överenskommelsen är att ta fram och fastställa ett regle-
mente för krisledningsnämnden. 
 
2. Aktuellt ärende 
Det nuvarande reglementet för krisledningsnämnden fastställdes av kommunfullmäktige i 
december 20092. 
Förändringar i lagstiftning3 har föranlett kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en 
översyn av reglementet. Förvaltningens bedömning är att reglementet är väl anpassat till 
aktuell lagstiftning, men att vissa redaktionella justeringar behövs. 
Vidare bedömer kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsens arbetsutskott, som 
krisledningsnämnd, behöver se över reglementet i förhållande till det uppdrag som nämn-
den har vid en extraordinär händelse. 
 
3. Arbetsmaterial inför arbetsutskottets sammanträde 23 augusti   
    2021 
a) Reglemente för krisledningsnämnden 2009-12-12 
b) Kommunstyrelseförvaltningens förslag till redaktionella ändringar av reglementet 
c) Funktionsbeskrivning för krisledningsnämnden 2015-12-02. Delas ut på sammanträdet 

(sekretess OSL 18 kap, 13). 
 
 
 
Niklas Thelin  
Säkerhetsstrateg/utredare 
 

 
1 SKL 18/03101 
2 KF 2009, § 168 
3 Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid   
   och höjd beredskap 

 

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Antaget av kommunfullmäktige  

1 (1) 
 

2021-09-15   KS.2021.61 

 

     
 
 

 
 

Reglemente för krisledningsnämnden 
Bakgrund: lag om kommuners och landstings regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (SFS 2006:544). 
Av lagen framgår följande: 

Krisledningsnämndens verksamhet 
1. Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som; 
o avviker från det normala, 
o innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och  
o kräver skyndsamma insatser av kommunen (1:4 §) 

2. I kommunen ska det finnas en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under ex-
traordinära händelser i fredstid (2:2 §). 

3. Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför 
att nämnden ska träda i funktion och beslutar i sådana fall att så ska ske. Ordföranden 
får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgö-
rande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. Har 
ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden in i dennes ställe 
(2:3 §). 

4. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhets-
områden från övriga nämnder i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 
extraordinära händelsens art och omfattning. 
När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 
nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd (2:4 §). 

5. Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesamman-
träde (2:5 §). 

6. Kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens 
verksamheten ska upphöra då de extraordinära förhållanden som föranlett att krisled-
ningsnämnden inträtt inte längre råder. När ett sådant beslut fattas återgår de verksam-
hetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd (2:6 §). 

Krisledningsnämndens sammansättning 

§ 1 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter och ersättare fullgör uppgiften som kom-
munens krisledningsnämnd. 
§ 2 
Utöver detta reglemente gäller det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) samt i 
tillämpliga delar av kommunstyrelsens reglemente. 
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Datum  Dnr 
2021-09-04  KS.2021.110    

 

     
 

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 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Magnus Petersson   
0155-382 24  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Bidrag för sjuklönekostnader  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Föreslagen omfördelning av ersättning för sjuklön mellan finansförvaltning och respektive 
nämnd för perioden april – juni 2021 fastställs. 

2. Sammanfattning  
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för 
sina sjuklönekostnader. Under 2020 ersattes sjuklönekostnaden i varierande grad från och 
med april månad och resten av året. I början på 2021 har regeringen fattat beslut om att 
sjuklönekostnader som överstiger det normala där förlängs ersättningen till och med 30 juni 
2021.  
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden april - juni.  
Kommunstyrelsen                                    27 kr 
Utbildningsnämnden                              918 kr 
Vård- och Omsorgsnämnden:               967 kr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden   11 kr 
Kultur och fritidsnämnden                        10 kr 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Ks – Bidrag för sjuklönekostnader, 2021-09-04 
 
 
 
Johan Persson Magnus Petersson  
Kommunchef Ekonomichef  
 
  
 
Beslut till:  
Controller (FÅ) 
Förvaltningschefer UF, ÄF, SOF, MSF, KFF, KSF (FK) 
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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 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Susanne Gutke   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Revidering av kostpolicy  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 
Reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03 fastställs.  

2. Sammanfattning  
Kommunstyrelsen gav den 2021-06-02 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till 
reviderad kostpolicy med anledning av Utredningen gällande måltidens betydelse för det 
livslånga lärandet vilken behandlades och godkändes av Kommunstyrelsen vid 
junisammanträdet.  
Förslag till revidering av kostpolicy är gulmarkerad och markerad i marginal i bifogat förslag 
till reviderad kostpolicy daterad 2021-09-03.  
Kostpolicyn föreslås utgå ifrån måltidsmodellen och vara ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete. Maten ska vara integrerad måltiderna ska vara goda samt även 
trivsamma. Måltiderna ska vara miljösmarta näringsriktiga och hälsosamma hålla hög 
säkerhet ur livsmedelssynpunkt.  Samtliga gäster ska känna sig positivt bemötta genom en 
ständig dialog. 
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utarbetad revision av 
Kostpolicyn daterad 2021-09-03. 
 

3. Ärendet 
Kommunstyrelsen gav den 2021-06-02 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till 
reviderad kostpolicy med anledning av Utredningen gällande måltidens betydelse för det 
livslånga lärandet vilken behandlades och godkändes av Kommunstyrelsen vid 
junisammanträdet.  
 
Följande ändringar och tillägg har gjorts i kostpolicy daterad 2021-09-03: 

• Näringsriktiga säkra och hälsofrämjande måltider serveras alltid 

• Vår verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv där människors 
behov utifrån kön nationalitet och hälsa tillgodoses 

• Att maten och måltidsmiljön är viktiga då måltiderna skapar förutsättningar för trivsel 
välbefinnande och god hälsa och en plats för sociala kontakter   

• Måltiden ska utgå ifrån måltidsmodellen och ständigt vara ett gemensamt pågående 
utvecklingsarbete tillsammans med gäster i alla verksamheter som berörs 
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• Maten ska vara integrerad och användas som ett pedagogiskt verktyg i 

måltidskomposition utseende, doft och smak ska bidraga till ökad aptit 

• Måltidsmiljön ska vara trivsam 

• Miljösmarta måltider ska eftersträvas matsvinnet minimeras andelen kött minskas 
och ersätts med vegetabiliskt protein  

• Grönsaker och frukt väljs med omsorg och efter säsong  

• Näringsriktiga och säkra måltider serveras alltid 

• Måltiden inom skola och särskilda boenden hemtjänst ska bestå av två alternativ 
där ett alternativ ska vara klimatsmart valmöjligheten gör att fler väljer att äta och 
ökar aptiten 

• Samtliga gästkategorier ska vid måltidsservering känna sig positivt bemötta genom 
en dialog med de som planerar lagar och serverar maten 

• Idéer från gästen ska tas tillvara på ett positivt sätt genom matråd och andra 
inspirationsdagar.  

  
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att fastställa utarbetad revision av 
Kostpolicyn daterad 2021-09-03. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ks – Revidering av kostpolicy, 2021-09-03 
Bilaga – Förslag revidering av kostpolicy, 2021-09-03 
 
 
Johan Persson Susanne Gutke  
Kommunchef Kostchef  
 
  
 
______ 
 
Beslut till:  
Kostchef (FÅ) 
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1. Bakgrund 
 

Maten och måltiden är dagligen en viktig del i våra liv som njutning, 
källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Våra matvanor 
grundläggs redan i unga år och ska sedan främja god folkhälsa och 
ge förutsättningar för ett gott liv.  Måltiden ska ge näring, stimu 
lans,  tid  för  avkoppling  och  trevlig  samvaro och användas som 
ett pedagogiskt verktyg.  Måltidsupplevelsen påverkas till stor del 
dessutom av individuella förväntningar varför även   barnens, 
elevernas,  äldre   vid   särskilda   boenden   samt övriga inom vård- 
och omsorgsnämndens verksamheter möjlighet till dialog, inflytande 
och påverkan kring måltiden är viktig. Förväntningar på  ett  attraktivt  
måltidsutbud  finns  idag  även  vid cafeterior  på  fritidsgårdar  och  
sportanläggningar,  där  varierande aktiviter genomförs för att 
stimulera och på olika sätt medverka till en god hälsa och harmoni i 
vår vardag. 

 
Måltiden är en viktig pusselbit för att profilera Oxelösunds kommun 
och med aktuella strategiska inriktningar bidra till; 

 
• Trygg och säker uppväxt 
• Trygg och värdig ålderdom 
• Attraktiv bostadsort 
• Hållbar utveckling 
• God folkhälsa 

 
En bättre folkhälsa där Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upp- 
levda livskvalitet fortsatt ska utvecklas positivt. Måltidspolicyn tar sin 
utgångspunkt i kommunens dokument ”Vision 2025” som beskriver 
ambitioner med ovan nämnda övergripande mål för Oxelösunds 
kommun, som varje medborgare kan förhålla sig till och en önskan om 
hur framtiden ska se ut. 

 

 
 

2. Syfte 
 

För att kommunens måltidsverksamheter ska erbjuda en hög och 
enhetlig kvalitet har nedanstående styrdokument utarbetats för att 
användas inom all kök-/serveringsverksamhet i kommunens 
samtliga nämnder. Detta styrdokument gäller all måltidsverksamhet 
så- väl vid förskola, skola som vid  äldreboende,  hemtjänst,  LSS- 
verksamheter, psykiatriverksamheter, HVB -hem (hem för vård av 
boende) samt Koordinaten och Ramdalsanläggningen. 
Måltidspolicyn ska fungera som ett styrande dokument i det dagliga 
arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra måltidsverksamheten. 
Policyn omfattar mat och   måltider inom all kommunal verksamhet 
och all berörd personal, samt vid t ex konkurrensutsättning och 
eventuell entreprenaddrift. 



4 (7) 

Datum 20210903 

Policy för Mat och Måltider  

 
 
 

Måltiden som helhet omfattar följande grundelement/aspekter 
och tillsammans utgör de en helhetsupplevelse för en måltid 
som ska tillfredsställa gäster på ett positivt sätt. Måltiden ska 
utgå utifrån måltidsmodellen och ständigt vara ett gemensamt 
pågående utvecklingsarbete tillsammans med kommunens 
gäster i alla verksamheter som berörs.  

 
 Maten ska vara integrerad och användas som ett pedagogiskt 

verktyg, måltidskomposition, utseende, doft, smak ska bidraga till 
ökad aptit 

 Måltidsmiljön ska vara trivsam 
 Mötet, mellan människor, gäst och personal ska vara positivt och   

bidraga till en trivsam måltid 
   Miljösmarta måltider ska eftersträvas 
 Näringsriktiga säkra och hälsofrämjande måltider serveras alltid  

 
 

3. Måltidspolicy 
 

I Oxelösund vill vi med stolthet erbjuda välsmakande mat och 
måltidsservice som genomsyras av hög och hållbar kvalitet. 
Vår verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhets perspektiv 
där människors behov utifrån kön nationalitet och hälsa 
tillgodoses 

 
Måltiden som erbjuds ska kännetecknas 
av; 

 
 Delaktighet och hållbarhet 
 Hög kvalitet på råvaror och med lokala inslag 
 I så stor utsträckning som möjligt vara tillagad i kommunen 
 Trivsel och trevligt bemötande 
 Kostnadseffektivitet 
 Säker 
 
 
 

 
”Mat med smak för ett gott liv” 

 

 
 

4. Måltidspolicyn innebär 
 

Kundfokus: 
Att måltiderna ska ses som en integrerad del av verksamheten 
och bidra till förskolans och skolans läroplaners samt vård- och 
om sorgens måluppfyllelse, därtill utnyttjas i den pedagogiska 
verksamheten inom både förskola, skola som vård- och omsorg.  
 
Att måltiderna är miljösmarta och att matsvinnet minimeras, 
andelen kött minimeras och ersätts med andra proteinrika 
livsmedel, grönsaker och frukt väljs med omsorg efter säsong.  
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Att maten och måltidsmiljön är viktig då måltiderna skapar 
förutsättningar för trivsel, välbefinnande och god hälsa är en  
plats för sociala kontakter.  

 
 
 
Att gästerna har möjlighet att aktivt medverka till att utforma och 
ta ansvar för matsalsmiljön. 

 
 
 
Att måltiden inom skola, särskilda boenden och hemtjänst ska 
bestå av minst två alternativ varav ett är klimatsmart. 
Valmöjligheter bidrar till att fler väljer att äta och ökar aptiten. 

 
Att samtliga gästkategorier ska vid måltidsservering känna sig 
väl och positivt bemötta genom en dialog mellan matgäster och 
de som planerar, lagar och serverar maten. Synpunkter och 
idéer tas tillvara på ett positivt sätt genom matråd och andra 
inspirationsdagar. 
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Näring och energi: 
Att de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och 
Livsmedelsverkets riktlinjer ska utgöra grund för planering och 
servering av kommunens  måltider. 

 
Att måltiden i så stor utsträckning som möjligt ska serveras vid samma 
tidpunkt varje dag för den enskilde matgästen vid förskola och skola. 

 
Att måltiderna inom särskilt boende ska serveras jämt fördelade över 
dagen och vid behov ska mellanmål serveras oavsett tidpunkt på 
dygnet. 

 
Att dialog ska ske med den boende på särskilt boende och måltiderna 
så långt det är möjligt serveras efter den boendes önskemål. 

 
Att nattfastan inom omsorgsverksamheten aldrig får bli mer än 11 
timmar. 

 

 
 

Ett hälsosamt liv: 
Att måltiderna ska anordnas på ett sådant sätt att de bidrar till alla 
målgruppers fysiska, psykiska och sociala utveckling. 

 
Att måltiderna grundlägger och främjar goda matvanor och en god 
hälsa för alla såväl barnen/eleverna som vuxna och äldre. 

 
Att måltiderna i Oxelösunds kommun ska främja en hälsomedveten 
och   sund   livsstil   som   medverkar   till   trygghet   hos   samtliga 
matgäster. I begreppet trygghet omfattas såväl rätt näringsinnehåll, 
behovsanpassade måltider (specialkoster) som säkra råvaror och hög 
livsmedelshygienisk kvalitet. 

 
Att utveckling av kommunens måltider ska ske i samklang med det 
regionövergripande folkhälsoarbetet i Sörmland där målet är satt att 
”Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025”. 

 

 
 

Hållbarhet: 
Att vid upphandling av livsmedel ska mindre enheters behov så långt 
möjligt tillgodoses. 

 
Att lokala och ekologiska livsmedel i mån av tillgång ska användas i 
kommunens måltidsupplevelser för att bevara och stimulera  
omgivande landsbygd och ursprung. 

 
Att strävan ska vara att öka servering av vegetariska rätter i 
kommunen som främjar hälsan¹ och en hållbar livsmedels- 
konsumtion  och  som  minskar  köttkonsumtionen,  vilket  bidrar  till 
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minskning i utsläpp av växthusgaser och därmed ger ökade 
möjligheter att nå de nationella klimatmålen. 

 
¹Ref:   Livsmedelsverkets   lanserade   råd  2015-04-27   om   matvanor  hållbara   både  för 
hälsan och miljön. 

 
Att ambitioner och riktlinjer ovan succesivt förväntas ge 
synergieffekter i hela kedjan, där människor i Oxelösunds kommun är 
viktiga och förväntas vilja leva, bo och arbeta, där måltiden ska ses 
som ett av de viktiga konkurrensmedlen. 

 
 
 

5. Ansvar 
 

God hälsa och livskvalitet förutsätter ett gott näringsintag hos oss alla. 
Därför är maten oavsett ålder ett viktigt redskap för att förebygga 
sjukdom och bevara hälsa. Vid sjukdom och ohälsa ökar behovet av 
energi och näringsämnen, medan förmågan att äta och tillgodogöra 
sig maten minskar. 

 
Om rätt både mängd och typ av mat serveras varje gäst, påverkas 
förmågan till fysisk aktivitet positivt hos varje individ, vilket i sin tur kan 
förebygga  och  bidra  till  ett  minskat  omvårdnadsbehov  hos äldre. 

 
Särskilt boende 

• Vid särskilda boenden har kommunen totalt ansvaret för den 
mat och måltider som serveras, då det gäller att uppnå fullt 
energi- och näringsbehov   varje   dag  och fördelat     över 
dygnet. Ansvariga chefer inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter ansvarar för att mål och policys för måltider 
inom särskilda boenden är väl kända och används i den egna 
verksamheten. 

 
Förskola och skola 

• Rektor och förskolechef har det övergripande ansvaret för 
servering av måltider i skola och förskola samt att uppsatta 
mål och   policys  är väl    kända och används i den   egna 
verksamheten. 

 
• Måltiderna som serveras i förskolan och skolan är endast en 

del av dygnets näringsbehov och matintag. Ett delat ansvar 
råder därför mellan förskola/skola och föräldrarna, för att barn 
och elever ska få fullt energi- och      näringsbehov tillgodosett 
varje dag. För  att ge barn och ungdomar    en positiv 
inställning till mat och matvanor krävs samverkan mellan 
förskola/skola och föräldrar. 
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Nämnderna 
• I verksamheter  som  drivs  av Oxelösunds  kommun är 

respektive  nämnd ansvarig  livsmedelsföretagare, vilket 
innebär att samtliga måltider som serveras ska vara säkra, 
möjliga att spåra och gästen ska få trovärdig information om 
dess innehåll. 

 
• Genom att grundlägga goda och medvetna matvanor i 

barnens och ungdomarnas tidiga åldrar kan risk för nutritions- 
relaterade sjukdomar t.ex. övervikt, fetma, hjärt- och kärl- 
sjukdomar, diabetes och karies förebyggas. 

 
• Genom att rätt både mängd och typ av mat serveras varje gäst, 

påverkas förmågan till fysisk aktivitet positivt hos varje individ, 
vilket i sin tur kan förebygga och bidra till ett minskat 
omvårdnadsbehov hos äldre. 

 
 
 
 

6. Uppföljning av måltidspolicyn 
 

Måltidspolicyn ska integreras som en självklar del i kommunens 
löpande kvalitetsuppföljning och utgör där tydlig profil i det 
hälsofrämjande arbetet, som ansvariga nämnder omfattas och är en 
del av. Kostenheten/kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för att 
uppnådda effekter årligen redovisas i årsredovisningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenskällor till dokumentet: 
 

* Vision 2025 med övergripande mål för Oxelösunds kommun  www.oxelosund.se 
 

* Nordiska näringsrekommendationer, NNR. (Aktuell vetenskaplig forskning om 
mat och hälsa ligger till grund för NNR, senaste utgåva från 2012) 
Mer information via  www.livsmedelsverket.se 

 
* www.landstingetsormland.se/Sa-styrs-landstinget/Sveriges-friskaste-lan-2025 

http://www.oxelosund.se/
http://www.livsmedelsverket.se/
http://www.landstingetsormland.se/Sa-styrs-landstinget/Sveriges-friskaste-lan-2025


 

Tjänsteskrivelse 
 

1(3) 

Datum  Dnr 
2021-08-31  KS.2021.78    

 

     
 

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 
 

 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13 

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

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 

Svar på e-förslag om förbjud mot fyrverkerier  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. E-förslaget avslås. 

 
2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över ordningsföreskrifternas reglering av fyrver-

kerier och andra pyrotekniska varor och vid behov lämna förslag till revidering. 
 

2. Sammanfattning  
Kommunen har mottagit ett e-förslag om förbud mot fyrverkerier.  
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlagt e-förslaget bedömer att 
det vore positivt med ett fyrverkeriförbud utifrån människors hälsa samt miljön. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till e-förslaget utan över-
lämnar det till kommunfullmäktige för beslut. 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att kommunens ordningsföreskrifter redan in-
nehåller begränsningar för användning av fyrverkerier, även om vissa tidsmässiga un-
dantag medges. Även ordningslagen innehåller begränsningar genom krav på tillstånd. 
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att införa ett lokalt för-
bud mot fyrverkerier. Ett sådant förbud är inte förenligt med ordningslagen. Förvaltningen 
bedömer också att ett utökat tillståndskrav kan medföra ett onödigt tvång på allmänheten 
som går utöver vad som är avsett med kommunala föreskrifter. 
Kommunens möjligheter, att ytterligare begränsa användning av fyrverkerier, är att ta 
bort de nuvarande tidsmässiga undantagen ur ordningsföreskrifterna.  

 
 
 
 
 

 
 
 
3. Ärendet 

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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3.1 Bakgrund 
Kommunen har mottagit ett e-förslag om förbud mot fyrverkerier. Förslagsställaren anför att 
fyrverkerier medför skador och konsekvenser för miljö, natur, djur och människor. 
Förslaget har publicerats på kommunens hemsida och fått 53 röster. I enlighet med riktlin-
jerna för e-förslag har förslaget behandlats av ansvarig nämnd; miljö- och samhällsbygg-
nadsnämnden. 
 

3.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens bedömning och förslag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som handlagt förslaget bedömer att det är 
positivt med ett fyrverkeriförbud utifrån människors hälsa samt miljön. Både buller, 
nedskräpning, psykisk ohälsa och skrämsel av djur minskar om ett fyrverkeriförbud 
införs, enligt förvaltningen.  
Förvaltningen påpekar också att man i stället för ett förbud kan ha en större informat-
ionskampanj för att öka kunskap om fyrverkeriers påverkan. I övrigt anser miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att frågan om förbud mot fyrverkerier bör lyftas 
centralt i kommunen för en gemensam värdering. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning till e-förslaget utan överläm-
nar det till kommunfullmäktige för beslut. 

 

3.3 Reglering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor  
Kommunen har möjlighet att införa begränsningar av olika slag. Det sker via de lokala ord-
ningsföreskrifterna.  
Av ordningsföreskrifterna (21 §) framgår att fyrverkerier och andra pyrotekniska varor inte 
får användas inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. Undantag 
från tillståndskrav gäller för vissa tider under nyårs-, påsk- och valborgsmässohelgerna1. 
I övrigt regleras användning av pyrotekniska artiklar av MSBs föreskrifter (2019:1)2 samt 
av, i det här sammanhanget mer tillämpliga, ordningslagen (3 kap, 7 §).  Av lagen framgår 
att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd av polismyndigheten, om använd-
ningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär 
risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Att bevaka 
lagstiftningens och föreskrifternas efterlevnad är ett polisiärt ansvar.  
Ytterligare vägledning i frågan om förbud och begränsningar gällande fyrverkerier ges i en 
dom i förvaltningsrätten i Växjö3. I domen ansåg rätten att en ändring av ordningsföreskrif-
ter, som medför att användning av pyrotekniska varor utan tillstånd blir förbjuden på samt-
liga platser i en kommun, är ett onödigt tvång på allmänheten som går utöver vad som är 
avsett med kommunens möjlighet att meddela föreskrifter. 
 
 
 
 

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag 

 
1 Undantag från tillståndskrav; från klockan 12.00 nyårsafton till klockan 02.00 på nyårsdagen, från klockan 
12.00 påskafton till klockan 02.00 på påskdagen, från klockan 12.00 valborgsmässoafton till klockan 02.00 1 
maj.  
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor. 
3 Förvaltningsrätten Växjö, 1786-17. Dom gällande ordningsföreskrifter i Karlshamns kommun 
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Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att införa ett lokalt för-
bud mot fyrverkerier eftersom ordningslagen medger användning av pyrotekniska varor, 
även om tillstånd krävs under vissa omständigheter. Frågan är därmed ett ärende för Sve-
rige riksdag. 
Av nämnda dom i förvaltningsrätten i Växjö framkommer också att ett utökat tillståndskrav 
från kommunens sida kan medföra ett onödigt tvång på allmänheten som går utöver vad 
som är avsett med kommunala föreskrifter. 
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att kommunens möjligheter, att ytterligare be-
gränsa användning av fyrverkerier, är att ta bort de nuvarande tidsmässiga undantagen ur 
ordningsföreskrifterna.  
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att e-förslaget avslås. 
Förvaltningen föreslår vidare att kommunchefen ges i uppdrag att se över ordningsföre-
skrifternas reglering av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor och vid behov lämna för-
slag till revidering. 
 
 
 
 
Johan Persson Niklas Thelin  
Kommunchef säkerhetsstrateg/utredare 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-08-31 
E-förslag - Förbjud fyrverkerier 
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-06-19, §44 
 
 
Beslut till:  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) 
Säkerhetsstrateg (FK) 
Förslagsställaren (FK) 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 

E-förslag   

Rubrik  Förbjud fyrverkerier 

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

  

Förslagsställare  

Antal ja-röster 53 

Sammanställning 
av kommentarer 

För mycket olyckor och rädda djur! 

För våra husdjurs skull 
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