KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats:

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2021-01-18 kl. 08.30 i
kommunhuset, rum Hävringe, samt via Teams

Catharina Fredriksson
Ordförande

Nr DiarieNr

Christina Kleemo
Sekreterare

Ärendemening

Handläggare

Sid

1 KS.2021.6

Uppdrag om att upprätta föredragningslista
med förslag till beslut

Christina
Kleemo

2 KS.2020.61

Avskrivning av uppkommen skuld

Margrita
Sjöqvist

3 KS.2021.1

Information och föredragningar 2021

Christina
Kleemo

4 KS.2019.134

Uppföljning av räddningstjänst 2020

Niklas Thelin

5 KS.2020.116

Utvärdering av målstyrning och roller
kommunstyrelsen 2020

Mats Dryselius

15-18

6 KS.2018.150

Finansiering av byggnadstekniskantikvarisk
förundersökning samt driftkostnader vid
Stjärnholms stall

Sarah Heltborg
Ronelius

19-21

7 KS.2020.133

Firmatecknare

Magnus
Petersson

22-23

KS au

3

KS

8 MEX.2020.142 Markanvisning Bo Klok - Sjögatan

Kjell
Andersson

9 KS.2019.110

Ställningstagande om kommunen ska äga eller Johan Persson
hyra förskolebyggnad vid Peterslund

10 KS.2018.34

Finansiering av överskridande av investeringen Sarah Heltborg
Ronelius
byte av ventilationssystem vid Breviks
gymnastikbyggnad

11 KS.2020.134

Medlemsskap i Glokala Sverige

4-14

24-42

43-44

Ia Synneborn

45-52

12 MEX.2020.137 Markanvisning Villabacken

Kjell
Andersson

53-56

13 KS.2019.56

Sarah Heltborg
Ronelius

Utökning av budget för anpassningar av
gymnastikbyggnad vid Stenviks förskola

57-60
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14 KS.2020.136

Utredning om framtida användande av
Breviksskolans lokaler

Sarah Heltborg
Ronelius

61

15 KS.2020.138

Utredning om framtida användande av Oxelö
förskola

Sarah Heltborg
Ronelius

62

16 KS.2020.5

Delgivningar

Thomas
Hermansson

17 KS.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Christina
Kleemo

18 KS.2021.4

Information från kommunalråd och
kommunchef

Christina
Kleemo

KF

63-67

19 KS.2020.137

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att Christina
Kleemo
skydda människors hälsa och miljön inom
Oxelösunds kommun

20 KS.2020.91

Renhållningstaxa 2021

Niklas Thelin

68-77

21 KS.2020.91

Slamtömningstaxa 2021

Niklas Thelin

78-82

22 KS.2020.139

Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping- Christina
Kleemo
Östgötalänken AB

23 KS.2020.112

Delårsrapport Nyköping Oxelösunds
vattenverksförbund

Thomas
Hermansson

83-105
106-113
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2020-11-09

KS.2020.61

Kommunstyrelsen

Avskrivning av uppkommen skuld
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Att skriva ner en uppkommen skuld på 63 694 kr.

Sammanfattning
Indrivning av uppkommen skuld för obetalda hyror av Peterslundskiosken under perioden
2013–2018 har trots indrivningsförsök via Inkassobyrå Marginalen, misslyckats.
Hyresgästen är ej nåbar och ärendet ligger på långtidsbevakning hos inkassobolaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen daterad 2020-11-09

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:
Magnus Petersson (FK)
Hanna Taflin (FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2020-12-28

KS.2019.134

Kommunstyrelsen

Uppföljning av räddningstjänst 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering till
kommunstyrelsen, av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.
I aktuell uppföljning redovisas;
o

Verksamhetsuppföljning per 2020-11-30

o

Uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020 (utkast,
uppföljning pågår)

Av underlagen framkommer att flera av räddningstjänstens ordinarie arbetsuppgifter har
fått stå tillbaka under året till förmån för arbetet med den pågående pandemin. Bland annat
har utbildnings- och tillsynsverksamheten legat nere och höstens säkerhetsdagar för
grundskolan är inställda.
Det ekonomiska resultatet för 2020 är inte fastställt, men årsprognosen per delår
indikerade ett positivt utfall.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.
Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-12-28
Verksamhetsuppföljning 2020-12-15
Uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020 (utkast)
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FK)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Verksamhetsuppföljning Oxelösund

2020-12-15

15.00

Plats:

Teams

Dagordning för mötet
1. Organisationsfrågor

Uppdrag att göra en översyn av organisationen som ska vara
klart till mars.
Budget 2021

2. Kommunövergripan
de säkerhetsarbete

Allt arbete den senaste perioden har fokuserats på Covid-19.
Några ärenden till Oxelösund kommun genom TiB,
Oljeutsläpp, Mindre brand vid Blåklockans fsk
Uppsägning av Rapid Reach. Intresserade att var med på nytt
system?

3. Rådgivning och
Myndighetsutövning

Allt arbete den senaste perioden har fokuserats på Covid-19.
Alla tillsyner har planerats om till hösten/vintern.
FAQ gällande remisser och förfrågningar är klar. Kommer att
ligga på hemsida när den är klar.

4. Räddningsinsats

Personalläget: Totalt 21 anställda som finns tillgängliga.
Nytt höjdfordon är nu levererat och personalen är utbildad.

5. Verksamhet o
Utvecklingsstöd

Inget nytt resultat, det som levererats tidigare i september
gäller.
Årsuppföljning MSB gällande LSO och Brandskyddskontroll

6. Övrigt

Kommande möten
Tisdagar?

Sida 1 av 3

2018

Sida 2 av 3

2019 2020

Totalt

Händelser från 1/9 2020 till och med 30/11 2020

Tidpunkt
2020-09-05 14:22
2020-10-27 20:16
2020-10-28 19:45
2020-09-28 15:40
2020-10-09 00:58
2020-09-12 20:27
2020-11-07 12:59
2020-11-18 13:15
2020-11-19 04:01
2020-10-12 22:00
2020-09-01 10:53
2020-09-04 12:58
2020-09-10 18:42
2020-09-25 14:31
2020-09-30 13:45
2020-11-09 04:14
2020-11-20 00:12
2020-11-20 01:25
2020-11-23 05:39
2020-11-29 11:10
2020-10-30 18:02
2020-11-21 15:26
2020-11-11 18:54
2020-11-24 19:21
2020-10-05 17:05
2020-10-10 19:12
2020-09-15 17:40
2020-09-17 21:10
2020-10-13 17:05
2020-09-10 17:30
2020-10-26 12:46
2020-09-09 16:31
2020-10-22 10:47
2020-11-28 20:28

Händelse

Adress
Östersjön utanför Femöre
Strandvägen 3 Restaurang Läget
Sundavägen vid Krabbvägen
Annan hjälp till ambulans
Äspskärshällarna
Annan hjälp till ambulans
Örnvägen 4
Annan händelse utan risk för skada Breviken
Annan händelse utan risk för skada Björntorpsvägen 67 bottenvåningen
Annan händelse utan risk för skada Norr om Aspa 1 i Stjärnholmsviken
Annan olycka/tillbud
Fiskehamnen Oxelösund
Annan vattenskada
Sjöängsvägen 80
Automatlarm utan brandtillbud
Thorsgatan 7
Automatlarm utan brandtillbud
Föreningsgatan 14, Skolan
Automatlarm utan brandtillbud
Höjdgatan 27
Automatlarm utan brandtillbud
Silfverstiernas väg 2
Automatlarm utan brandtillbud
Klockartorpsvägen 3
Automatlarm utan brandtillbud
Thorsgatan 7,HVB Oliven
Automatlarm utan brandtillbud
Thorsgatan 7,HVB Oliven
Automatlarm utan brandtillbud
Thorsgatan 7,HVB Oliven
Automatlarm utan brandtillbud
Thorsgatan 7A
Automatlarm utan brandtillbud
Stjärnholm
Begränsat läckage av drivmedel/olja Väg 515 strax norr väg 510 Stjärnholm
Brand fordon/fartyg
I höjd med Trädgårdsgatan 6 A
Brand i avfall/återvinning
Sundstigen 33
Brand i avfall/återvinning
Sundstigen 33
Brand i byggnad
Esplanden 15 B
Brand i byggnad
Frösängsvägen 36 3:e våningen
Hjärtstoppslarm
Södra Malmgatan
Hjärtstoppslarm
Lastuddsvägen Stjärnholm
Hjärtstoppslarm
Femöre väster om småbåtshamnen
Lyfthjälp
Björntorpsvägen 73
Självmord/försök
Snöskatevägen
Trafikolycka
Mastvägen 26
Trafikolycka
Sundav. - Björntorpsv. rondellen
Trafikolycka
Väg 53

Sida 3 av 3

Uppföljning av Oxelösunds kommuns
”Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun” 2020,

Helt uppfylld
Delvis uppfylld
Ej uppfylld

8.3.1 Antalet skadetillfällen i all kommunal verksamhet ska minska
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Kartlägga riskerna i kommunala
verksamheter genom
regelbundna SSAM-ronder med
fastighetsägare och personal
inom skola, förskola och
omsorgens särskilda boenden.
HL

På grund av sjukskrivning har SSAMronderna ej genomförts.

202001-01

202012-31

Ge förutsättningar
förkommunens anställda att
aktivt kunna delta i säkerhetsoch trygghetsarbetet.
HL

Kommunala säkerhetsutbildningar för
personal (HLR, LABC, Brand) har inte
genomförts 2020.
Orsaken är att medel för utbildningar inte
har avsatts i kommunstyrelsens budget
2020.

202001-01

202012-31

Ge elever kunskap om hur de
undviker olyckor och hur de ska
agera vid en olycka, via
Skolanssäkerhetsdagar
HL

Säkerhetsdagarna 2020 är inställda pga
Covid-19

202001-01

202012-31

Status

Kommentar 2020:

8.3.2 Antalet händelser som leder till räddningsinsats ska fortlöpande minska i förhållande till
riskbilden
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Genomföra tillsyn samt
myndighetsutövning inom LSO
och LBE.
NI

Tillsyner har pga Covid -19 inte utförts.

202001-01

202012-31

Fortsätta arbetet med att ta fram
en plan för säkerhet vid vatten
KP

Kommunen har inte utsett en samordnande
aktör för arbetet

202001-01

202012-31

Tillståndshanteringen har genomförts enligt
gällande rutiner och där fanns inga
förseningar under året.

Uppföljning av HP 2020, utkast

Status

2

Helt uppfylld
Delvis uppfylld
Ej uppfylld

8.3.3 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska fortlöpande
öka
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Utbilda, informera och ge råd
inom det olycksförebyggande
området.
HL

Utbildningar har genomförts vid flera
tillfällen hos Oxelösunds Hamn som ägs till
50% av kommunen.

202001-01

202012-31

Status

Kommunala säkerhetsutbildningar för
personal (HLR, LABC, Brand) har inte
genomförts 2020.
Rådgivning till privatpersoner, företag och
organisationer är en betydande del i
verksamheten.

8.3.4 Räddningsinsatsen ska påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt
utifrån en grundberedskap
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Säkra och effektiva
räddningsinsatser genom
planering, övning, uppföljning
och utvärdering
PK

Organisationen har under året ställt om
arbetssätt med att förbereda för
räddningsinsats i syfte att kvalitetssäkra den
operativa förmågan. Det innefattar bland
annat planering, genomförande och
uppföljning av övningsverksamheten i hela
organisationen. Det innefattar även att
tydliggöra individens och organisationens
operativa förmåga. Detta är ett långsiktigt
arbete som kommer ta ett par år innan full
effekt har uppnåtts.

202001-01

202012-31

Öka förmågan till
tidigtingripande, exempelvis
med FIP (första insatsperson).
PK

Första insatsperson finns infört sen 2016 i
Oxelösund.

202001-01

202012-31

Uppföljning av HP 2020, utkast

Status

3

Helt uppfylld
Delvis uppfylld
Ej uppfylld

8.3.5 Brand ska upptäckas och släckas inom två minuter i byggnader där människor finns
närvarande
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Driva utvecklingen med att den
enskilde eller andra
samhällsresurser ska påbörja
skadeavhjälpande åtgärder
innan räddningstjänsten
kommer på plats
PK

Framtaget koncept för hembesöken kommer
att omfatta även Oxelösund.

202001-01

202012-31

Analysera och föreslå ett
koncept för återkoppling eller
krisstöd till drabbade
PK

Koncept finns inte framtaget men vid
huvuddelen av de händelser som vi agerar
vid erbjuds drabbade önskad hjälp.
Finns inte detta framtaget i samband med
pamfletten om gjordes typ 2018???

202001-01

202012-31

Status

8.3.6 Räddningstjänsten ska dra och sprida lärdomar fråninträffade händelser och därigenom
genomföra effektivare olycksförebyggandearbete tillsammans med effektivare
räddningsinsatser
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Startdatum

Slut
datum

Fördjupade olycksundersökningar
utförs vid behov efter insats och
händelser inom kommunala
verksamheter

Under 2020 har en olycksundersökning
genomförts för en händelse med en
lägenhetsbrand.

2020-01-01

202012-31

Status

8.3.7 Informationssäkerhet Tillträdesbegränsning Säkerhetsprövning
Aktivitet
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Genomföra säkerhetsanalys
HL

Säkerhetsskyddsanalys samt
säkerhetsskyddsplan har upprättats och
fastställts av kommunchefen.

202001-01

202012-31

202001-01

202012-31

Status

Säkerhetssamtal och placering i
säkerhetsklass av nyckelpersoner sker
löpande efter behov.
Informera och vid behov initiera
utbildning för berörda
verksamheter
HL

Fokus under 2020 har varit de som
bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Uppföljning av HP 2020, utkast

4

Helt uppfylld
Delvis uppfylld
Ej uppfylld
Ta fram plan med årliga aktiviteter
inkl. uppföljning baserad på
säkerhetsskyddsanalysen
HL

En säkerhetsskyddsplan, med utgångspunkt i genomförd säkerhetsskyddsanalys, har fastställts av
kommunchefen.

202001-01

202012-31

8.3.8 Minska sårbarheten i samhällsviktiga verksamheter
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Vidta åtgärder för att säkerställa
alternativelförsörjning
(reservkraft) tillprioriterade
samhällsviktiga funktioner

Aktiviteterna pågår enligt plan.
Tas upp och behandlas i RSA

202001-01

202012-31

Säkerställ bemanning i
samhällsviktigverksamhetgenom
att se över och eventuellt
uppdatera pandemiplanen
från2009.

Kommunens pandemiplan har uppdaterats
under våren 2020.

202001-01

202012-31

Genomför övning på
förvaltningsnivåförhantering av
en situation utan elförsörjning
och/eller en situation utan
vattenförsörjning.

Har inte genomförts

202001-01

202012-31

Löpande jobba med att
identifiera sårbarheter (RSA)

RSA fastställd och klar.

202001-01

202012-31

Status

8.3.9 Utvecklat arbete inom kommunens geografiska områdesansvar
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Genomföra övning med externa
aktörer (OXSÄK) för utvecklad
samverkan

Vissa aktörer övades i INGEBORG i maj
2019

202001-01

202012-31

Status

8.3.10 Utökad samverkan med andramyndigheter och aktörer inom krishantering
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Genomföra utbildningar och
övningar tillsammans med
andramyndigheter, privata
aktörer och frivilligorganisationer

Kommunen har genomfört den
distribuerade seminarieövning inom TFÖ
2020 som samtliga landets kommuner
genomför.

202001-01

202012-31

Uppföljning av HP 2020, utkast

Status

5

Helt uppfylld
Delvis uppfylld
Ej uppfylld
Genomföra övning som
omfattarpsykiskt och socialt
omhändertagande samt
bemötande av media

Kommunikation övades under INGEBORG
2019

202001-01

202012-31

8.3.11 Ha en god förmåga att leda vid krishändelser eller extraordinära händelser
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Aktuell och övad krisledningsplan
finns

Krisledningsplan är framtagen och
fastställd av kommunstyrelsen. Planen
övades under INGEBORG 2019

202001-01

202012-31

Ändamålsenligt utrustade och
robusta ledningsplatser för
krishändelse

Detta gäller även den alternativa
ledningsplatsen. Förbättringsområden
framkom under INGEBORG

202001-01

202012-31

Det finns redundans i de tekniska
system som är viktiga för
kommunensförmåga att leda och
kommunicera i händelse av en
kris

Det finns rakelenheter och personer som
kan arbeta i WIS

202001-01

202012-31

Det finns en funktion (beredskap)
som har till uppgift att
omvärldsbevaka, att vara
kommunens kontakt mot
omvärlden, att kunna initiera
krisstöd eller aktivera
kommunens krisledning vid en
krishändelse

Tjänsteman i beredskap (TIB) har
funktionen som kontaktperson vid
händelser
Utvärdering av TIB rollen sker under hösten
2020 inför den uppdelning som sker när
SKTRJ går samman med Södertörn 2020.

202001-01

202012-31

Det finns aktuella kontaktlistor till
personer i kommunen med
nyckelfunktioner och system

Aktuella kontaktlistor finns framtagna

202001-01

202012-31

Status

8.3.12 Kommunen har en god förmåga att hantera kriser
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Riktlinjer och styrdokument för
krisberedskap inom kommun
och för kommunala
verksamheter revideras (HL)

Styrdokument för kommunens arbete med
krisberedskap 2019-2022 har fastställts av
kommunfullmäktige i december 2019

202001-01

202012-31

Uppföljning av HP 2020, utkast

Statu
s

6

Helt uppfylld
Delvis uppfylld
Ej uppfylld

8.3.13 Medborgaren är medveten om sitt eget ansvar för sin grundberedskap vid kriser
AKTIVITET
Titel

Kommentar

Start
datum

Slut
datum

Informera allmänheten om deras
eget ansvar att hantera bortfall
av t ex värme, dricksvatten och el

Deltagande och aktiviteter under
krisberedskapsveckan

202001-01

202012-31

Uppföljning av HP 2020, utkast

Status

7
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Datum

Dnr

2021-01-08

KS.2020.116

Kommunstyrelsen

Utvärdering av målstyrning och roller kommunstyrelsen 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens utvärdering godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar att lyfta följande i sin egen utvärdering.


Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för både utbildning av nämnd inför ny mandatperiod som introduktion
av nya ledamöter under pågående mandatperiod



Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda men ser att dessa behöver förstärkas
med exempel som diskussionsunderlag för ökad förståelse



Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda
parter får vara uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter
mot dessa. Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig
bryter spelreglerna. Dock upplevs ibland ett motstånd längre ut i
organisationen mot politiska beslut



Något behov av att revidera policydokumentet under innevarande
mandatperiod finns inte

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen genomförde vid sammanträdet den 25 november en utvärdering av
målstyrning och roller för egen del. Resultatet av utvärderingen beslutades inte vid
sammanträdet varför detta beslut behöver ske vid sammanträde i den 27 januari 2021. Vid
Kommunstyrelsens egen utvärdering konstaterades följande:

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND



Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för både utbildning av nämnd inför ny mandatperiod som introduktion
av nya ledamöter under pågående mandatperiod



Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda men ser att dessa behöver förstärkas
med exempel som diskussionsunderlag för ökad förståelse



Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda
parter får vara uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter
mot dessa. Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig
bryter spelreglerna. Dock upplevs ibland ett motstånd längre ut i
organisationen mot politiska beslut
Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-29

KS.2020.116

Som underlag till kommunstyrelsens egen utvärdering lämnas
kommunstyrelseförvaltningens utvärdering.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller fungerar
som avsett, policyn ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt
samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Kännedomen om policyn för målstyrning och roller bedöms som god i
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter och information om policyn ingår i
genomgången för nya medarbetare.
Kommunstyrelsen föreslås fastställa framkomna slutsatser vid sammanträde den 25
november.

3. Ärendet
Kommunstyrelsens bedömning av hur policyn efterlevs genomfördes vid sammanträdet
den 25 november.
Utgångspunkt för kommunstyrelsens bedömning är följande frågeställningar:
1. Är policyn känd för nämndens ledamöter?
a. Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny
mandatperiod?
b. Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under pågående
mandatperiod?
c. Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?
d. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?
Kommunstyrelsen kom vid sammanträdet den 25 november fram till följande värdering:


Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för både utbildning av nämnd inför ny mandatperiod som introduktion
av nya ledamöter under pågående mandatperiod



Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda men ser att dessa behöver förstärkas
med exempel som diskussionsunderlag för ökad förståelse



Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda
parter får vara uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter
mot dessa. Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig
bryter spelreglerna. Dock upplevs ibland ett motstånd längre ut i
organisationen mot politiska beslut



Något behov av att revidera policydokumentet under innevarande
mandatperiod finns inte
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-29

KS.2020.116

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning:
Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har den 2 november diskuterat policyn
utifrån fastställda frågeställningar.
2. Kännedom om Målstyrning och roller
a. Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter?
Kännedomen bedöms som god. I Strateggruppen finns en mycket stor kunskap och
denna bedöms även finnas inom Mark och exploatering. Gemensamt för dessa
enheter är att de ofta interagerar med den politiska ledningen. På Kost- och
Kommunikation och serviceenheten har man pratat om den men berör inte de
frågorna alltför mycket.
b. Ingår information om policydokumentet i introduktionen av nyanställda?
Utbildning ingår för nya medarbetare förutom inom Kostenheten där det ges
information då verksamheten ligger långt ifrån den politiska styrningen.
3. Spelregler för förtroendevalda och anställda
a. Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda
tydliga och klara?
Spelreglerna i sig upplevs som tydliga. Ibland uppstår frågor som är i gränslandet
mellan rollen som politiker och tjänsteman och då kan det emellanåt vara svårt att
värdera hur man ska agera. För vissa grupper kanske det behövs illustrationer eller
”case”-beskrivningar för att förstås som t.ex en film.
4. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?
I huvudsak ja, men det finns undantag. Ibland är inte gränserna självklara varför en
levande diskussion behövs. Vad- och hur-frågan kan behöva diskuteras ur båda
sidors perspektiv. Lojalitet mot politiska beslut är A och O.
5. Decentralisering
a. Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i
organisationen som möjligt?
Ja, givet de ekonomiska förutsättningarna. Det är till och med så att externa
organisationer ställer sig frågan om det är korrekt att ansvaret ligger så långt ut.
b. Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med
policyns förutsättningar?
Ja, samtidigt som alla enheter samverkar vid bristande måluppfyllelse eller åtgärder
med anledning av prognosticerat underskott i verksamhetsuppföljning.
c. Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet
med policyn?
Har inte varit aktuellt, ledningsarbetet uppfattas som transparent.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-29

KS.2020.116

6. Samverkan med fackliga organisationer
a. Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med
policyn?
Ja. Samtidigt vore det önskvärt med ett större engagemang från de fackliga
organisationerna i strategiska frågor som inte kräver ett omedelbart avgörande dvs
ett mer långsiktigt synsätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kommunstrateg (FK)

Mats Dryselius
kommunstrateg

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius
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Datum

Dnr

2020-12-03

KS.2018.150

Kommunstyrelsen

Finansiering av Byggnadstekniskantikvarisk förundersökning
samt driftkostnader vid Stjärnholms stall
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut


Finansiering av driftkostnader 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältställ år 2021
finansieras av KS oförutsett



Godkänna investering 570 tkr för byggnadstekniskantikvarisk förundersökning inkl.
kostnad för framtagande av förfrågningsunderlag för kommande upphandling av
Stallets renovering.



Finansiering av investering 570 tkr sker via KS reserv för oförutsedda utgifter.



Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form
av tältstall. Rapport lämnas vid kommande sammanträde inkluderat slutlig uppskattad
kostnad för åtgärden samt förslag till finansiering. Vid kommunstyrelsens sammanträde
2020-09-30 presenterades åtgärd samt förslag till finansiering.
Ordförande yrkade vid sammanträdet att punkten Finansiering av driftkostnad 1 225 tkr år
2021 hänskjuts Mål och budgetberedningen ändras till en ny punkt med lydelsen
Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av driftskostnaden 1 225
tkr för 2021 och återkomma till Kommunstyrelsen med detta för beslut senast vid
sammanträde i januari 2021. Kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkande.
Verksamheten och hästar är evakuerade ur befintligt stall. Stallet har fått en temporär
uppstämpning för att klara av eventuella snölaster under vintern. Kommunstyrelsen har
informerats om att kommunstyrelseförvaltningen undersöker en mer långsiktig lösning kring
tillfälligt stall där hästarna kan husera under kommande renovering av stallets tak. Parallellt
med det arbetet behöver handlingar tas fram för en ny upphandling av kommande
takrenovering, där har utlovats att kommunstyrelseförvaltningen återkommer med offert och
tidplan.

3. Ärendet
Stjärnholms stall är en kultutminnesintressant byggnad och unik i sitt slag vilket innebär att
renovering behöver ske med varsamhet och stöd av en byggnadsteknisk antikvarie.
Innan ny upphandling kan ske av takrenoveringen behöver byggnadstekniksantikvarisk
förundersökning utföras för att kartlägga omfattningen av den kommande renoveringen i
Stallet. I detta arbete tas även handlingar fram till kommande upphandling.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-12-03

KS.2018.150

Under hösten har byggnadsteknisk antikvarie tagit del av nuvarande ritningar, rapporter och
gjort platsbesök för att bilda sig en uppfattning om projektets storlek och tidsåtgång för en
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning och återkopplat med offert och tidplan.
Byggnadstekniskantikvarisk förundersökning
3-D scanning av takkonstruktion samt samtliga bärande väggar och bjälklag behöver
utföras.
Del A, Platsbesök, konstruktionsanalys, kompletterande mätning och skadeinventering.
Uppritning av takkonstruktion (stämp, bjälklag, takstol etc.) med utmarkerade åtgärder på
varje del samt inventering av åtgärder för dörrar och fönster.
Del B, Framtagande av förfrågningsunderlag för samtliga delar inkl. ritningar till
upphandling.
Tidplan
Scanning beräknas ta ca 1 månad efter bekräftad beställning. Därefter kan inventering
påbörjas. Vilket beräknas ta ca: 8 veckor. Efter detta sker sammanställning av
förfrågningsunderlag ca: 4 veckor. Total tidsåtgång för byggnadstekniskantikvarisk
förundersökning är beräknad till ca: 17 veckor. Efter detta kan upphandling påbörjas.
Byggnadsteknisk antikvarie medverkar i kommande byggentreprenad i form av deltagande
i löpande byggmöten. Avslutningsvis summeras projektet i en antikvarisk slutrapport.
Finansiering av dessa delar tas inte med i detta beslut utan behandlas i nästa fas,
byggnationsfasen.
3-D scanning
Del A, Arbete efter 3-D scanning
Del B, Förfrågningsunderlag för samtliga
delar inkl. ritningar till upphandling.

feb
mars-april
maj

Påbörja upphandling

maj/juni

Kostnadsbild
3-D scanning
Byggnadsteknisk antikvarie
Byggherrekostnad/Förvaltartid
Oförutsedda kostnader 25 %

65 tkr
375 tkr
15 tkr
115 tkr

Svåruppskattad prisbild då det är svårt att beräkna
tidsåtgång i en sådan komplex och gammal byggnad.

Totalkostnad

570 tkr

Bidrag
Bidrag för del av kostnaden för byggnadstekniskantikvarisk förundersökning kommer att
sökas hos Länsstyrelsen. Beslut om bidrag och summa sker först när arbetet är slutfört.
Beslut
Enligt Kommunstyrelsens ändringsyrkande vid sammanträde 2020-09-30 föreslås
finansiering av 2021 års driftkostnader om 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältställ
finansieras av KS oförutsett. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning finansieras via KS reserv för oförutsedda
utgifter.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-12-03

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Controller (FK)
Kommunchef (FK)
Fastighetschef (FK)
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kultur och fritidsnämnd (FK)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom

KS.2018.150
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2020-12-14

KS.2020.133

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Firmatecknare
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1

Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte
beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson.
Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel eller 2:e vice
ordföranden Patrik Renfors.

2.

Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans
förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av controller
Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.

3.

För följande ärenden:
•

Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning

•

Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar

•

Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;

bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma
a.

ekonomichef Magnus Petersson

b.

controller Margrita Sjöqvist

c.

fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius

d.

redovisningsekonom Tove Bondestad

e.

ekonom Henrik Lewerissa

f.

ekonomihandläggare Liselott Evensson

g.

ekonomihandläggare Rebecka Hagfalk

h.

verksamhetsekonom Hanna Taflin

i.

verksamhetsekonom Pål Näslund

j.

verksamhetsekonom Camilla Örnebro

Sammanfattning
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens namn
med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns behov av ett
nytt beslut om firmatecknare.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-12-14

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS - Firmatecknare

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Utsedda

Magnus Petersson
Ekonomichef

KS.2020.133
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2021-01-07

MEX.2020.142

Kommunstyrelsen

Markanvisning Bo Klok - Sjögatan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Bo Klok Housing AB tilldelas direktanvisning för del av fastigheten Oxelö 8:50 i 8 månader i
enlighet med gällande detaljplan och Kommunens riktlinjer om markanvisningar.
Utarbetat förslag till markanvisningsavtal samt Köp & Genomförande avtal med Bo Klok AB
fastställs.

2. Sammanfattning
Förfrågan och intresse har kommit från Bo Klok Housing AB (Bo Klok) avseende del av
fastigheten Oxelö 8:50 med detaljplan kallad ” Sjögatan”. Under våren 2019 tilldelades
samma område en annan exploatör. Den markanvisningen förlängdes av
Kommunstyrelsen vid ett tillfälle, men när exploatören bad att få ytterligare tid återtogs
markanvisningen. Kommunstyrelseförvaltningen, Mark & Exploatering har sedan en tid fört
diskussioner om exploateringsområden i Oxelösund med Bo Klok . Under hösten 2020 har
bolaget gjort sin marknadsanalys av Oxelösund vilket lett till att Bo Klok tagit fram ett
koncept för området Sjögatan som är godkänd inom företagets ledning.
Bo Klok är en av Sveriges största producenter av prisvärda, nyckelfärdiga, bostadshus i trä.
Konceptet ägs av Skanska tillsammans med IKEA. De står för funktionsmässiga boenden
med bra kvalitet på inredning. För Sjögatan är tanken att arbeta med radhus i
bostadsrättsform om 117 kvm i 2 plan. Det finns även en tanke om ett upplägg med
lägenheter som kommer att utredas och vara klar senast i början av februari. Det är
företrädesvis en yngre målgrupp som attraheras av bostäderna, vilket förstärks av att ha
nya Oxelöskolan bara 100 talet meter ifrån. Bo Klok har ett gott renommé och varumärke
som skulle passa bra i Oxelösunds fortsatta utveckling.
Vid sidan av att attrahera barnfamiljer från andra orter är projektet intressant för boende i
Oxelösund där de intresserade då blir en del i en välbehövlig flyttrotation.
Kommunstyrelsen föreslås därför att Bo Klok Housing AB tilldelas en direktanvisning på
markområdet Sjögatan (del av Oxelö 7:50) med en markanvisningstid om 8 månader från
datum för Kommunstyrelsens undertecknande.
Beslutsunderlag
Avtal om Markanvisning för del av Oxelö 8:50
Princip ritningar från BoKlok

Johan Persson
Kommunchef
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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Datum

2020-11-27

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FK)
EKONOMI (FK)

MEX.2020.142

ALTERNATIV MED 26 MODULER FÖRDELAT I LÄNGOR PÅ 2-6 HUS

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

GÅN

GC
YKE
L

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 § 2

AREA FASTIGHET CA 7500 KVM

PARK

40% BYA: 3000 KVM

GATA

Gata

GÅNG

Gångväg
Gång-/Cykelväg

GÅNG / CYKEL
PARK

MODUL ÄR CA 72 KVM + FRD(7,5KVM) = 79,5 KVM/MODUL

Park

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

PARK

3000 KVM /79.5 KVM = FASTIGHETEN KAN BEBYGGAS MED CA 37 MODULER

GÅNG
Utfört av: Isabell Lilja Skanska Teknik 2020-09-24
00
40

a1

a1
E

4

B

Bostäder

E

Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,
Marken får inte förses med byggnad,

4 kap 11 § 1

4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,
Högsta nockhöjd är 8 meter,

8

400

00
40

0

Ekan

n1

11256

Högsta totalhöjd i meter,

0.0

4 kap 11 § 1

4 kap 11 § 1

Utformning

GA

TA

Endast radhus, parhus eller kedjehus,

4 kap 16 § 1

Utförande
Källare får inte finnas,

4 kap 16 § 1

Lägsta nivå för färdigt golv är + 2,2 meter. ,

8

4 kap 11 § 1

4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1

Nedtagna träd ska ersättas inom planområdet,

4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,

4 kap 21 §

Villkor för lov
Bygglov får inte ges förrän föroreningarna är åtgärdade,

4 kap 14 § 1

Strandskydd
a1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Skala: 1:1000 A2

90

100 meter

Strandskyddet är upphävt,

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Granskningsutlåtande

Sjögatan

Ajourförd och kompletterad 2017
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun.
Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Södermanlands Län

Höjdsystem RH 2000
Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Huvudbyggnad, takkontur

Fastighetsbeteckning

Huvudbyggnad, husliv

Rutnät

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Detaljplan för del av Oxelö 7:50

Uppgifter om grundkartan

OXELÖ 7:1

4 kap 17 §

Övriga byggnader
Skärmtak

Belysningsstolpe

Staket, mur
Häck

+14,3

Avvägd höjd

Barrskog, Lövskog

Körbanekant

Barr eller lövträd

Körbana kantsten

Ägoslagsgräns

Gångbanekant

Dike

Nivåkurvor

Beslutsdatum

Antagandehandling

2018-10-25

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

2018-12-12

Upprättad 2017-11-21

Instans

Godkännande

Reviderad 2018-02-27

MSN

Antagande
KF

Laga kraft
2019-01-11

PLAN2017.3
Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

0481-P2019/1

ALTERNATIV MED 24 MODULER FÖRDELAT I LÄNGOR PÅ 2-6 HUS

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

GÅN

GC
YKE
L

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap 5 § 2

AREA FASTIGHET CA 7500 KVM

PARK

40% BYA: 3000 KVM

GATA

Gata

GÅNG

Gångväg
Gång-/Cykelväg

GÅNG / CYKEL
PARK

MODUL ÄR CA 72 KVM + FRD(7,5KVM) = 79,5 KVM/MODUL

Kvartersmark , 4 kap 5 § 3

PARK

3000 KVM /79.5 KVM = FASTIGHETEN KAN BEBYGGAS MED CA 37 MODULER

GÅNG
Utfört av: Isabell Lilja Skanska Teknik 2020-09-24
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2020-12-14

KS.2018.34

Kommunstyrelsen

Finansiering av överskridande av investeringen Byte av
ventilationssystem vid Breviks gymnastikbyggnad
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut


Investeringen Byte av ventilation vid Breviks gymnastikbyggnad tilldelas ytterligare
investeringsmedel om 65 tkr



Finansiering av 65 tkr sker genom fastighetsbudget 2021.

Sammanfattning
Under 2018 har kommunchef infört uppföljning av investeringsprojekt för
Kommunstyrelseförvaltning Ekonomi/Fastighet och Mark och exploatering samt Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med dessa investeringsuppföljningar är att förbättra
uppföljningar och kontroll av de större investeringarna samt ge möjlighet till
Kommunstyrelsen och i förekommande fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta
beslut om tilldelning av ytterligare medel till enskilt investeringsprojekt om detta
prognostiseras kosta mer än budgeterat.
Att ett överskridande av en enskild investering prognostiseras är inte ovanligt, särskilt inte
avseende fastighetsinvesteringar. Vid genomförande av investeringar kan oförutsedda
händelser uppkomma som leder till fördyringar av projektet. Hanteringen av ett
prognostiserat överskridande ska dock följa de budgetregler som fastställts för innevarande
budget.
Projektets överdrag beror på att föreslagen lösning med cirkulär kanaldragning i
omklädningsdelen ej fungerade i praktiken pga. utrymmesmässiga skäl och fick ändras till
rektangulära kanaler samt att elarbeten har behövt ske i större utsträckning än väntat vilket
har resulterat i att medel för oförutsett inte har täckt samtliga merkostnader.
Under projektets gång har fastighetsekonom flaggat för ett överdrag vid tillfällen för
investeringsuppföljning, samt meddelat att budgetöverdraget kan täckas med fastighets
innevarande budget. Då fullständig kostnadsbild inte blev färdigställd till kommunstyrelsens
sammanträde i november föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att överdraget finansieras
med medel från fastighetsbudget 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-12-14

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Controller (FÅ)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom
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Datum

Dnr

2020-12-18

KS.2020.134

Kommunstyrelseförvaltningen
Ia Synneborn

Kommunstyrelsen

Medlemsskap i Glokala Sverige
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Oxelösunds kommun tackar ja till erbjudet medlemskap för att ansluta sig till Glokala
Sverige.

2.Sammanfattning
Glokala Sverige beviljas fortsatt stöd av Sida för ytterligare tre år (2021-2023). Oxelösunds
kommun som tidigare sökt, men inte fått plats, erbjuds nu att delta kostnadsfritt för 2021.
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap
och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och
regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) och finansieras av Sida, ICLD – Internationellt centrum för lokal
demokrati – blir ny samarbetspartner för 2021.
Idag deltar 130 kommuner och 16 regioner. I Sörmland deltar Eskilstuna, Nyköping,
Strängnäs, Flen och Gnesta.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det vore en fördel för Oxelösunds kommun och
dess verksamheter att vara medlemmar i Glokala Sverige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-12-18
Erbjudande till nya kommuner till Glokala Sverige från 2021

Johan Persson
Kommunchef

Ia Synneborn
Hållbarhetsstrateg

Beslut till:
Hållbarhetsstrateg (få)
Miljö- och samhällsbyggnads chef (fk)
Marknadschef Kustbostäder och Oxelö Energi (fk

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Till kommuner som ansökte om deltagande i Glokala Sverige 2020

Erbjudande till nya kommuner
i Glokala Sverige från 2021
Om Glokala Sverige
Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD med syfte att
stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen bland politiker och
tjänstepersoner i kommuner och regioner. Verksamheten inleddes 2018 och finansieras av
Sida. 2020 deltar 130 kommuner och 16 regioner i Glokala Sverige och inför kommande år
kommer fler deltagare antas.
Läs mer på www.fn.se/glokalasverige eller kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Glokala Sveriges erbjudande till er1
Kommuner och regioner som ansökte till Glokala Sverige 2020 men inte kunde tilldelas en
plats på grund av platsbrist erbjuds härmed att delta i Glokala Sverige från 2021. Följande
ingår i deltagandet.

Välkomnande av nya deltagare och utbildningsinsats
Alla nya deltagare får:
 Välkomstpaket med kommunikationsmaterial om Agenda 2030. Paketet innehåller bland
annat skyltar med Globala målen, affischer och utbildningsmaterial.


Webbsänd kick-off för nya deltagare i början av året



En egen kontaktperson från FN-förbundets kansli som stöttar er i ert deltagande i
Glokala Sverige.



Ett eget utbildningstillfälle (en halvdag) om Agenda 2030 för politiker och
tjänstepersoner i er organisation. Detta planerar vi tillsammans och genomför på plats i
era lokaler eller i form av en egen digital utbildning. Utbildningen tar cirka tre timmar,
men kan ersättas med flera kortare dragningar, om ni nå olika målgrupper under samma
halvdag.

Glokala Sveriges nätverk
Som deltagare i Glokala Sverige får ni tillgång till ett nätverk där ni tillsammans med över
hälften av landets kommuner och regioner kan utbyta erfarenheter och dela kunskap för att
stärka det lokala och regionala genomförandet av Agenda 2030. Ni får:


Tillgång till digital portal för samarbete mellan Glokala Sveriges deltagare. Portalen för
kunskap- och erfarenhetsutbyte utvecklas i slutet av 2020.



Förtur till platser på Glokala Sveriges årliga konferens Mötesplats Agenda 2030.



Inbjudan till regionala träffar som Glokala Sverige anordnar tillsammans med de regioner
som ingår i samarbetet.

Glokala Sveriges nätverk ska byggas och bedrivas både i digital form och i verkliga möten på
plats. Hur, när och var avgörs av de rekommendationer som kommer att gälla för möten nästa
år, men också av vad som är effektivast och lämpligast för varje tillfälle.
De regionala träffarna bygger på att samarbete med regionen är möjligt och utformningen
kan skilja sig åt beroende på rådande förutsättningar.

Kommunikationsstöd
Ni får ta del av Glokala Sveriges stöd för att sprida kunskap och engagemang för Agenda 2030
internt inom er organisation såväl som externt till invånare och andra lokala aktörer. Vidare
får ni tillgång till kommunikationsmaterial för ert deltagande i Glokala Sverige.
Ni får:


Tillgång till Glokala Sveriges webbportal med kommunikationsstöd för deltagare.
Webbportalen utvecklas och kompletteras efter hand, och här kan ni bland annat ladda
ner eller låna material om Agenda 2030 och ta del av inspirationsmaterial framtaget för
Glokala Sveriges deltagare för att sprida Globala målen internt och externt.



Ni får förstås fortsätta använda Glokala Sveriges logotyp tillsammans mer er egen
kommun- eller regionlogga. Mallar för pressmeddelanden och annan kommunikation om
ert deltagande.



Inbjudan till kampanjer och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 och Globala
målen.

Fördjupning
Under den nya verksamhetsperioden kommer Glokala Sverige utveckla stöd för fördjupad
implementering av Agenda 2030 i kommuner och regioner. Stödet utvecklas i dialog med
kommuner och regioner och i samarbete mellan FN-förbundet, SKR, ICLD och eventuella
ytterligare samarbetsparter. Stödets utformning kommer utvecklas och kommuniceras längre
fram, men i stora drag kommer ni att få:


Möjlighet att ansöka om finansiering och stöd för praktiskt genomförande av projekt
med syfte att stärka genomförandet av Agenda 2030 och förstärkt lokal demokrati
samtidigt som ni får ta del av och dela med er av erfarenheter internationellt. Stödet
administreras inom ramen för ICLD:s program för kommunala partnerskap och erbjuds
som ett sätt att ta ert Agenda 2030 arbete vidare.



Tillgång till processtöd för kommuner och regioner som vill stärka det interna arbetet för
att genomföra Agenda 2030. Fortbildningstillfällen exempelvis i form av webbinarier
planeras.



Stöd i att hitta verktyg och partners för att växla upp ert fortsatta arbete med Agenda
2030.

Tidplan och kostnader


Deltagandet i Glokala Sverige gäller från 2021 och så länge Glokala Sveriges verksamhet
fortsätter, såvida ni inte aktivt väljer att avsluta ert deltagande. För er som är nya
deltagare ligger tyngdpunkten på 2021, då vi tillsammans planerar er utbildningsinsats.
Detta år får ni mer direkt stöd från Glokala Sverige, men det kräver också en större
planeringsinsats av er.



Utbildningsinsatsen för er som är nya deltagare förläggs till 2021 och datumet bestäms i
samråd mellan er och er kontaktperson i Glokala Sverige. Vi lägger ett utbildningsschema
där vi gör vårt bästa för att tillgodose allas önskemål.



Vi tar inte ut någon avgift för själva deltagandet i Glokala Sverige. Vi vill att alla Sveriges
kommuner och regioner ska ha möjlighet att ansluta till vårt nätverk. Vår ambition är att
merparten av det innehåll vi erbjuder Glokala Sveriges deltagare ska vara avgiftsfritt.
Glokala Sverige har framöver en något stramare budget samtidigt som vi vill utöka
verksamheten. Det innebär att vi sannolikt kommer behöva ta ut vissa avgifter för en del
av innehållet framöver. Det kan exempelvis handla om konferenskostnader eller
fördjupningsaktiviteter. För att minimera era kostnader kommer vi söka kompletterande
finansiering. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter kommer alltid att vara frivilliga, så ni
förbinder er inte att betala några avgifter för Glokala Sverige.



Stödet till nya deltagare 2021 samt utbildningsinsatsen är helt avgiftsfritt. Vi står för
föreläsare och material. Ni står själva för arbetstid, resor och eventuell logi i samband
med deltagande i Glokala Sveriges aktiviteter.

Förutsättningar för att delta
Vi förutsätter att alla kommuner som ansluter även fortsätter uppfylla de kriterier som låg till
grund för er ansökan till Glokala Sverige. Vi ser att Glokala Sveriges deltagare vill utveckla sitt
Agenda 2030-arbete och växla upp genomförandet av Globala målen. Våra förväntningar på
er är att:



Er ambition att utveckla ert arbete med Agenda 2030 är förankrad i
organisationen, både politiskt och inom förvaltningen.



Ert deltagande i Glokala Sverige är förankrat i organisationen, både politiskt och
inom förvaltningen



En tjänsteperson utses som kontaktperson för er medverkan i projektet och har tid
avsatt i sin tjänst för detta.



En politiker utses som talesperson för er medverkan i projektet



Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra
kommuner och regioner.



Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete, till exempel genom att delta i en kortare
enkät eller vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.



Ni har en uttalad ambition att ta del av det stöd som Glokala Sverige erbjuder och
bidra till nätverket, utifrån era behov och förutsättningar. Ni ger tjänstepersoner
och politiker tid och möjlighet att delta i Glokala Sveriges aktiviteter och ta del av
vårt material.

Har ni frågor? Kika gärna på våra ”Frågor och svar” på webben eller kontakta oss på
glokalasverige@fn.se
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2020-12-15

MEX.2020.137

Kommunstyrelsen

Markanvisning Villabacken
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en markanvisning med tävlingsförfarande
genomförs.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta beslut om
vilka som skall medverka i juryn. Juryn består av representation av tjänstemän från
kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt tre
politiker.
3. Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet
där juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till kommunstyrelsen
vem som ska tilldelas markanvisningen.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun har enligt lag tagit fram riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett utpekat markområde
för bebyggande där markområdet ägs av kommunen. Uppfylls kraven köper intressenten
därefter marken av kommunen och genomför byggnationen.
Villabacken är ett område centralt i Oxelösund med bara 200 meter till centrum. Läget är
också i bästa Oxelösundsklass sett till närheten och utsikten till havet, nära till båtplatser
och annan service.
I detaljplanen för området kallat Villabacken finns idag Södermanlands två högsta
byggrätter med 20 – 24 våningar vardera tillsammans med en lägre byggnad som binder
ihop de två tornen. För rätt aktör bör detta vara ett av de mer attraktiva större
byggprojekten i Södermanland.
Detaljplanens utformning medger inte lägre byggrätt än de 20 våningarna. Det gör att
exploateringen som sådan är speciell utifrån exploatörens roll. Den kräver en extra god
likviditet eller förmåga att låna kapital för byggnationen, jämfört med ett projekt med
möjlighet till etappindelad byggnation. Även den totala byggrätten är stor, vilket gör att
byggkostnaden mest rimligt ligger över en halv miljard.
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Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering, har under mer en ett år tillbaka fått
flera förfrågningar och intresseanmälningar för Villabacken som projekt. I de samtal och
möten som varit har förvaltningen tydligt redogjort för detaljplanens utformning och krav.
Under senhösten återkopplade flera, oberoende av varandra, att de vill ha en
markanvisning. Detta har diskuterats inom förvaltningen. Med de förutsättningar som finns
inom detaljplanen ser kommunstyrelseförvaltningen detta som ett särskilt projekt. Med
detta som grund ser kommunstyrelseförvaltningen det som lämpligt att använda sig av ett
tävlingsförfarande i en markanvisning. Eftersom detaljplanen ställer vissa
exploateringsmässiga krav, bör dem särskilt beaktas och belysas i markanvisningen.
Då detaljplanen och byggrätten är intressant och det finns flera intresserade aktörer är
förslaget ett tävlingsförfarande. I första steget behövs en jury/arbetsgrupp för att
sammanställa krav/önskemål för områdets exploatering bland annat genom gestaltning,
utförande, pris mm. Juryn/arbetsgruppen krävs också för att fånga de affärsmässiga
villkoren med tanke på detaljplanens utformning.
I andra steget har juryn arbetsuppgiften i att rangordna inkomna anbud samt lämna förslag
till kommunstyrelsen vem som skall tilldelas markanvisningen.
Förslagsvis består gruppen av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt tre politiker.
Med tanke på exploateringens storlek är det rimligt att utgå ifrån markanvisningstiden som
exploatören kommer att få kommer att behöva förlängas längre än de 8 månader som
anges i kommunens riktlinjer.
För att visa projektet för intresserade exploatörer görs en mindre marknadsföringsinsats i
lämpliga kanaler samt via det intressentregister som finns på kommunstyrelseförvaltningen,
Mark och Exploatering. Intresserade exploatörer anmäler sitt intresse och ges därefter en
given tid på att visualisera sitt förslag till projekt och är därmed med i tävlingen.
Enligt kommunens riktlinjer görs den formella försäljningen av området först när vinnaren,
exploatören, formellt börjar bygga.
Beslutsunderlag
Bifogad tomtkarta
Bifogad detaljplan

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FÅ).

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
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Ekskogen ska bibehållas

Största totala bruttoarea i m2 ovan mark. Inglasade
balkonger är inräknade i bruttoarean.
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Marken får med undantag av uthus/förråd och
garage/carport inte förses med byggnader
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Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning

Mark och vegetation
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Utemiljölbostadsgård ska ges en grön karaktär och
utformning
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
området.
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Utformning och omfattning
Högsta antal våningar. Därutöver får skydds- och inbyggda
fläklanordningar anordnas

XX-XXIV

Lägsta respektive högsta antal våningar. Därutöver får
skyddsanordningar och inbyggda fläkt- och
hissanordningar anordnas

v,

Vind fär inte inredas

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter

Utseende (ny bebyggelse)
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lnglasning av balkonger ska ske med en enhetlig
utformning och integreras i fasad. lnglasning ska ske med
profillöst system

f,

Bottenvåning ska ges särskild arkitektonisk omsorg och
ges en öppen karaktär
Ny bebyggelse ska utformas med god färg, form och
materialverkan

f,

e

Byggnadsteknik
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f,

Dagvatten, avseende 10-årsregn, ska fördröjas inom kvarteret innan avledning
får ske till det allmänna dagvattensystemet

SKYDD MOT STÖRNINGAR
Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att:
•
minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55
dB(A) ekvivalent trafikbullernivå ,frifältsvärde, utanför minst ett fönster.
•
gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå,
lrifältsvärde, kan anordnas i anslutning till bostäderna.
•
trafikbullemivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26dB(A) ekvivalent
och 41 dB(A) maximal ljudnivå.
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Till planen hör:
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
Beteckningsbeskrivning enligt HMK-ka.
Grundkartan är upprättad av Kartenheten Nyköpings kommun genom
revidering och komplettering av fotogemmetriskt framställd primärkarta.
Koordinat- och projekteringssystem SWEREF 99 1630
HöJdsystem RH2000
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade objekt
utgöres av horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt
mätta av fasaderna.
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2013-09-11
Ulla Hagman
Karttekniker

__ - Fastighetsgräns
Oxelö 8:50
Fastighetsbeteckning
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Huvudbyggnad, husliv
Övriga byggnader
Skärmtak

Staket, mur
Häck
Barrskog, Lövskog
Barr eller lövträd
Ågoslagsgräns
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Balysningsstolpe

+14,3

Awägd höjd
Körbanekant
Körbana kantsten
Gängbanekant
Nivåkurvor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Kvarteret Villabacken

Huvudmannaskap

Del av Oxelö 8:39 och 7:41, Oxelösund

Kommunen är huvudman för allmän plats

Bygglov för inglasning av uterum krävs inte

Villkor för bygglov

Bygglov för bostadshusen får inte ges förrän markföroreningarna
har åtgärdats.

Beslutsdatum

Godkännande
Antagande

2015 04 01

Oxelösunds kommun

Ändrad lovplikt

Laga kraft

Upprättad 2015-02-10

Reviderad

Samy Abu Eid
Planarkitekt

Staffan Stenvall
Arkitekt SAR/MSA (SWECO)

Skala 1:1000 (A1)
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Granskningsutlåtande
lllustrationskarta

Antagandehandling

Detaljplan för

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudbyggnad, takkontur

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighelsförteckning
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2020-12-15

KS.2019.56

Kommunstyrelsen

Utökning av budget för anpassningar av gymnastikbyggnad
vid Stenviks förskola
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Utöka budgeten för anpassningar av gymnastikbyggnad vid Stenviks förskola med
785 tkr till totalt 2 785 tkr
2. 785 tkr finansieras av fastighetsbudget 2021

2. Sammanfattning
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen 2019-09-04 beslutades om ombyggnation vid
Stenviks förskola med budget 2 000 tkr.
I beslutet beskrivs en mindre ombyggnation av outnyttjade ytor i anslutning till
gymnastiksalen. Ombyggnationen innebär uppfräschning av ytskikt samt nedtagning av
innervägg i omklädningsutrymme för att öppna upp yta mot den befintliga ateljén. Duschar
demonteras och ytan ersätts med 2 wc. I samband med ombyggnaden planeras byte av
ventilationsaggregatet som försörjer hela gymnastikbyggnaden.
Ombyggnationen beräknades starta under Q4 2019. I väntan på beslut från
utbildningsförvaltningen om lokalernas kommande användningsområde samt att andra mer
akuta investeringsprojekt tagit personella resurser i anspråk så har projekteringen kommit
igång senare än planerat. Projekteringen är nu slutförd och bygglov beviljat.
Under finprojekteringen och framtagande av handlingar har en ny prisbild uppkommit
Vilket innebär att budgeten behöver utökas för att kunna genomföra planerad investering.

3. Ärendet
Under finprojekteringen och framtagande av handlingar har en ny prisbild uppkommit som
visar att ventilationsentreprenaden blir dyrare än uppskattat ca: 500 tkr, då nya
kanaldragningar krävs. Detsamma gäller mängd av nya rördragningar för vatten och avlopp
ca :200 tkr i ökad kostnad. I tidigare beslut finns inte medel avsatt för förvaltarens tid.
Revisorerna önskar att vi lägger del av förvaltarens tid i investeringsprojekt. Tiden
uppskattas till 5 timmar per vecka under 10 veckor. Detta innebär att budgeten behöver
utökas för att täcka de tillkomna kostnaderna som vi inte hade kännedom om vid tidigare
beslut.
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Ny budget inkluderat tillkommande kostnader
Händelser

Belopp

Ombyggnation av byggnad samt
ventilation enligt offert

2 100 tkr

Osäkerhet och risk

300 tkr

Förvaltartid

25 tkr

Upparbetad kostnad under
projektering, inkl. bygglovskostnad

360 tkr

Totalsumma

2 785 tkr

Tidigare beslutade medel om 2 000 tkr behöver utökas med tillkommande kostnader om
785 tkr och föreslås finansieras från Fastighetsbudget 2021.
Beslutsunderlag
Tidigare Tjänsteskrivelse daterad 19-08-05
Tjänsteskrivelse daterad 20-12-15

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Fastighetsförvaltare KSF. (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)
Controller (FK)

Sarah Heltborg
Fastighetsekonom
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg

Datum

Dnr

2019-08-05

KS.2019.56

Kommunstyrelsen

Anpassningar av gymnastikbyggnaden vid Stenviks förskola
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Startbesked för etapp 2 vid Stenviks förskola genom omställning av Ga.
Omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksal.
2. Ombyggnationen finansieras genom planerat underhåll 2019.
3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

1. Sammanfattning
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen i april 2019 beslutades startbesked för etapp 1 vid
Stenviks förskola. Investeringen innefattar en mindre ombyggnation för att effektivisera
lokalytor för Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. Genom åtgärden tillskapas
ytterligare 30 förskoleplatser i befintlig byggnad. I samband med etapp 1 skapas möjlighet
till en utomhusavdelning, med möjlighet att nyttja gymnastiksalen vid tuff väderlek.
I samband med beslut för etapp 1 informerades kommunstyrelsen om att det finns
möjlighet att tillskapa ytterligare platser i en andra etapp och att Utbildningsförvaltningen
tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till åtgärder och
finansiering av dessa.
Efter värdering och bedömning konstateras att en fullskalig avdelning för 20 barn inte ryms
i gymnastikbyggnadens lokaler. En enklare omställning av lokalytorna i gymnastikhuset
möjliggör dock en ökad flexibilitet och önskad lokalmässig utveckling för verksamheten.
Förbindelsegång mellan förskolebyggnad och gymnastikbyggnad genomförs ej
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen föreslår en mindre
ombyggnation av outnyttjade ytor i anslutning till gymnastiksalen. Ombyggnationen innebär
uppfräschning av ytskikt samt nedtagning av innervägg i omklädningsutrymme för att
öppna upp yta mot den befintliga ateljén. Duschar demonteras och ytan ersätts med 2 wc. I
samband med ombyggnaden planeras byte av ventilationsaggregatet som försörjer hela
gymnastikbyggnaden.
Omställningen skulle möjliggöra fler alternativ att nyttja ytorna till:
Alternativ 1.
En större utomhusavdelning med möjlighet till inomhusvistelse vid sämre väderlek.
Utbildningsförvaltningen planerar att marknadsföra utomhusavdelningen som ska starta på
Stenviks förskola för att få vårdnadshavare att se det stora värdet i att barnen vistas mycket
utomhus Utbildningsförvaltningen bedömer att vårdnadshavaren känner sig mer trygg att
placera sitt barn på en utomhusavdelning om det finns goda möjligheter till inomhusvistelse
vid sämre väderlek, framförallt vinterhalvåret. En mindre omställning av det som en gång
var omklädningsrum till gymnastiksalen skulle göra det möjlig för förskolan att ta emot fler
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barn på utomhusavdelningen. Dessa ytor kan samtidigt nyttjas av övriga avdelningar då det
finns behov av att dela barngrupper och när utomhusavdelningen vistas utomhus hela
dagar.
Alternativ 2
Mindre barngrupper
Omställning som sker i etapp 1 på Stenviks förskola möjliggör att fler barn kan vistas i
huvudbyggnaden. Det ger också de minsta barnen en trygg start på förskolan i en mindre
barngrupp. Förskolan har sökt statsbidrag för att finansiera en mindre barngrupp för de
minsta barnen. Statsbidraget ”mindre barngrupper” är avsett för åtgärder som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas storlek och det är tillåtet att använda statsbidraget
till personalkostnader. Vid en omställning av gymnastiksalens omklädningsrum skulle även
de lokalerna kunna användas till barn med behov av verksamhet i mindre barngrupp.
Vid sidan av detta finns det ett antal barn i kommunen med handikapp som är i behov av
att vistas i små lokaler med värme i golvet. I dagsläget är dessa barn placerade på två
andra förskolor i kommunen. dagsläget är det inte aktuellt att flytta dessa barn till Stenviks
förskola men om behovet uppstår så finns färdiga lokaler förberedda genom de åtgärder
som föreslås i etapp 2. De lokalerna som då blir aktuella för de handikappade barnen är de
lokaler som från hösten nyttjas till en mindre barngrupp för de minsta barnen. Skulle det
vara så att barnen med handikapp plötsligt är i behov av att flytta från sin ordinarie förskola
behöver befintlig småbarnsgrupp en ny hemvist. I det fallet kan lokalerna som tidigare varit
omklädningsrum till gymnastiksalen nyttjas till den mindre barngruppen för de minsta
barnen. Alternativ två kräver en större omställning av ytorna då det ställs andra krav på
ytan när det ska vara en stadigvarande hemvist, exempelvis krävs då en RWC.
Vi behöver idag inte besluta vilket av alternativen utbildningsförvaltningen går vidare med
utan bara att omställningen som genomförs då det skapar flexibilitet i lokalerna för
Utbildningsförvaltningen.
I budget för planerat underhåll 2019 finns 2 000 tkr planerade för ventilationsbyte samt
underhållsåtgärder vid Stenviks förskola. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att tänkta
investeringsmedel för planerat underhåll täcker anpassningarna för etapp 2 inkluderat 200
tkr i reserv för oväntade kostnader. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår således att
finansieringen sker via planerat underhåll 2019. Ombyggnationen beräknas kunna ske
under hösten 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 19-08-05
Projektplan daterad 19-08-02

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)
Controller (FK)

Sarah Heltborg
Fastighetsekonom
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Kommunstyrelsen

Utredning om framtida användande av Breviksskolans lokaler
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av Breviksskolan.
2. Kommunchefen återkopplar senast vid kommunstyrelsens sammanträde i
november 2021

2. Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskola- och
skolorganisation enligt framtaget förslag i utredning daterad 2020-11-17.
I utredningen om ny förskola- och skolorganisation beskriver Utbildningsförvaltningen att
förvaltningen inte har något behov av lokalerna från och med höstterminen 2022.
Med anledning av Utbildningsnämndens beslut föreslås Kommunchefen ges i uppdrag att
utreda långsiktig användning av Breviksskolans lokaler. Återkoppling till kommunstyrelsen
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20-12-15.
Johan Persson
Kommunchef

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Fastighetsekonom (FK)
Fastighetschef (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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v 1.0
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

1

Datum

Dnr

2020-12-18

KS.2020.138

Kommunstyrelsen

Utredning om framtida användande av Oxelö förskola
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut



Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av Oxelö förskola.



Kommunchefen återkopplar senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021

2. Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskola- och
skolorganisation enligt framtaget förslag i utredning daterad 2020-11-17.
I utredningen om ny förskola- och skolorganisation beskriver Utbildningsförvaltningen att
Oxelö förskola flyttar in i Oxelöskolan under år 2021 och utbildningsförvaltningen önskar
lämna nuvarande lokaler vid Oxelö förskola 2021-07-01
Med anledning av Utbildningsnämndens beslut föreslås Kommunchefen ges i uppdrag att
utreda långsiktig användning av Oxelö förskolas lokaler. Återkoppling till kommunstyrelsen
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 20-12-18
Johan Persson
Kommunchef

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Fastighetsekonom (FK)
Fastighetschef (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Datum

Dnr

2020-12-21

KS.2020.137

Kommunstyrelsen

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
3 § 5 p. i lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande lydelse:
3 § Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla
5. mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns).

2. Sammanfattning
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter reglerar i 3 § 1-5 p att det krävs tillstånd av Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelse hålla 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur som inte är
sällskapsdjur, 3. orm, 4. tupp, 5. mer än 5 höns.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsyn efter klagomål upptäckt att det
finns andra fjäderfä än höns som hålls inom detaljplanelagt område. Förvaltningen har
därför föreslagit miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ändra de lokala
ordningsföreskrifterna 3 § 5 p att tillstånd ska krävas inte bara för hållande av höns utan för
alla fjäderfän som inte är sällskapsdjur.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-15 § 110 att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.
Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra utan föreslår att de lokala
ordningsföreskrifterna revideras i enlighet med framskrivet förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks daterad 2020-12-21
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-15 § 110
Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom
Oxelösunds kommun

Johan Persson
Kommunchef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-12-21

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)

KS.2020.137

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 110

2020-12-15
Dnr MSN.2020.38

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige
3 § 5. av de lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande
lydelse:
”mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns).”
Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsyn efter klagomål upptäckt att
det finns andra fjäderfä än höns som hålls inom detaljplanelagt område varför
förvaltningen föreslår att i de lokala ordningsföreskrifterna göra denna ändring.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05.
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom
Oxelösunds kommun.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH
MILJÖN INOM OXELÖSUNDS KOMMUN
Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 39-40 och 43-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, meddelar
Kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Inledande bestämmelser
1§
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd för dessa
lokala föreskrifter.
Avloppsanordning
2§
Utöver kraven i 13 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd inom hela kommunen även för inrättande av annan avloppsanordning än till vilken
vattentoalett är ansluten.
Djurhållning
3§
Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
4. tupp,
5. mer än 5 höns. mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns)
Tomgångskörning
4§
Inom Oxelösunds kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon
hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Spridning av gödsel
5§
Vid spridning av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel gäller utöver vad som
följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som
minskar risken för luktolägenheter.
2. Organisk gödsel skall nedbrukas omedelbart efter spridningen, dock senast inom 10
timmar. Detta gäller dock inte för spridning på bevuxen mark.
Med spridning på bevuxen mark menas t.ex. spridning på mark efter vallskörd, efter
avbetning på betesmark eller då gröda efter sådd nått en höjd av ca 10 cm.
3. Spridning får inte ske närmare än 15 meter från sjö eller annat vattendrag.

Skydd av enskilda grundvattentäkter
6§
Anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs för att inrätta och använda en ny
anläggning för grundvattentäkt på öar i skärgården samt på fastlandet inom en zon 100
meter mätt från Östersjöns strandlinje vid normalt medelvattenstånd.
Eldning
7§
Vid eldning i anläggning för fasta bränslen i Oxelösunds kommun gäller att lufttillförseln
ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Som bränsle får endast ved, pellets,
briketter och liknande bränslen användas. Plast, spånskivor, målat eller tryckimpregnerat
virke, eller annat liknande material samt avfall får inte eldas.
8§
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig
ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.
Ansökan och anmälan
9§
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade
med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som
behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.
Straffbestämmelser
10 §
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.
Dispens
11 §
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det
kan ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Avgifter
12 §
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
Kommunfullmäktige antagit.
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft när Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2021-01-05

KS.2020.91

Kommunstyrelsen

Taxa för renhållning 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Förslag till renhållningstaxa för 2021 fastställs

2. Sammanfattning
Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % samt med ett antal övriga förändringar i
taxan.
Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-12-19, § 111, och beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med dokument som redovisar
taxorna.
Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat ärendet, med Renhållningstaxa 2021 från
Oxelö Energi AB. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslagen renhållningstaxa för
2021 fastställs.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-01-05
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-09, § 111
Förslag till renhållningstaxa 2021, Oxelö Energi AB
Beslut till:
VD Oxelö Energi AB (FÅ)
Utredare kommunstyrelseförvaltningen (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §111

2020-12-09
Dnr KS.2020.91

Renhållningstaxa 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att det tillförs ett
dokument med taxor till förslaget om höjning.
Sammanfattning
Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % (punkterna 8-10) samt med ett antal
övriga förändringar i taxan (punkterna 1-7). De föreslagna höjningarna innebär en
kostnadsökning på 20-30 kronor per månad för ett medelstort hushåll.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslagen.
Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 163
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-10-28
Bilaga, Renhållningstaxa.pdf
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens förslag
1.

Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek.

2.

Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek.

3.

Ändringsavgift stryks som taxa

4.

Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubriken felaktigt abonnemang med
ett enhetspris på 350 kr/ändring.

5.

Vid fler än tre hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av avfall ändras avgiften
till ett enhetspris på 5000 kr/år.

6.

Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck och år.

7.

Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck och år.

8.

Kärl med blandade sopor höjs med 25 %

9.

Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.

10.

Utöver ovanstående justeringar höjs avgiften för Gröna kärl med 20 % och
övriga avgifter höjs med 15 %

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-12-09

Förslag
Björn Johansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det
tillförs ett dokument med taxor till förslaget om höjning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, framskrivet förslag och Björn
Johansson (MP) yrkande om återremiss.
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.

______
Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Oxelö Energi AB (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Renhållningstaxa 2021
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2021-XX-X

Taxa för renhållning (gäller från XX XX 2021)
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunstyrelsen anlitar för ändamålet. Tills vidare utförs det av Oxelö Energi AB.
Hanteringen av hushållsavfall finns reglerat i miljöbalken 15 kap. samt i den lokala
renhållningsordningen.
Denna taxa är miljöstyrande. Den ska bidra till att styra mot de nationella målen och
renhållningsordningen.

Avgiftsskyldighet
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer är avgiftsskyldig och ska
teckna abonnemang för aktuella avfallsslag.
Fastighetsägaren är skyldig att tillse att avfall som hämtas vid fastigheten är sorterat i
enlighet med kommunens renhållningsordning. Detta innebär att en fastighetsägare till ett
flerfamiljshus har ansvaret för att, i nuläget, bruna påsar för matavfall kommer de boende
tillhanda.
Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör abonnemang eller
avfallshanteringen ska snarast anmälas till Oxelö Energi.
Avgiftsskyldigheten och abonnemanget kan överföras till nyttjanderättshavaren efter
ansökan till Oxelö Energi.
Om nyttjanderättshavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som gäller (till exempel om
det uppstår problem med överfyllnad, sortering eller betalning) återgår abonnemanget och
betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren.

Avgifter
Samtliga priser i taxan gäller inklusive mervärdesskatt. Avgifterna erläggs till Oxelö Energi
AB.

Abonnemangsformer

Taxan är uppbyggd med möjlighet att välja bland tre olika abonnemang.
•
•
•

Källsorterat avfall för behandling via Oxelö Energi: Kunden sorterar ut sitt
komposterbara avfall, vilket hämtas och behandlas i Oxelö Energis regi.
Hemkompostering: Kunden komposterar själv allt komposterbart avfall enligt
anvisningar från miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Tillstånd krävs från Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Blandat hushållsavfall: Kunden sorterar inte ut sina komposterbara hushållssopor
utan lämnar dem blandat med restavfallet.

Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas abonnemanget källsorterat avfall (grönt kärl) 140l och
källsorterat matavfall (brunt kärl) 140l.

Våra 80 liters kärl har utgått och kan inte beställas eftersom kärlen
inte tillverkas längre.
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Villaboende
Grundavgift

Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften.
Avgift per år för villa/radhus

909,49 kr

Källsorterat avfall

Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat
matavfall (brunt kärl och bruna påsar).

Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år.

Kärl

Volym
grönt/brunt

Sorterat avfall
kronor

80 l+140 l

783,56

140 l+140 l

1 174,46

240 l+140 l

1 739,00

360 l+140 l

2 704,75

Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat
matavfall (brunt kärl och bruna påsar).
Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år för
bruna kärlet och 12 ggr/år för gröna kärlet.
Volym
grönt/brunt
Kärl

80 l+140 l

Sorterat avfall
kronor
683,26

Hemkompostering

Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. Hämtning sker 26ggr/år.
Volym
grönt
Kärl

Restavfall
kronor

80 l

361,35

140 l

752,26

240 l

1 316,79

360 l

2 282,54

Blandat hushållsavfall

Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av
komposterbara och brännbara hushållssopor.
Volym

Blandat avfall
kronor

Kärl

140 l

2 622,76

Kärl

240 l

3 915,41

Kärl

360 l

6 313,12
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Flerfamiljsboende, verksamheter, samfälligheter
Grundavgift

Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften.
Avgift per år för följande grupper:
Lägenhet

748,03 kr

Verksamhet

1 716,68 kr

Källsorterat restavfall (grönt kärl)

Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall.
Volym

52 ggr/år
kronor

Säck

160 l

3 973,92

Säck

240 l

5 271,71

Kärl

140 l

2 007,35

Kärl

240 l

2 957,64

Kärl

360 l

4 041,69

Kärl

660 l

7 001,91

Container

3 m3

40 989,17

Container

5 m3

54 955,71

Container

8 m3

81 962,90

Container

10 m

3

108 292,40

Källsorterat matavfall (brunt kärl)

Avgift för hämtning och behandling av källsorterat matavfall.
Volym

52 ggr/år
kronor

Kärl

140 l

1 394,17

Kärl

240 l

1 887,11
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Blandat hushållsavfall

Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av
komposterbara och brännbara hushållssopor.
Volym

52 ggr/år
kronor

Säck

160 l

8 278,97

Säck

240 l

10 982,72

Kärl

140 l

4 181,97

Kärl

240 l

6 161,77

Kärl

360 l

8 420,20

Kärl

660 l

14 587,33

Container

3 m3

55 505,48

Container

5 m3

73 939,97

Container

8 m3

110 990,88

Container

10 m3

146 646,08

Fritidsboende

Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften.
Avgift per säsong för fritidshus

757,91kr

Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall och källsorterat matavfall.
Gäller endast för fritidsboende med hämtning från och med april till och med oktober
(20 hämtningstillfällen per år). Permanentboende betalar som villa.
Land

828,14 kr/år

Skärgård

407,21 kr/år

Latrin
Basutbud om 3 kärl

821,56 kr

Fler kärl

290 kr per styck
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Särskilda avgifter
Tillägg

Tillägg för längre avstånd samt låsta utrymmen
Gångtillägg

52 ggr/år
kronor

26 ggr/år
kronor

5 - 10 m

200,00

200,00

11 - 20 m

200,00

200,00

5 - 10 m

200,00

200,00

11 - 20 m

200,00

200,00

Låsta dörrar

1 – 3 st

366,49

183,26

Låsta dörrar

Från 4:e

5 000,00

5 000,00

Säck
Kärl

Uppehåll i hämtningen

För av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medgivet uppehåll uttages ingen taxa.

Förlängt hämtningsintervall vid hemkompostering

Reducering av grundavgift erhålles ej utan gäller endast för hämtning och
behandlingsavgiften.

Följande gäller:
Volym

12 ggr/år
kronor

80 l

261,05

140 l

522,09

Gemensamt kärl

Reducering av grundavgift erhålles ej utan gäller endast för hämtning och behandlingsavgiften, vilken divideras med antal berörda fastighetsägare. Kräver tillstånd av miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

Felsorteringsavgift
För kärl som efter påpekande inte är godtagbart sorterat utgår en avgift på 306 kr per
kärl. Om felsorteringen fortsätter ändras abonnemanget till Blandat hushållsavfall.

Budning

För separat hämtning (budning) uttages en avgift enligt nedan:
Kärl

Villor, flerfamiljshus
verksamheter,
fritidsboende och
småbåtshamnar
kronor

Kärl

250,00

För hämtning av löst avfall (grovavfall) uttages en avgift om 474,45 kr/m3.
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Byte av kärl

När abonnenten påkallar byte av kärlstorlek utgår en avgift enligt nedan:
Kärl

Villor, flerfamiljshus
verksamheter,
fritidsboende och
småbåtshamnar
kronor

Kärl

300,00

Felaktigt abonnemang

Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid
större helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig
otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är
överfull, utgår en tilläggsavgift med 350,00 kr per kärl och gång.

Speciella förhållanden
För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, fastställs en
avgift från fall till fall med ledning av en timkostnad på 827,95 kr och i relation till övriga
taxor. (MB kap 27 § 6)

Påminnelseavgift

Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelseavgift på 100 kr samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle
ha skett.
Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.
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Tjänsteskrivelse
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v 1.0
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2021-01-04

KS.2020.91

Kommunstyrelsen

Taxa för slamtömning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Föreslagna grunder för taxa för slamtömning fastställs
2) Föreslagna avgifter inom taxan för slamtömning fastställs
3) Oxelö Energi ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan

2. Sammanfattning
Nyköpings kommun har tidigare skött slamtömning, för Oxelösunds kommun räkning, åt
fastighetsägare i kommunen. I samband med byte av fordon avsade sig Nyköpings
kommun uppdraget, varpå Oxelö Energi tillsammans med Foria löste detta åt berörda
fastighetsägare under 2020 med stöd av Nyköping kommuns beslutade taxa. Inför 2021
behöver Oxelösunds kommun införa en egen taxa för denna tjänst.
Slamtömningen av fastighetsägares brunnar inryms inom Oxelö Energis
renhållningsuppdrag. Uppdraget utförs till självkostnad och ska inte generera varken ett
över- eller underskott.
Oxelö Energi har utarbetat förslag till grund för taxa för slamtömning samt avgifter inom
taxan för 2021.Förslaget följer hur andra kommuner konstruerat sin taxa och hur
entreprenörerna tar betalt för tjänster samt med mål att schemalagda turer ska väljas.
Oxelö Energi föreslår att grunderna för taxa för slamtömning fastställs samt att Oxelö
Energi ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan. Oxelö Energi
föreslår vidare att avgifterna inom taxan 2021 fastställs.
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra eller tillägga.
Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-01-04
Bilaga, OEAB 2021-01-04;
Förslag till införande av slamtömningstaxa 2021
Förslag till avgifter inom slamtömningstaxan 2021
Beslut till:
VD Oxelö Energi AB (FÅ)
Utredare kommunstyrelseförvaltningen (FK)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Datum

2021-01-04

VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566

Kommunfullmäktige för beslut

Förslag på införande av en slamtömningstaxa till år
2021.
Bakgrund
Nyköpings kommun har tidigare skött detta uppdrag åt Oxelösunds kommun. I
samband med byte av fordon avsa sig Nyköpings kommun uppdrag och Oxelö
Energi tillsammans med Foria löste detta åt berörda fastighetsägare under 2020
med stöd av Nyköpings kommuns beslutade taxa.
Inför 2021 behöver Oxelösunds kommun införa en egen taxa för denna tjänst.
Uppdraget
Slamtömningen av fastighetsägares brunnar inryms inom uppdraget med
renhållningen med en egen taxa. Oxelö Energi har avtal med Foria som utför
slamtömningarna. Under 2020 har ca 100 fastighetsägare utnyttjar denna tjänst.
För varje år minskar antalet slambrunnar i takt med att VA nätet byggs ut och
anläggningar skrotas. Som exempel kommer flera anläggningar att försvinna i
Granliden och Brasstorp, som nu inryms inom VA området.
Uppdraget utförs till självkostnad och skall inte generera varken ett över- eller
underskott.
Anledningen till att detta uppdrag hamnar inom renhållningsuppdraget beror på
att fastigheterna som utnyttjar tjänsten finns utanför kommunens VA område och
därmed förhindrar VA organisationen att utföra uppdraget.
Taxan
Föreslagen taxa följer hur andra kommuner konstruerat sin taxa och hur
entreprenörerna tar betalt för tjänster samt med mål att schemalagda turer skall
väljas.

OXB100 v 1.0 2006-11-14

Föreslagen taxa se bilaga.

Postadress
Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Sjögatan 28

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-325 75 (fax)

Webb/E-post
www.oxeloenergi.se
kundcenter@oxelosund.se

Org.nr
556070-9429

2 (3)
Datum

2021-01-04

Jämförelse av taxan för 3 m3 tömning med andra orter

Schema = en inplanerad tömning. Bud/3 dagar = ett avrop med en tömning som
behöver ske inom tre arbetsdagar. Jour/akut = brådskande tömning med kort
framförhållning.
Jämförelse av taxan för 6 m3 tömning

3 (3)
Datum

2021-01-04

Förslag till beslut

Att fullmäktige godkänner föreslagen slamtaxa och på förslag ger OEAB
styrelse ett mandat att årligen fastställa slamtaxan.
Per Koman Alm
VD Oxelö Energi AB

SLAMTAXA 2021
Slam från enskilda avloppsanläggningar
I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. Priser inklusive moms
Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank upp till 6 kbm
Volym, kbm
0-3 kbm
3-6 kbm

Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning
Schemalagd
inom 10 dagar
1000
1810

Avgift kr per tömning
inom 3 dagar

1450
2260

2611
3421

Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank över 6 kbm

Tjänst
Tömn.avg. per timme
Behandl per kbm

Avgift, kr
Schemalagd

Avgift kr per tömning
inom 10 dagar

1810
270

Avgift kr per tömning
inom 3 dagar

2260
270

3421
270

Avgift för tömning av köksbrunn
Tjänst

Avgift kr per tömning
samtidig tömning
275

Tömning av köksbrunn

Avgift kr per tömning
endast köksbrunn
1200

Tilläggsavgift
Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare,
minireningsverk, sluten tank eller fettavskiljare. Ordinarie avgifter tillkommer
Tjänst

Avgift

Slangtillägg över 20 meter per på börjad 5 meterslängd.
Vid slangdragning över 30 meter kan extrabemanning
komma att behövas, se avgift nedan

68 kr

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras
på grund av hinder, så kallad bomkörning

500 kr per tillfälle

Vid akut tömning inom 24 timmar under ordinarie
arbetstid debiteras en utryckningsavgift . Ordinarie
abonnemangstaxa för schemalagd tömning tillkommer

2000 kr per tillfälle

Vid akut tömning, eller annat arbete, under icke ordinarie
arbetstid. Ordinarie abonnemangstaxa för schemalagd
tömning tillkommer

4600 kr per tillfälle

Extra bemanning. Tillämpas vid behov tex. vid lång
slangdragning, tunga lock och tryckspolning
Vid tömning av fördelningsbrunn då fordonet behöver
flyttas för att utföra tömning tas avgift ut

440 kr per timme

230 kr

Ordinarie arbetstid är måndag-torsdag 6.30-15.30.
Fredag 6.30-13.00
Fettavfall
I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter
Volym, kbm
0-1 kbm

Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning
Schemalagd
inom 10 dagar
2 200 kr
2 700 kr

Avgift kr per tömning
inom 3 dagar
3 200 kr

Pris/kbm över 1 kbm 133 kr tillkommer
Särskilda avgifter
Administrativa avgifter
Typ av förändring
Vid ändring av abonnemang tex byte av
behållare eller gemensam avfallsbehållare gäller att ett byte av
abonnemang per år får göras utan
avgift per byte och per behållare.

Avgift per tillfälle
350 kr
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Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Datum

Dnr

2020-12-22

KS.2020.139

Kommunstyrelsen

Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken
AB
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att gemensamt för
Oxelösund kommun skriva under och ingå Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal.

3. Sammanfattning
Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) har under 2020 i styrelsen och i dialog med
företrädare för ägarna diskuterat framtida samarbetsformer kring Ostlänkenprojektet. Det
har i dessa diskussioner framkommit ett behov av fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte
kring projektet. Bedömningen från NÖAB är att bolaget fungerat väl som mötesplats i dessa
diskussioner.
Enligt nuvarande aktieägaravtal åtar sig parterna att besluta om att NÖAB ska träda i
likvidation på årsstämman år 2021. Regeringen har fattat beslut om utarbetandet av en ny
nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033 alternativt 2022-2037. Därför föreslår
NÖAB att bolagets aktieägaravtal förlängs fram till bolagsstämman 2024.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget om förlängning.

3. Ärendet
Årsstämma i NÖAB för år 2021 ska hållas inom sex månader från utgången av
räkenskapsåret den 31 december dvs under första halvåret 2021. För att kunna genomföra
förlängning av likvidationspunkten fram till årsstämman 2024 måste således ändring av
aktieägaravtalet ske innan årsstämman år 2021 varför beslut i fullmäktige om att godkänna
ändring av aktieägaravtalet samt signering av Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal senast bör
ske den 26 februari 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22
Missiv Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB
Nuvarande aktieägaravtal och bolagsordning
Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-12-22

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Nyköping-Östgötalänken AB (för kännedom)
Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd)
Kommunchefen (för åtgärd)

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

KS.2020.139
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-10-23

KS.2020.112

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapporten

Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.
Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Prognosen visar att förbundet kommer att uppnå en ekonomi i
balans. Revisionen finner det även troligt att förbundet kommer att nå de finansiella målen
likväl som verksamhetsmålen.
.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
revisionsrapport

Johan Persson
Kommunchef

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (FK)
Nyköpings kommun (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

NOVF
NYKOPING-OXELOSUNDS
VATTENVERKSFORBUND
2020-t0-16

Revisorerna

Kommunfullmtiktige i
Nykripings kommun
Oxelcisunds kommun

Utlitande avseende delflrsrapport 2020-08-31
Revisorerna skall beddma om resultatet i delirsrapporten iir ftirenligt med de
ekonomiska ftirvaltningen som beslutats om i irsbudgeten och flerirsplanen.

mil ftir den

Vi

har civersiktligt granskat Nykdping-Oxelosunds Vattenverksforbunds del&rsrapport per
2020-08-31. En <jversiktlig granskning iir viisentligt begriinsad och inriktad pi analys och
mindre pi detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad revisionsrapport som
utarbetats av PwC.

Den prognos som liimnas i delarsrapporten visar att Vattenverksftirbundet beriiknas klara ett
positivt resultat under 2020.
Revisorerna bediimer att
a

Delirsrapporten i allt v6sentligt iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i <ivrigt. Noterna bor utvecklas frtimst avseende
redovi sningsprinciperna.

a

Prognosen i ftirvaltningsberiittelsen ft)r det ekonomiska utfallet under 2020 visar att
Nykriping-Oxelosunds Vattenverksft)rbund kommer att uppn& ekonomisk balans.

a

Nykdping-Oxelosunds Vattenverksftirbund har uppriittat finansiella mil och mil ftir
verksamheten som syftar till god ekonomisk hushillning. Utifrin del&rsrapporten gor
revisorerna beddmningen att ftirbundet troligen kommer att nA de finansiella milen.

a

Milen ftir verksamheten bedoms ftir perioden i delarsrapporten avseende fyra
milen. Milen avseende vattenkvalit6 och framtidsplanering/utveckling av m&l

av

kommer att ftiljas upp vid irsbokslut och n&gon prognos liimnas inte. F<irbundet
beddmer att de mil som redovisas iir uppn6dda. Vi beddmer att det iir mrijligt ftir
ftirbundet att ni verksamhetens m6l lor god ekonomisk hushillning under 2020 ftr de
mil som redovisas i del&rsrapporten, medan nigon beddmning inte kan gdras ftir

milen avseende vattenkvalit6 och framtidsplanering/utveckling av m6l.
t

I

e4ne'//-?(Si

lng

Eva Asthage

Granskning av
delflrsrapport 2o2o
Ny krip i n gOxel6su

nds vattenverksfcirbu nd

I

I

-

Annika Hansson, Proiektledare
Clara Lindgren, Proiektmedarbetare

Fredrik Onnerth, Auktoriserad revisor

-e
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6versiktlig granskni ng
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Innehflllsforteckning
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lnledning

3

lakttagelser och bedrimningar

4

Bed6mningar utifrAn kontrollmil

5
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Sammanfattning
PwC har pi uppdrag av Nykopingoxel6sunds vattenverksfdrbunds fortroendevalda
revisorer oversiktligt granskat forbundets del6rsrapport for perioden 2O2O-01-O1 - 202008-31. Uppdraget ingir som en obligatorisk del av revisionsplanen f0r ir 2020.
Med utgAngspunkt fran stallda revisionsfr6gor lamnas foljande sammanfattande
revisionella bedomning per revisionsfrAga:

Revisionsfriga

Kommentar

Har delarsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Ar resultaten i
delarsrapporten
f6renliga med de av
fullmdktige
faststallda malen for
god ekonomisk
hush6llning, d.v.s.
finns fOrutsattningar
att malen kommer att

Delvis uppfyllt

uppnAs?

-,E
pwc

lnga vasentliga
avvikelser avseende
lagens krav och god
redovisningssed har
noterats i den
6versiktliga
granskningen.

De finansiella mAlen

beddms uppnis
utifran lemnad
prognos samt
bedomning i
delarsrapporten.

o
o
o

o
o
o

De m6l for
verksamheten som
prognos for iret
redovisas for bedoms
som uppfyllda.

2

Nr,

Inledning
Bakgrund
Medlemskommunernas fullmdktige ska behandla minst en delArsrapport per Ar. I
samband med fullmdktiges behandling av del6rsrapporten ska dven f6rbundets
revisorer beddma resultatet i del6rsrapporten. Denna granskning utg6r underlag fdr det
utlAtande som revisorerna ska l5mna till medlemskommunernas fullmdktige.

Delirsrapporten ska omfatta en period av minst hdlften och hdgst tvi tredjedelar av
rdkenskapsiret och den ska innehilla en dversiktlig redogdrelse fdr utvecklingen av
fdrbundets verksamhet och resultat sedan f6regAende rdkenskapsirs utgAng.
Revisionsobjekt dr direktionen som iir ansvarig fdr delirsrapportens upprdttande. V6rt
ansvar dr att granska delirsrapporten utifrAn god sed.

Syfte och Revisionsfrigor
G

ranskn

o
o

i

n

gen ska besvara fdljand e revisionsfrigor:

Har delArsrapporten upprdttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delirsrapporten forenliga med de av direktionen faststdllda mAlen f6r
god ekonomisk hushillning, d.v.s. finns fdrutsdttningar att m6len kommer att
uppnAs?

AvgrHnsning och Metod
Granskningen av delArsrapporten omfattar:

o
o
o

Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delArsrapporten per 2020-08-31,
FOrvaltningsberdttelsens innehill,
Hur fdrbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet dr fdrenligt med
mAlen f6r god ekonomisk hushillning (finansiella och verksamhetsmdssiga mAl).

Granskningen utgAr fr6n Vdgledning 4, Granskning av delArsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som dr ansvariga fdr delArsrapportens
upprdttande.
En Oversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i dvrigt har. Detta PM dr skrivet i awikelseform och omfattar vAra mest
vdsentliga iakttagelser och bed6mningar.
Den granskade delirsrapporten faststdlldes av direktionen 2020-09-17 och ldmnas
ddrefter 6ver till med lemskommunernas fullmdktige.
Rapportens innehAll har sakgranskats av fdrbundsdirektdr och controller

-l*
pr4/c

3

INN

Iakttagelser och bedomningar

Den upprSttade delersrapporten omfattar perioden januari augusti. Resultatet f6r
perioden uppg6r till 4 555 tkr. Direktionen har dverlamnat rapporten inom lagstadgad tid
till medlemskommunernas fullmektige.
Fdrbundet avviker mot god sed avseende att redovisningsprinciperna ska vara not enligt
RKR R17 samt vissa uppgifter som ska ingA.

Grundat p6 vdr 6versikfliga granskning har det inte kommit fram nagra omstandigheter
som ger oss anredning att anse att derersbokslutet f6r 2020 inte, i
a[t vasenfligt, ar
upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed
icivrigt.
Noterna bor utveckras s6 kommentarer om sasongsvariationer
eler cykriska effekter
som har pdverkan p5 verksamheten framgAr. Redovisningsprinciperna
ska var not.
Avskrivningstiderna ska framgd vid respektive tillg6ng.
Bedomningen i delarsrapporten Ar att balanskravet
kommer att uppfyllas f6r Ar 2020.

Direktionen har faststdlt ett mardokument for perioden
202o innehalande ett antar
finansiella mdl och verksamhetsmAL

I del6rsrapporten g6rs en avstamning
mot

irsprognosen avseende forbundets
finansiella och verksamhetsmassiga m6l
som fasLtaltts i budget 2020.
Av- redovisningen

framg.r att fcirbundets m6r for hdrbar ekonomi
beraknas uppnis
utifrdn prognosen for resurtatet. M6ret avseende
god ekonomisk hushilning d.v.s. att
resultatet f.rjer budget f6rjs upp vid drsredovisnin-gen
Redovisningen av prognosen i
rapporten innebdr att meret kommer att nas
dd resurtatet forvantas .verstiga budget.
Detta framgar ocksd vid redovisningen av
m6let f6r egenfinanslering.
Av redovisningen framgar att samfliga finansiella
mal prognostiseras att uppfyllas.
I del6rsrapporten g6rs en uppfdrjning av
samfliga verksamhetsmaren utom avseende

framtidsplanering/utveckring av mar samt mireiom
god vattenkvarit6 som f6rjs upp i
arsredovisningen. Redovisningen g6rs utifrdn progro,
f6r herarsutfaret men anges som
uppfyllt frir fyra av sex mil.
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BedOmning

Grundat pA vAr dversiktliga granskning av delirsrapportens iterrapportering har det inte
kommit fram nAgra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara fOrenligt f6renligt med de finansiella mAl som
fullmdktige faststdllt i budget 2020.
Grundat p6 v6r dversiktliga granskning av del6rsrapportens 6terrapportering har det inte
kommit fram n6gra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis fdrenligt med de verksamhetsmil som
direktionen faststdllt i budget 2020.

2020-10-13

ko
Annika Hansson,
Uppdragsledare och
granskningsansvarig

De113 ragoo[har upprdttats av ohrlings Pricewaterhousecoopers AB (org
nr 55602g€740) (pwc) p6 uppdrag
av Nykdpingsoxelosunds vattenverksforbund enligt de villkor och underde-fdrutsdttninga,
som t amja, au
projektplan frdn den 2020-09-09. PwC ansvarar inte utan sdrskilt
6tagande, gentemot annan som tar del av och
forlitar sig p6 hela eller delar av denna rapport.
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