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

Tid och plats:

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2022-08-22 kl. 08.30
i kommunhuset, Beten 292

Catharina Fredriksson
Ordförande

Mårten Johansson
Sekreterare

Föredragningar på kommunstyrelsen 31 augusti


Lokalutredning gällande äldreomsorgen, Björntorp
8:30-9:45

Magnus Petersson och Sarah
Heltborg Ronélius



Avkastningsplan och ägardirektiv
10:00-10:30

Magnus Petersson och Peter
Söderman



Säkerhetsarbete
10:30-11:00

Niklas Thelin



Havsbaserad vindkraft, projekt Långrund 1 och 2
11:00-12:00

Svea vind offshore

Nr

Ärendemening

Handläggare

1

Uppdrag om att upprätta föredragningslista med förslag till
beslut

Mårten Johansson

2

Planbegäran för handel- och idrottsområde, del av
Stjärnholm 5:37

Kjell Andersson

3

3

Fjärrvärmeledning Oxelösund - Nyköping

Maria Malmberg

5

4

Detaljplan för Gnistan 1 - beslut om antagande

Göran Deurell

17

5

Fördelning av medel prioriterade grupper 2022

Henny Larsson

101

6

Renovering av Peterslundsskolan

Sarah Heltborg
Ronelius

102

4

Uppföljning av räddningstjänst 2022

Niklas Thelin

115

8

Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet Magnus Petersson
RAR i Sörmland

123

9

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet Mårten Johansson
RAR i Sörmland 2021

127

10

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen.
Revidering av reglemente vård- och omsorgsnämnden

174

Mårten Johansson

Sidnr

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

11

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen.
Revidering av reglemente miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Mårten Johansson

182

12

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Mårten Johansson

188

13

Svar på e-förslag - Ny sittbänk vid terassen vid f.d SSUstugan på Femöre

Maria Malmberg

213

14

Svar på E-förslag: Bygg utsiktstorn i Gamla Oxelösund

Kjell Andersson

215

15

Redovisning av delegationsbeslut

Niklas Thelin

217

16

Delgivningar till kommunstyrelsen 2022

Niklas Thelin

219

17

Kommunstyrelsens balanslista 2022

Niklas Thelin

18

Information från kommunalråd och kommunchef

Johan Persson
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2022-03-24

MEX.2022.27

Kommunstyrelsen

Planbegäran om detaljplan för handel och idrottsområde inom
del av fastigheten Stjärnholm 5.37 Oxelösund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
1. Godkänna förslaget att ansöka om planbesked för att starta detaljplaneprocess inom del
av fastigheten Stjärnholm 5:37.
2. Kommunchef ges i uppdrag att ansöka om planbesked

2. Sammanfattning
En detaljplan bestämmer hur mark och vatten ska användas inom ett visst område
och reglerar i detalj hur nya byggnader får placeras och utformas. Den ger byggrätt
och är bindande, det vill säga det som anges i detaljplanen är det som blir en laglig
rättighet att bygga.
Tänkt område är den obebyggda ängsmarken mitt emot Inskogen och uppfarten mot
Peterslund, längs Sundsörsvägen. Se karta.
Som ett led i Oxelösunds utveckling behövs mer ytor för såväl handel som olika
former av idrottsaktiviteter. I närområdet uppförs idag en ny förskola, det finns flera
pågående markanvisningar för bostadsbyggande. Därutöver är Inskogens västra del
är en av Oxelösunds stora markreserver för framtida utveckling av bostäder.
Att skapa möjligheter för såväl handel och idrottsområde i direkt anslutning till
befintliga och kommande bostadsområde ska ses som en naturlig del av utveckling.
Kommunstyrelsen föreslås godkänna förslaget att skapa en detaljplan för området
där byggnation av handel och idrottsverksamhet medges. Kommunchef föreslås få i
uppdrag att ansökan om planbesked.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karta tilltänkt område

Beslut till:
MEX(FÅ)
MSF(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

Teckenförklaring

¥

Override 1
Medelfel 0,01 - 0,05 m
Medelfel 0,051 - 0,2 m
Medelfel 0,21 - 0,5 m
Fastighetsbeteckning
Traktbeteckning
Fastighetsytor
Ref. år 1975 bildsömmar
Ref. år 1960 bildsömmar
Ref. år 1975 flygår
Ref. år 1960 flygår
2005 ortofoton, 0,5 m, ir
2005 ortofoton, 0,5 m, färg
2005 ortofoton, 1 m, sv_v
2004 ortofoton, 0,5 m, ir
2004 ortofoton, 0,5 m, färg
2004 ortofoton, 1 m, sv_v
2003 ortofoton, 0,5 m, ir
2003 ortofoton, 0,5 m, färg
2003 ortofoton, 1 m, sv_v
2002 ortofoton, 0,5 m, färg
2002 ortofoton, 1 m, sv_v
2001 ortofoton, 1 m, sv_v
2000 ortofoton, 1 m, sv_v
1999 ortofoton, 1 m, sv_v
1998 ortofoton, 1 m, sv_v
1997 ortofoton, 1 m, sv_v

Utskriven: 15 augusti 2022
Ungefärlig skala: 1:5 668

0

0,05

0,1

0,2 km
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Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Datum

Dnr

2022-06-22

MEX.2021.154

Kommunstyrelsen

Fjärrvärmeledning Oxelösund - Nyköping
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Godkänna föreslagen sträckning för fjärrvärmeledning samt att förläggning av ledning inom
tätort sker i befintlig gata/befintliga gator.
Markytan för tryckstegringsanläggning regleras i senare överenskommelse om upplåtelse
eller försäljning av mark till OEAB.

2. Sammanfattning
I samband med att SSAB planerar att ställa om stålproduktionen genom att stänga ned
koksugnarna samt masugnarna försvinner bränslet för produktion av fjärrvärme. Kontrakt
har tecknats mellan Oxelö energi AB och Vattenfall AB för köp av värmeleveranser från
Idbäcksverket.
I förstudier har alternativ med egen produktion utretts och jämförts med utnyttjandet av
ledig kapacitet på Idbäcksverket. Styrelsen i Oxelö energi AB beslutade att välja
alternativet med köp av värme från Vattenfall AB.
Huvudargumenten för beslutet är att investeringen är lägre, att riskerna med att driva en
egen mindre biobränslebaserad anläggning bedöms som större samt att prisbilden av
fjärrvärmen mot kund är i samma storleksordning.
Projektet har tittat på olika alternativ för ledningssträckning och kommit fram till att en
förläggning av ledningen mellan Idbäcken och Oxelösund är lämpligast sydväst om väg 53.
Ansvariga i projektet har förankrat förläggningen av ledningen med Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen som lämnat förslag på
justeringar. Förslag har beaktats och sträckningen har redovisats, se kartorna med en
översiktlig kartbild över hela sträckningen samt en kartbild över den södra delen som bland
annat redovisar placering av tryckstegringsanläggningen, (pumpar) med en röd prick.
Fjärrvärmen som pumpas från Idbäcken till Oxelösund behöver kompletteras med en
tryckstegringsanläggning (pumpstation). Placeringen är föreslagen med anledning av
pumpkapacitet på Idbäcken samt tryckfall och är begränsad till att hamna på ett visst
avstånd från Idbäcken. Lämplig plats anses vara i höjd med Sundavägen där
Danviksvägen slutar. Byggnaden för tryckstegringsanläggningen är preliminärt 10 x 15
meter och Oxelö energi AB anger att den yta som behövs kring fastigheten bedöms vara ca
400 kvm.

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 i samarbete med Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
förordar att ledningen förläggs i Sundavägen för att kunna skapa en samhällsutveckling
inom området Sunda som inte hindras av kommande fjärrvärmeledning. Storlek på
markområde fastställs inte via beslut om sträckning för fjärrvärmeledning utan regleras i
kommande överenskommelse om upplåtelse/försäljning av mark för
tryckstegringsanläggning mellan Oxelösunds kommun och Oxelö energi AB.
Oxelö energi AB bedömer att byggnationen av fjärrvärmeledningen tar ca 1,5 år och att
förberedande arbeten pågår under perioden 2022 till början av 2024. Målsättningen är att
ha ledningen driftklar i slutet av 2025.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
PM
Karta för stäckningen

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Oxelö energi AB (FÅ)
Kommunchef (FK)
Mex (FK)
Msf (FK)

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg

Tjänsteskrivelse
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2022-03-04
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00
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200611-14

VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566

OEABs styrelse

Sträckning av fjärrvärmeledning från Nyköping till
Oxelösund
Bakgrund
I samband med att SSAB planerar att ställa om stålproduktionen genom att stänga ned
koksugnarna samt masugnarna försvinner bränslet för produktion av fjärrvärme.
Kontrakt har tecknats med Vattenfall för köp av värmeleveranser från Idbäcksverket som
basleverans.
I förstudier har alternativ med egen produktion utretts och jämförts med utnyttjandet av
ledig kapacitet på Idbäcksverket. Styrelsen beslutade att välja alternativet med köp av
värme från Vattenfall.
Huvudargumenten för beslutat är att investeringen är lägre samt att riskerna med att
driva en egen mindre biobränslebaserad anläggning bedöms som större samt att
prisbilden av fjärrvärmen mot kund är i samma storleksordning.
Till detta kan även läggas att med förbindelseledningen och hopkopplingen av
fjärrvärmenäten ökar elproduktionen från Idbäcken.
Beskrivning av historik och arbetet fram till förslaget på ledningssträckning
1980
Fjärrvärmebyrån AB (FVB) och Svenska Riksbyggen i Sundsvall genomförde en utredning
för överföring av värme från Oxelösund till Nyköping. Utredningen redovisade 2
förläggningsalternativ, ett på östra sidan järnväg och motorväg och ett alternativ på
västra sidan samt ett antal olika inkopplingar och därmed behov av olika antal
pumpstationer.
1989
FVB gjorde 1989 på uppdrag av Nyköping Energi en översiktlig Teknisk – Ekonomisk
utredning för en överföringsledning mellan Oxelösund och Nyköping. Utredningen
förutsatte en installation av en kraftvärmeanläggning i Nyköping på 25 MWe samt i

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

övrigt utnyttjande av överskottsvärme från SSAB och utan några ombyggnader vid SSAB.
Inga nya detaljerade rörinstallationsförslag togs fram.
Utredningen ansåg att en ledning bör dimensioneras för 30-35 MW, och det har lett till
en dimensionering för 600 m3/h vilket motsvarar 35 MW vid delta-t 50C. Den optimala
dimensionen har bedömts till att vara DN 350/560.
2019 – 2022
I och med att SSAB aviserar stängning av masugnar och därmed ingen leverans av
spillvärme till OEAB nät så lät OEAB FVB Sverige ab genomföra en studie där
egenproduktion ställdes mot att köpa energi från Vattenfall via en transiteringsledning.
Ett antal framkomliga vägar undersöktes som framgår nedan.
Ledningssträckning
Projektet har tittat på dels de tidigare föreslagna sträckningarna via Arnö industriområde
och öster om järnvägen och motorvägen, men också ett nytt alternativ på ”andra” sidan
motorvägen via Arnö gård – Björshult – Bena - Sundaleden.
Utifrån läget 1989 då Arnö inte var utbyggt som idag och med de framtida
industriområdena ännu i sin linda har situationen ändrat sig. Arnö har bebyggts och
industrier har anlagts och under den senaste tiden har anläggning påbörjats för ett
framtida industriområde bortom Eberspächer. Den tilltänkta sträckningen är till största
delen obruten skogsmark med kraftiga höjdskillnader och sankområden. Vid passagen av
Stjärnholm var bedömningen 1980 att det troligen skulle kräva pålning för ledningen då
man hamnar mycket nära vattnet i Stjärnholmsviken.
I samband med att Swenox (nuvarande Eberspächer) anslöts till fjärrvärmesystemet
installerades en kortare sträcka med DN 350 ledning med avsikt att den i framtiden
skulle vara en del av en ledning mellan Nyköping och Oxelösund. Dessutom studerades
möjligheten att förlägga en ledning mellan järnväg och motorväg vid ”utgången” från
Idbäcken, samt hur en ledning skulle dras fram till Swenox. Förläggning mellan jvgv och
motorvägen bedömdes ogenomförbart i dagens läge.
I alternativet på västra sidan av motorvägen med en väsentligt enklare
installationsterräng och med bara korta sträckor i skogsterräng utan körväg intill
sträckningen. Det är även fördelaktigt då det är små höjdskillnader på sträckan fram till
Sundaleden. Detta alternativ anses vara det idag bästa ur flera perspektiv.

Olika alternativa sträckningar genom Oxelösund som utretts

Följande alternativ har övervägts där utgångspunkten var där ledningen kommer ut
genom skogen ungefär där Sundavägen korsas av Nyponvägen och det gemensamma
målet vid järnvägskorsningen vid Maskingatan.
-

Genom grönområdena inom Sunda via Sköldvägen och därefter under
motorvägen ner mot ängen vid Baravägen och fram till jvgv-korsningen.
[Sköldvägen är smal och mycket berg mellan Sköldvägen och motorvägen]
- att följa Sundavägen NO och följa Hagtornsvägen för att därefter borra under
motorvägen över till Bara Industriområde. Och där följa Baravägen ner till
Maskingatan. [genomförbart och borrentreprenör anlitades för kontroll]
- I stort sett samma förläggning men med korsning av motorvägen närmare
trafikplatsen som innebar fördelaktigare dragning på Barasidan. [se föregående ]
- I stället för att korsa motorvägen undersöktes möjligheten att följa motorvägen
ner mot Ramdalsområdet. [Ej tillåtet att ligga så nära Motorvägens vägområde
samt troliga problem med induktionsströmmar där rörledningen ligger parallellt
med kraftledning]
Från korsningen med järnvägen följde ledningen Maskingatan och i förlängningen
Verkstadsgatan till dess slut varefter gärdena mellan Aspa och Aspaleden skulle
utnyttjas. Innan SSAB skulle ledningen sprängas ned bredvid vägen i ”passet” och
därefter utmed dammen från Reningsverket och vidare förbi SSAB kontor fram till
kraftstationen.
I det här skedet var siktet inställt på att dra ny ledning direkt till kraftstationen vid SSAB.
En ny tryckfallsberökning gjordes för att se om nätet skulle kunna förstärkas på kritiska
sträckor för att i stället för anslutning till SSAB kunna ansluta på annan plats i nätet.
Resultatet visade att en förstärkning utmed Folkegatan skulle medge anslutning nära
Björntorp varvid installation i och omkring Sundaleden undersöktes.
Förslaget att installera fjärrvärmerören i Sundavägen har diskuterats med Oxelösunds
kommun och efter smärre justeringar är det den föreslagna sträckningen med inriktning
att ledningen skall installeras till största delen i Sundavägen. Målsättningen är att kunna
förlägga ledningen vid sidan av Sundavägen där det är möjligt och där det inte är
planerat för framtida bebyggelse.
OEAB och SSAB förhandlar med SSAB om att ansluta till fjärrvärmenätet via värmeväxlare
och beräkningar utfördes där det framgick hur mycket energi SSAB kan erhålla från
Nyköping/Oxelösundsnätet.
Idag pågår diskussioner mellan SSAB och OEAB där målet är att anslutningen mellan
näten även skall möjliggöra spillvärmeleverans till OEAB nät.
Tryckstregringsanläggning

Fjärrvärmen som pumpas från Idbäcken till Oxelösund behöver kompletteras med en
tryckstegringsanläggning (pumpstation). Placeringen är bestämd av pumpkapacitet på
Idbäcken samt tryckfall och är begränsad till att hamna på ett visst avstånd från Idbäcken
som är i höjd med Sundavägen.
Markägare och arrendatorer
Föreslagen sträckning är ca 11 Km och har förbindelsepunkterna Idbäcksverket och
OEABs fjärrvärmenät vid Björntorp. Jurist hjälper OEAB med dialogen med markägarna
som är Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun samt 4 st arrendatorer som
kommer ersätta för skador i samband med förläggningen av ledningen.
Övriga pågående aktiviteter är:
-

Dialog med SSAB om deras behov av värmeförsörjning i framtiden samt
överskottsvärme.

-

Behov av att förstärka reservkapaciteten samt möjliga placeringar.

-

Dialog med Vattenfall regionnät om tidplanen samt dragning av
fjärrvärmeledningen vid passagen av kraftledningen.

-

Att fastställa detaljerna i sträckningen tillsammans med respektive markägarna
där mindre justeringar av föreslagen sträckning kan göras.

Tidplan
Färdigställandet av fjärrvärmeledningen styrs av när kraftledningen är på plats som
möjliggör start av ljusbågsugnen och därmed nedsläckning av masugnen och koksverket.
Bedömningen är att byggnationen av fjärrvärmeledningen tar ca 1,5 år och att vi kan
ägna oss åt förberedande arbeten under perioden 2022 till början av 2024.
Målsättningen är att ha ledningen driftklar i slutet av 2025.

Kartor som beskriver sträckningen och tidigare alternativ

Karta 1 visar idé på sträckning i utredning från 1989

Karta 2 med olika alternativa som undersöks för sträckningen genom Oxelösund

Sammanställning på samtliga alternativa dragningar som utretts

Karta på föreslagen sträckning

Detaljkarta för föreslagen sträckning via Sundavägen samt placering av
tryckstegringsanläggning (liten röd punkt vid Sundavägen)

Oxelö Energi AB
VD Per Koman Alm
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Datum

Dnr

2022-08-12

PLAN.2019.9

Kommunfullmäktige

Beslut om antagande
Detaljplan för Gnistan 1 Oxelösunds kommun,
Södermanlands län
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Kommunstyrelsens beslut
2.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att för kommunens
räkning underteckna avtal med Centrumbolaget Vinterklasen AB avseende Avtal
tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i Oxelösunds kommun

2.Sammanfattning
Centrumbolaget Vinterklasen AB inkom den 9 augusti 2019 med en begäran om planbesked för en ny detaljplan för Telegrafhuset, även kallat Företagarhuset, på fastigheten
Gnistan 1 mittemot kommunhuset. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav planbesked
2019-11-20, MSN § 103. Den gällande detaljplanen är ifrån 1988 i vilken byggnadens
användning begränsas till kontor. Fastighetsägaren önskar nu inrätta bostäder i
byggnaden med balkong.
I huvuddrag innebär planförslaget att centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts i
huset, där antalet bostäder begränsas till högst 6. En bestämmelse om bevarande av
byggnadens kulturvärden såväl utanpå som inuti förs in och därmed krav på att skötsel
sker med metoder anpassade för byggnaden – utan rätt till ersättning för ökade kostnader.
I detaljplanen regleras att bostadstomt ska avgränsas fysisk mot intilliggande parkmark
Av kulturmiljöskäl införs krav på bygglov (utökad lovplikt) för komplementbyggnader och
komplementbostadshus (attefallare), liksom för plank, staket, stängsel och skärmtak. I
plankartan föreslås två mindre områden inom vilket komplementbyggnader i form av uthus
och cykelparkering under tak får placeras – totalt max 20 m2 BYA fördelat på 2 byggnader.
Trafikmätningar visar att bullerkraven vid bostadsfasad klaras med marginal. Bullerkraven
för genomsnittlig (ekvivalent) bullernivå vid uteplats har inte kunnat säkerställas, kraven
gäller dock nybyggnation och det menar förvaltningen att det inte är fråga om här.
Detaljplanen har varit utställd till samråd och granskning med totalt 8 inkomna yttranden.
Länsstyrelsen, Sörmlands museum och en privatperson har haft synpunkter på planförslagets hantering av byggnadens kulturvärden. Främst har det handlat om kritik mot
möjligheten att uppföra 2 ytterligare balkonger på byggnadens nordväst-fasad, vilket med
nödvändighet innebär ingrepp i stomme och fasad. Länsstyrelsen skriver dock i sitt
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

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

Org.nr
212000-0324
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granskningsyttrande att påverkan på byggnadens karaktär mildras av att de tillkommande
balkongerna ska vara kortare än de befintliga och därmed inte ska utföras symmetriskt.
Ombyggnader föreslås följas av certifierad antikvariskt sakkunnig inom kulturvärden enligt
KUL 2 och kontrollplan ska upprättas. Länsstyrelsen bedömer att de inte kommer att
överpröva detaljplanen.

3. Ärendet
Planområdets läge

Plano
mrådet
är
beläge
t vid
Höjdga
tan 24,
alldele
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komm
unhus
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parkeri
ng.
Telegrafhuset
Telegrafhuset från år 1899 hör till de allra äldsta byggnaderna i Centrum. En av endast 4
bevarade hus sedan den första stadsplanen från 1908. Byggnaden är ritad i jugendstil; en
arkitekturstil inspirerad av naturens mjuka rörelser som var populär kring sekelskiftet 1900.

T.v. Telegrafhusets västsida i sin ursprungliga utformning, med brandstationen till vänster.
T.h. Telegrafhusets västsida så som den ser ut idag, med kommunhuset i bakgrunden.
I den antikvariska förundersökningen med konsekvensanalys görs följande beskrivning av
byggnadens höga samhälls-, byggnads- och arkitekturhistoriska värden: ”Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande partier och torn
saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt slag och [en]
mycket viktig representant inte bara för sin tid men också för sin arkitekturstil i staden”.
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Bevarandebestämmelser
Bevarandebestämmelser (q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.
En förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas av Kommunfullmäktige och vinna laga
kraft är att fastighetsägaren i ett skriftligt avtal frånsäger sig rätten till ersättning utifrån de
inskränkningar i fastighetens nyttjande och/eller minskning av fastighetens värde som kan
uppstå. Motivet till det är att detaljplanen initierats- och bekostats av fastighetsägaren och
att denne då måste förutsättas godta konsekvenserna av de planbestämmelser som krävs
för att säkerställa ett bevarande av byggnadens kulturvärden.
Fler balkonger och byte av fönster

T.v. Telegrafhusets NV-fasad så som den ser ut idag, med kommunhuset i bakgrunden.
T.h. Samma fasad illustrerad med två till, fastän kortare, balkonger till höger.
Länsstyrelsen och Sörmlands museum menar att i bilden till höger, där två extra balkonger
illustrerats på nordvästfasaden, har en för den oregelbundna byggnaden främmande
symmetri (liksidighet) som vore skadlig för dess karaktär. Sörmlands museum ser dock att
skadan av fler balkonger minskats i och med att de nya balkongerna kommer att vara
kortare än de befintliga. Länsstyrelsen medger i sitt granskningsyttrande också att inverkan
på byggnadens karaktär mildrats genom den begränsade storleken på egenskapsområdet
inom vilket ytterligare balkonger medges.
Länsstyrelsen och Sörmlands museum har velat se ett skydd av alla äldre fönster. Ett
uppförande av ytterligare balkonger innebär oundvikligen ingrepp i byggnadens fasad och
stomme samt att en del fönster ersätts av balkongdörrar. Detaljplaneförslaget innebär att
krav ställs på att nya fönster och dörrar ska efterlikna befintliga.
Tak och inredning av vind
Fastighetsägaren önskar kunna inreda lägenheter på vinden, vilket kräver att öppningar i
taket för dagsljuset utförs. Idag finns dock bara ett fåtal fönster på vindsvåningen.
Som bilderna ovan visar har Telegrafhuset ett mycket synligt tak varför en inredning av vind
riskerar förändra och även fördärva en del av byggnadens karaktär. Inför granskningen
bytte förvaltningen ut ”enstaka” mot ”ett begränsat antal” takfönster i bestämmelsen k1 som
reglerar möjligheten att i samråd med certifierad antikvarisk expertis utföra håltagningar för
att kunna inreda lägenheter. I diskussion med bygglov bedömdes det nämligen finnas en
risk att lägenheter inte kan medges med bara ”enstaka takfönster”. Ett begränsat antal ska
förstås som ett antal som möjliggör återhållsamhet utifrån byggnadens kulturvärden.
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Takkupor bedöms både av förvaltningen och Sörmlands museum som allt för skadligt för
byggnadens karaktär, varför plankartan har ett förbud emot det.
Avgränsning av tomt
En utformningsbestämmelse föreskriver att bostädernas tomt ska avgränsas fysiskt mot
park med mur, staket, stängsel eller annan fysisk åtgärd. Bestämmelsen motiveras med att
markanvändningen B-bostad ökar behovet av tydliga gränser mellan kvartersmark och
allmänplats. Tomt är inte detsamma som fastighetsgräns och innebär att bara ytor som
faktiskt används av de boende behöver avgränsas. Hänsyn ska till exempel kunna tas till
möjligheten att underhålla befintliga ledningar inom u-området i fastighetens södra del.
I planbeskrivningen lyfts C-skolan fram som ett exempel på hur Gnistan kan avgränsas.

T.v. C-skolans tomt avgränsas med en mur av
tre lager natursten (38 cm) och växtlighet till en höjd av ca 1 meter. En utformning likt
bilden ger ett enhetligt uttryck som bidrar till att synliggöra Teleparkens gränser.
T.h. Planområdet med Gnistan 1:s tomt i förgrunden och bortom Teleparken C-skolan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (denna handling) 2022-08-12
Plankarta_2022-08-04 (Redaktionella ändringar av version 2022-06-03 som MSN godkänt)
Planbeskrivning_2022-06-03
Granskningsutlåtande_2022-06-03
Gnistan 1 - Antikvarisk förundersökning med konsekvensbeskrivning_2021-04-22
Avtal gällande detaljplan för Gnistan 1_2022-06-28

Johan Persson
Kommunchef

Göran Deurell
Planarkitekt

Beslut till:
Till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.
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Takkupor får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Bostadens tomt ska avgränsas mot allmänplats
parkmark med en minst 0,3 meter hög mur, staket, häck
eller annan fysisk åtgärd. , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Kulturvärden
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Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas.
Fasadernas detaljering i form av släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, oputsade valvbågar över fönstren
samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre
interiöra delar så som trapphus med äldre trappsteg och
golvbeläggning samt handledare ska bevaras. Äldre
detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk
och stuckatur ska bevaras . Underhåll skall ske med
material och metoder anpassade till byggnadens
egenart, PBL 4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Centrum, Kontor, Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Omfattning

—
)
+0,0

@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 11 § 1
@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@ st 1 p.
@@@@@@@@@@@@@

1
13
13

14

14

FOKUS

Endast uthus och cykelparkering under tak får placeras,
PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1

GNISTAN

f1

Komplementbyggnad ska utformas med färg och
materialval anpassade till huvudbyggnaden. Öppning
mot angränsande allmän plats parkmark får inte finnas,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2

Balkong skall utformas likt nordvästfasadens befintliga
balkong avseende material och färg. Balkongdörr ska
utföras med samma höjd, bredd och indelning som
befintliga fönster. Konstruktionen ska utföras med minsta
möjliga ingrepp i fasad. Utförandet inklusive
fasadförändring ska inte ha symmetriskapande verkan,
PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Fastighet linje
Byggnadsytor
Gång- och cykelbana

UU

50 Meter

Uppgifter om grundkartan

Teckenförklaring grundkarta
Flaggstång
Trappa
Häck

*
UU

UU

Staket
Stenmur

G

Stödmur
Lövträd

Totalt medges 20 m2 komplementbyggnader inom
planområdet, fördelat på högst 2 byggnader. Nockhöjd
är max 3,0 meter., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
13 13

Skala 1:500

Högsta nockhöjd är angivet värde i meter över angivet
nollplan , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Ajourförd och kompletterad 2021 av
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Oxelösunds kommun
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem: RH2000
Mätnoggrannhet: HMK-Ge:D

.

Högst 1 balkong per våning. Balkong ska uppföras med
samma djup som befintlig balkong på nordvästfasaden
och med sådan bredd att hela egenskapsytan täcks.
Balkong på övre planet får inte uppföras utan balkong
under. , PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Varsamhet

k1

Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på
volym, takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning
och fönstersättning ska bibehållas. Vissa återställande
åtgärder till tidigare utformning samt komplettering med
balkonger, balkongdörrar och ett begränsat antal
takfönster får utföras i samråd med certifierad antikvarisk
expertis, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k2

Fönster och dörrar ska utformas lika ursprungliga
avseende form, indelning, proportioner och glasets area
och vara i trä, PBL 4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k3

Högst 2 bostäder medges per våningsplan, PBL 4 kap.
16 § 1 st 2 p.

Mark

n1

Marken får inte användas för parkering, PBL 4 kap. 13 §
1 st 3 p.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år ., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.
Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

Balkong får inte inglasas eller förses med skärmtak, PBL Ändrad lovplikt, fastighetsplan
4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Bygglov krävs även för komplementbyggnader och komplementbostadshus.,
Endast balkong får kraga ut från fasad, PBL 4 kap. 16 § PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
1 st 1 p.
Bygglov krävs även för plank, staket och stängsel., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
Balkong får inte finnas, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Bygglov krävs även för skärmtak., PBL 4 kap. 15 § 1 st 1 p.
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Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

Webb/E-post
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

Förord

Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.
En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen.
För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser
samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar, exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller ändra
en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan.
Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse.
Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att
lämna synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut sammanställs dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande. Den som inte senast under
granskningen yttrat sig över detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga planen.
Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggs med standardförfarande, se illustration nedan.
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1 Inledning
Bakgrund
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny detaljplan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På fastigheten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens äldsta
byggnader.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-11-20 varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor.

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad
vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata byggnadens kulturvärden.
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- Markanvändningarna centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts.
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med material och
metoder anpassade till byggnadens egenart.
- Det möjliggörs för 2 balkonger till på byggnadens nordvästfasad, fastän mindre än
dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad vars utformning baseras på
oregelbundenhet.
- Förbud mot takkupor samt inglasning av- och skärmtak över balkonger.
- Det möjliggörs för upp till 2 komplementbyggnader i form av uthus, totalt högst 20 m2.
- Bygglov krävs för komplementbyggnader, plank, staket, stängsel och skärmtak.
- Att all ombyggnad ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende
kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
•

Plankarta i skala 1:500 med bestämmelser

•

Planbeskrivning (denna handling)

•

Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen)

Utredningar.
•

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys, 2021-04-22
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2 Plandata
Planområdets läge och avgränsning
Planområdet är beläget i centralt i Oxelösunds Centrum, med adress Höjdgatan 24.
Arealen är cirka 0,1 hektar (1159 kvadratmeter) stort.

Planområdet utpekat med rött.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattas i sin helhet av fastigheten Gnistan 1 som ägs av ett
privat fastighetsbolag. Fastigheten är på alla sidor omgiven av Oxelö 7:50 som ägs av
Oxelösunds kommun.

Karta med fastighetsgränser med planområdet Gnistan 1 centralt i bild.
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3 Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun, Oxelösund 2030, vann laga kraft 2018-07-11.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.
Det som berör aktuellt område och som nämns i gällande översiktsplan är:
Centrum förtätas och utvecklas. Nybyggnation hanteras i detaljplan.
Viktiga kulturvärden bevaras i samklang med bebyggelse.
Utformning och gestaltning av allmänna ytor ses över för att inbjuda till vistelse
och spontana möten.
Hänsyn tas till centrala grönytor.
I bilaga 1 till översiktsplanen, Områdesspecifika riktlinjer kulturmiljö, beskrivs
inriktningen för kulturmiljön i södra delen av Centrum på följande sätt:
Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.

Detaljplaner
Kvarteret som Gnistan 1 ingår i omfattas av detaljplanen Dp1763 (även P88/3) - detaljplan för Kv Almen och del av Kv Fokus m.m. från år 1988, vars syfte är:
””att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla telegrafhuset och den s k ”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas, samt att säkerställa fortsatt nyttjande av de mycket frekventerade gång- och cykelvägarna inom planområdet.
Planförslaget syftar vidare till att ge möjlighet till fortsättning och viss utveckling av pågående markanvändning.””
Något faktiskt skydd av byggnadens kulturvärden saknas i gällande detaljplan, utöver
det skydd som allmänt gäller genom varsamhetsbestämmelserna och förvanskningsförbudsbestämmelserna i 8 kapitlet Plan- och bygglagen. Se mer kulturvärdena på s 9.
Inom detaljplanens kvartersmark har användningen preciserats så att endast Kommunhus, Telestation, Kontor, handel och undervisning, Kontor samt Parkering medges. För
Gnistan 1 gäller att byggnaden endast får användas som C4 - kontor.
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Nu gällande detaljplan Dp1763, med Gnistan 1 i norr (svart pil) och Teleparken mitten.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresset högexploaterad kust. Planområdet
är beläget mitt inne i tätbebyggt område och därmed påverkas inte riksintresset.
Cirkulationsplatsen vid Hamnbron/Gamla Oxelösundsvägen är del av riksintresse för
väg. Planområdet bedöms inte påverka- eller påverkas av riksintresset.

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Kommunen bedömer att detaljplanen inte innebär risk för betydande miljöpåverkan
och därmed behövs ingen strategisk miljöbedömning (miljökonsekvensbeskrivning).
Bedömningen delas av Länsstyrelsen i deras remissyttrande 2019-11-04.
Skälet bakom att det inte bedöms finnas någon risk för betydande miljöpåverkan är:
•

Detaljplanens syfte överensstämmer med intensionerna i översiktsplanen och
bidrar till en förtätning av Centrum genom ett ökat antal bostäder.

•

Det rör sig om en befintlig byggnad med redan ansluten VA, befintliga asfalterade parkeringsplatser och där människor redan tidigare har bott i byggnaden.
Åtgärder till skydd för kulturmiljövärdena kan säkerställas i detaljplan.

•

Miljökvalitetsnormerna för vatten bedöms inte påverkas av ett genom-förande
av detaljplanen.
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4 Förutsättningar
Planområdet Gnistan 1
Planområdet med Telegrafhuset är beläget precis intill ett av stadens större gångstråk,
det mellan Järntorget och de norra delarna av Oxelösunds Centrum. Fastigheten är
närmast gångvägen bevuxen med gräsmatta utan någon synliggjord gräns mellan
gångstråket på allmänplatsmark och kvartersmarken som utgörs av Gnistan 1.

Till vänster: Gnistan 1 sedd ifrån Teleparken med det allmänna gångstråket till vänster.
Till höger: Gnistan 1 sedd ifrån Kommunhuset med Telehuset bakom. Allmänheten ses
ibland nyttja den privata uteplatsen, en indikation på en fastighet med otydliga gränser.

Till vänster: Utsikt över Teleparken och södra änden av kommunhusets parkering. I
bakgrunden till höger syns bostadshuset i gamla C-skolan. Till höger: Västra delen av
Teleparken mot Södra Malmgatan ifrån balkongen på våning 2.
Telegrafhuset, idag även kallat Företagarhuset är beläget på den högsta punkten i
kvarteret, väl synlig ifrån det allmänna gångstråket och är ett verkligt blickfång i stadslandskapet. Att fastigheten länge använts som kontor gör att den hållits öppen mot Teleparken, det är bara mot balkongerna på nordvästfasaden som man låtit en enhäck
växa till sig som insynsskydd. Sannolikt kommer boende i fastigheten önska att utemiljö
görs mer insynsskyddad. Samtidigt som bostäder i Telegrafhuset kan ge fler ögon på
gång- och cykelstråket och därmed bidra till den upplevda tryggheten Teleparken.
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Att det allmänna gångstråket går helt nära byggnaden är resultatet av den genomgripande förändring som skett i det som ursprungligen var kvarteret Almen, med anledning av omläggningen av Föreningsgatan och avklippningen av Malmgatan med Domushuset vid Järntorget på 60-talet och därtill byggandet av Kommunhuset 1975.
Från att ha haft sin offentliga sida mot nordväst och nord med en privatare del åt öster,
mot mitten av kvarteret Almen, blir insidan sedan till en fullt exponerad entrésida. Att
Malmgatan senare helt blockerats ifrån Järntorget har till slut gjort att gående och cyklister mellan Järntorget och norra delarna av Centrum idag passerar intill Gnistan 1.

Till vänster: Kartan visar förändringen med historiska gator (prickat vitt), det nya gångcykelstråket (blått streck), Telegrafhusen (röd linje). Till höger: Kvarteret Almen år 1964
innan kommunhuset men efter Föreningsgatans omdragning. Telegrafhuset syns något
vänster om mitten i bilden och det nybyggda Domushuset syns i nedre vänstra hörnet.

Telegrafhuset
Byggnaden ritades 1899 av en arkitekt på TGOJ:s (Trafikaktiebolaget GrängesbergOxelösunds Järnvägar) kontor i Eskilstuna och uppfördes samma år som ett av företagets bostadshus för de anställda inom järnvägen. Byggnaden uppfördes i sten och
gavs en påkostad utformning, i likhet med flera andra av företagets nu rivna hus i det
som nu är Järnvägsparken. Huset uppfördes samtidigt med samhällets första brandstation som inrymdes i ett nu rivet uthus ut mot Höjdgatan.
Telegrafhuset är ritad i jugendstil, även kallad art nouveau (den nya stilen) vilket innebär en arkitektur som genom oregelbundenheter i planform och fasader söker inspiration i naturens formspråk och mjuka rörelser. Stilen var populär under en kort tidsperiod
från sekelskiftet 1900 fram till ca 1910. Mitt på byggnadens västfasad samt ut mot
gångvägen i sydväst finns två gavlar med tydliga förebilder i renässansarkitek-turens
bas i regelbundenhet och geometri, symmetri, delar och helhet. En blick mot historien
som var vanlig på 1800-talet som idag kallas nyrenässans.
Byggnaden har alltid haft en tydlig uppdelning mellan våningsplanen med möjlighet till
flera parallella verksamheter. På byggnadens övre plan inrymdes redan år 1900 stadens telegrafstation och byggnaden ska även en tid ha inhyst Oxelösunds första läkarmottagning. Den sista hyresgästen som bott i huset flyttade ut 1971, då byggnaden
avsågs rivas för att ge plats åt parkeringen för det år 1975 invigda kommunhuset. Tack
vare att en del av kommunhusets parkeringsbehov istället kunde lösas i kvarteret Humlen på norra sidan Höjdgatan undgick Telegrafhuset rivning.
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Telegrafhusets västsida i sin ursprungliga utformning, med brandstationen till vänster.

Telegrafhusets västsida så som den ser ut år 2021, med kommunhuset i bakgrunden.
Byggnaden är idag en av de äldsta bevarade byggnaderna i centrala Oxelösund, ett av
endast 4 hus som finns kvar ifrån tiden för den första stadsplanen år 1908.
Större ombyggnader
Större förändringar av byggnaden har skett flera gånger; 1948 förenklades den utvändiga utsmyckningen och tornets tornhuv ersattes med en mindre spetsig och gaveln
ändrades om till en enkel spetsig gavel. Balkongen byggdes också om och kompletterades med en till balkong. 1988 byggdes huset om till kontor åt dåvarande Oxelösunds
elverk, dagens Oxelö energi, och moderniserades med ny ventilation och fler eluttag.
Den norra entrén tillgänglighetsanpassades med en ramp till parkeringen.
Mer om byggnaden finns att läsa i Antikvariska förundersökning med konsekvensanalys som Sörmlands museum tagit fram på uppdrag av kommunen.
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Kulturvärde
Enligt den antikvariska förundersökningen har byggnaden ett stort lokalhistoriskt- och
samhällshistoriskt värde då den byggts i sten och därför överlevt 60-talets rivningsvåg i
stadskärnan. Även den viktiga roll byggnaden haft som stadens telegrafstation bidrar till
värdet. Byggnad har också stora byggnadshistoriska värden och får anses omistlig som
en av endast ett fåtal byggnader kvar ifrån tiden kring sekelskiftet 1900.
Byggnaden har därtill genom sin tidstypiska och påkostade utformning med oregelbunden plan, utskjutande partier och torn ett högt arkitekturhistoriskt värde och saknar
idag sin motsvarighet i Oxelösund. Den oregelbundna planformen gör att fasaderna,
men också taket framhävs med sina många nivåskillnader och språng. En asymmetri
som är ett bärande stildrag för byggnaden.
Viktiga värdebärande delar är byggnadens volym och takform, den för hand påslagna
spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade taklisten
och de oputsade valvbågarna över fönstren. Nordväst- och norrfasadernas fönster har
dimensioner närmare de ursprungliga fönstren och är därför mycket viktiga för byggnadens karaktär. Byggnadens utformning har förenklats med åren men trots detta är den
ursprungliga karaktären fullt avläsbar. Byggnaden är även relativt välbevarad invändigt
vilket även detta utgör ett betydande kulturvärde.
Rekommendationer
Det som den antikvariska förundersökningen rekommenderar är att byggnaden och
dess kulturvärden bevaras och i de fall det är möjligt även återställs. För att säkerställa
att varsamhetskravet följs vid förändringar av byggnaden bör en antikvarisk kontrollplan
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad sakkunnig av kulturvärden (KUL 2).
Fler lägenheter än 2 per våningsplan bedöms ge för stor negativ påverkan på de kulturhistoriska värdena och är således olämpligt. Takkupor bör inte tillföras taket, men
enstaka takfönster kan prövas i bygglov. Fler balkonger är negativt för byggnadens
kulturhistoriska värde och bör undvikas, detta då det bidrar negativt till byggnadens
oregelbundna karaktär och att åtgärden i området för ingreppet ger skador på byggnadens stomme och fasaddetaljer.

Mark, natur & vegetation
Fastigheten Gnistan 1 ligger mot väster i direkt anslutning till en liten park med större
träd som en allé längs sidorna av en triangelformad yta. Längs Telegrafhusets västsida
växer idag en vildvuxen enhäck, sannolikt i syfte att minska insynen ifrån parken. Bilder
ifrån 60-talet visar att fastigheten då omgavs av en häck även på husets södra sida.
Husets övriga sidor domineras av öppna gräsmattor, vilka i anslutning till entrén helt
nyligen ersatts av ytor med stenkross. Naturvärdena på fastigheten Gnistan 1 bedöms
sammantaget som ringa.
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Geotekniska förhållanden

Utsnitt ur SGU jordartskartan med Telegrafhuset utpekad med svart pil.
Hela fastigheten Gnistan 1 (svart pil) befinner sig enligt den översiktliga SGU:s Jordartskartan på uppfylld mark (gråstreckad yta). Sannolikt med urberg inunder.
Kartan anger jordarten för de första 0,5 meterna under markytan, där rött är urberg och
gult är glacial lera. På kartan syns även ett mindre klapperfält som orange med röda
ringar. Då fastigheten redan är bebyggd behövs ingen fördjupad utredning av markens
förutsättningar för bebyggande. Risk för skred bedöms inte kunna finnas.

Dagvatten

Utsnitt ur kommunens karta med Länsstyrelsens underlag om flödesvägar (blå linjer)
och instängda områden (röda ytor) inlagt.
Gnistan 1 är högt belägen och omgivande flödesvägar för dagvatten, bland annat över
parkeringen i öster, har korta rinnsträckor. Skyfall bedöms inte kunna leda till översvämning. Regnvatten styrs bort ifrån byggnaden med hjälp av stuprör med utkastare.
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Miljöförhållanden
Miljökvalitetsnormer för vatten
VISS (VatteninformationsSystem Sverige) indikerar felaktigt att planområdet avrinner
mot vattenförekomsten Inre Ålöfjärden i öster. Detta är dock felaktigt då dagvattenledningsnätet i södra delen av Oxelösunds Centrum leder bort dagvatten ifrån planområdet mot vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Att detta är slutrecipienten
bekräftas av hur dagvatten beskrivs rinna i lagret Klimatanpassning Skyfall – Flödesvägar i Länsstyrelsens karttjänst Sörmlandskartan.

Karta över avvattningsområde för dagvattenledningsnätet i södra delen av Oxelösunds
Centrum (rött område). Utloppet i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde (VISS) i
Östersjön är utpekad med grön prick och Telegrafhuset med svart pil.
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde uppnår idag varken god kemisk- eller
ekologisk status, men har på grund av hamnverksamheten fått dispens till år 2027 respektive 2039. Även med dispens gäller att bästa möjliga ekologiska status, som kan
åstadkommas med rimliga åtgärder, ska uppnås i vattenförekomsten. Det får heller inte
ske några försämringar av statusen i vattenförekomsten med avseende på de kvalitetsfaktorer som den bestäms mot.
Vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde beskrivs enligt VISS vara starkt påverkad
av pågående hamnverksamhet och även dagvatten bedöms kunna ha en betydande
påverkan på vattenförekomstens status. Förorening ifrån dagvatten är oftast PAH:er
och metaller, som koppar, zink, bly och kadmium. Halterna av just Kadmium (Cd)
och Nickel (Ni) och föreningar med dessa har dock konstaterats vara låg i vattenförekomsten Oxelösunds hamnområde. Organiska föreningar och metaller, som de ovan,
kommer från användning av produkter så som färg, lack, betong, fogmassa och fordon.
Vid all planläggning som görs enligt Plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna i
5 kap. Miljöbalken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. Miljöbalken
följas. För att klara miljökvalitetsnormen för vatten får inte bidraget ifrån planområdet
öka som en konsekvens av detaljplanens genomförande. Större ytor för parkering- och
uppställning av fordon mot idag skulle kunna innebära att miljökvalitetsnormen riskerar
överskridas. Detta då det inte sker någon rening av dagvattnet innan det når recipient.
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Kommunen bedömer att detaljplanen följer miljökvalitetsnormerna för vatten, en bedömning som delas av Länsstyrelsens i deras granskningsyttrande 2022-05-16.
Markmiljö och radonrisk
Fastigheten är liksom stora delar av Centrum anlagd på uppfylld mark, se Geotekniska
förhållanden ovan. En vanlig källa till markförorening i Oxelösund är så kallad hyttsten,
en slaggprodukt ifrån malmbaserad ståltillverkning, särskilt genom metallerna Vanadin
(V) och Barium (Ba). Telegrafhuset byggdes redan 1899, 18 år innan ståltillverkningen
påbörjades i Oxelösund 1917, varför marken inte kan ha fyllts upp med hyttsten.
Byggnaden har använts som stadigvarande bostad större delen av tiden mellan år
1899–1971 parallellt med telegrafverksamhet, läkarmottagning, kontorsverksamhet och
utbildningsverksamhet. Verksamhet som inte bedöms innebära förhöjd risk för markförorening. Någon markförorening finns heller inte noterad på- eller intill Gnistan 1 i
Länsstyrelsens EBH-stöd för efterbehandling av potentiellt förorenade områden.
Radon
Fastigheten Gnistan 1 står på uppfylld mark och bedöms därmed stå på mark med hög
risk för förhöjda radonnivåer, enligt kommunens radonriskkartläggning från 2018.
Buller
Risken för störande bullernivåer inom planområdet är inte högre än för annan bebyggelse i Centrum. Oxelösund är ett industrisamhälle där båda de dominerande verksamheterna SSAB och Oxelösunds hamn ger upphov till industribuller. Dessa verksamheter
har att följa sina verksamhetstillstånd.
Kommunens bedömning är att planområdet inte är utsatt buller ifrån industri och spårtrafik över Naturvårdsverkets riktvärden. Gränsen för trafikbuller vid bostadsfasad klaras också med god marginal, liksom maximal bullernivå vid uteplats. Något mer osäkert
är dock om gränsen för det dygnsekvivalenta trafikbullret vid uteplats <50 dB(A) klaras.
Buller – buller ifrån industriverksamhet
Enligt Boverkets vägledning för industribuller anses nybyggnation utan bulleranpassning möjlig inom område med maximalt 45 decibel dB(A) ekvivalent (genomsnittligt)
buller nattetid – så kallat Zon A. Risk för verksamhetsbuller överstigande 45 decibel
dB(A) och trafikbuller överstigande 55 decibel dB(A) ekvivalent bullernivå nattetid bedöms, grundat på nedanstående redogörelse, inte finnas inom planområdet.
SSAB och Oxelösunds hamn har idag tillfälliga tillstånd ifrån mark- och miljödomstol att
bullra 53 dB(A) respektive 57 dB(A) ekvivalent vid närmaste bostad. Båda verksamheterna har krav på sig att utreda i vilken mån de kan minska bullret ifrån sina många
bullerkällor; för SSAB med redovisning till domstolen inom 4 år efter att det nya utökade
verksamhetstillståndet tagits i bruk hösten 2022, för Oxelösunds hamn 4 år efter beslutet vunnit laga kraft. Efter 2 år ska deras arbete delredovisas för domstolen.
Planområdet hamnar enligt bullerutredningarna tillhörande SSAB:s och Oxelösunds
hamns nya verksamhetstillstånd inom grönt- respektive gult område på bullerskalan för
ekvivalent ljudnivå nattetid, i bägge fall motsvarande 40–45 decibel dB(A). Planområdet
får utifrån bästa tillgängliga underlag anses vara beläget inom Zon A.
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Planområdet (i vit ring) hamnar inom grönt område med 40–45 dB(A) ekvivalent buller
nattetid i det kumulativa scenariot i bullerutredning för SSAB:s verksamhetstillstånd.
I kartan ovan syns det kumulativa scenariot där bullret ifrån SSAB:s befintliga verksamhet kombinerats ihop med bullertillskottet ifrån en skrotbaserad tillverkningsprocess.
I kartan nedan syns scenariot för Oxelösunds hamn:s ansökta- och utökade verksamhet. Observera att färgen på bullernivån 40-45 dB(A) skiljer sig mellan utredningarna.

Planområdet (i vit ring) hamnar huvudsakligen inom gult område i bullerscenariot för
Oxelösunds hamn:s verksamhet nattetid. Telegrafhusets fasad berörs här av buller i
intervallet 40-45 dB(A). Område med 50-55 dB(A) finns dock bara ca 5 m från fasaden.
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Buller – buller ifrån spår- och vägtrafik
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 uppdaterad 1 juli
2017) föreskriver att den genomsnittliga (dygnsekvivalenta) bullernivån över dygnet
ifrån trafiken med väg- och spårtrafik ska understiga 60 dB(A) decibel vid fasad och
50 dB(A) vid uteplats. Maximal bullernivå momentant får heller inte överstiga 70 dB(A).
För buller gäller att fördubblas avståndet till bullerkällan eller trafikmängden halveras
minskar den ekvivalenta bullernivån med 3 dB(A). För att med säkerhet kunna göra
bedömningen att en bullernivå klaras bör denna kunna innehållas med minst 5 dB(A).
Spårtrafik
TGOJ-banan med Oxelösunds bangård är belägen 300 meter ifrån fastighetsgränsen
för Gnistan 1. Som kan avläsas i kartan nedan så är planområdet inte direkt exponerad
mot järnvägen utan skyddas ifrån buller av inte mindre än tre stora byggnader.
Av Oxelösunds hamns och SSAB:s bullerutredningar framgår att godstågen till och från
Oxelösund avgår och ankommer på dagen mellan klockan 06–18. Växlingsrörelser på
bangården sker dock även kvälls- och nattetid, se kartan SSAB bullerutredning ovan.
I kartan nedan, över Oxelösunds hamn:s ansökta- och utökade verksamhet dagtid, kan
utläsas att varken tågtrafiken eller Oxelösunds hamns övriga verksamhet beräknas
bidra till bullernivåer inom planområdet som överstiger 50 dB(A). Observera att färgen
på bullernivåerna skiljer sig ifrån SSAB:s utredning ovan. Det kan därmed konstateras
att buller ifrån järnväg beräknas understiga såväl riktlinjen <55 dB(A) vid fasad som <50
dB(A) inom planområdet. En bullerutredning för spårtrafik bedömer därför kommunen
som uppenbart obehövligt för detaljplanen.

Godstågen kör på dagen mellan kl. 06-18. Planområdet (i vit ring) är i sin helhet belägen inom grönt område, med buller i intervallet 45–50 dB(A), i bullerberäkningen för
Oxelösunds hamn:s ansökta verksamhet dagtid.
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Vägtrafik
Kommunen bedömning är att ingen trafikbullerutredning behövs för detaljplanen.
Bedömningen grundar sig på nya radarmätningar på de två mest trafikerade gatorna,
Höjdgatan och Föreningsgatan och en översiktlig uppskattning av bullersituationen
inom planområdet med vägledning av guiden Hur mycket bullrar vägtrafiken?, som
Boverket och SKL (nuvarande SKR) gav ut 2016.
Trafikmätningarna som redogörs för nedan visar enligt guiden att 60 dB(A) ekvivalent
bullernivå vid bostadsfasad klaras vid planområdet med minst 5 dB(A) marginal. Vad
avser maximalt 70 dB(A) momentan bullernivå vid uteplats visar bullerutredningen för,
Hampan 3 (D-skolan) ifrån 2018 att detta klaras redan ett 30-tal meter ifrån vägmitt på
Förenings-gatan. Trots något färre fordon vid tillfället (ÅDT 5000 mot nu aktuella 5125)
kan slutsatsen dras att planområdet med säkerhet klarar <70 dB(A) maximal bullernivå.
Kravet på högst 50 dB(A) ekvivalent bullernivå vid uteplats klaras med säkerhet utifrån
trafiken på Höjdgatan och sannolikt även utifrån trafiken på Föreningsgatan. Då detaljplanen inte handlar om någon nybyggnation av bostäder, i egentlig mening, så är just
kravet på högst 50 dB(A) svårt att säkerställa för uteplats, givet den väldigt öppna
stadsmiljön vid planområdet. En uteplats i planområdets södra del skyddas dock till stor
del ifrån direktexponering mot trafikbuller ifrån Föreningsgatan av Kommunhusets
byggnadsvolym, varför bullernivån 50 dB(A) även torde klaras vid uteplats.

Karta över den översiktliga bullersituationen vid planområdet, där uppmätt trafikmängd
visas proportionellt med mörkgrön linje. Blått streck visar gräns för 60 dB(A) ekvivalent
bullernivå vid fasad med minst 5 dB(A) marginal, röd linje visar fasad som klarar beräknad maximal bullernivå för 5000 fordon på Föreningsgatan i bullerutredningen för Dskolan ifrån 2018. Grön yta visar läge för uteplats som borde klara sig under exponering mot bullernivån 50 dB(A).
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Höjdgatan och Föreningsgatan, mättes med radar under en period av 7 dagar vardera
i slutet av februari respektive mars. Båda gatorna har skyltad hastighet 30 km/h.
Mätningen av trafiken på Höjdgatan gav att vägen har en årsdygnsmedeltrafik (ÅDT)
på 586 fordon/dygn, 532 fordon/dygn om man räknar bort cyklar, mopeder och MC.
Uppräknat till prognos för år 2030 (+15,6 %) motsvarar detta ÅDT 680 fordon/dygn.
Avståndet ifrån vägmitt till närmaste fasad är 19,7 meter och till balkong 20,3 meter.
Mätningen skedde precis öster in infarten till Kommunhusets och Gnistan 1 parkering,
på södra sidan Höjdgatan, sista dagarna i februari 2022.
Enligt guiden går gränsen för bullernivån 55 dB(A) på en gata med 30 km/h, mätt 10
meter ifrån vägmitt, vid ÅDT 1220 fordon/dygn. Höjdgatans trafikmängd år 2030 motsvarar bara lite drygt hälften (56 %) av detta, varför kravet om högst 60 dB(A)
ekvivalent bullernivå vid bostadsfasad klaras med god marginal vad avser trafiken på
denna. Kravet om högst 50 dB(A) vid uteplats bedöms uppfyllas, med minst 5 dB(A)
decibels marginal, 45 meter in ifrån vägmitt, varför gemensam uteplats behöver förläggas till planområdets södra del.
Varken Södra Malmgatan med parkeringsplatser eller parkeringsytorna vid kommunhuset bedöms komma ens i närheten av Höjdgatans trafikmängd, varför inte heller trafiken på dessa riskerar bidra till att bullerkraven för bostäder överskrids.
Mätningen av trafiken på Föreningsgatan gav att vägen har en ÅDT på 4431 fordon/dygn, 4152 fordon om man räknar bort cyklar, mopeder MC. Uppräknat till prognos
för år 2030 (+15,6 %) motsvarar detta ÅDT 5125 fordon/dygn. Avståndet ifrån vägmitt
till närmaste fasadhörn är 78 meter och till balkong 95 meter. Mätningen skedde ett 80tal meter norr om korsningen med Höjdgatan sista dagarna i mars 2022.
Enligt guiden ger ÅDT 5125 fordon/dygn upphov till lite drygt 60 dB(A) 10 meter ifrån
vägmitt. Kravet om högst 60 dB(A) vid bostadsfasad klaras inom planområdet för trafiken på Föreningsgatan och uppfylls enligt guiden med minst 5 dB(A) decibels marginal
redan vid 35 meter ifrån vägmitt vid mycket hårdgjord mark. Kravet på högst 50 dB(A)
vid uteplats bedöms klaras då en uteplats förlagd till fastighetens södra del är belägen
bakom Kommunhuset, utan vinkelrät exponering ifrån Föreningsgatan.

Service
Planområdet är beläget i Oxelösunds Centrum drygt 200 meter ifrån Järntorget, med
matbutik, apotek, restauranger, caféer och ett flertal butiker. Här ligger även bibliotek
med fritidsgård och kommunens besökscenter, lite längre bort även vårdcentral.
Närmaste förskola och skola är den kommunalt drivna Oxelöskolan drygt 600 meter
ifrån planområdet vid Frösängs gärde. Något närmare ligger den privata förskolan Solgläntans förskola på Oxelögatan.

Friytor
Den nyligen renoverade Järnvägsparken erbjuder rekreation och vissa lekmöjligheter.
Närmaste gungor finns på D-skolans skolgård knappt 200 meter ifrån planområdet.
Närmaste större grönyta är Frösängs gärde där kommunen nyligen anlagt en damm på
ett avstånd av drygt 600m.
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Skyddsrum
Det finns 1750 platser i skyddsrum inom 300 meters gångväg ifrån planområdet. Det
närmaste skyddsrummet har 161 platser och är beläget i kommunhuset 55 meter bort.

Gator och trafik
På fastigheten Gnistan 1 finns idag 7 parkeringsplatser, samförlagda med parkeringen
vid Kommunhuset i sydöstra hörnet av fastigheten. Området är centralt beläget nära
Järntorget med bara ca 250 meter till busshållplats Oxelösunds centrum, varför antalet
parkeringsplatser bedöms vara tillräckligt i förhållande till antalet bostäder.

Teknisk försörjning
Byggnaden är befintlig och redan ansluten till teknisk infrastruktur.
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5 PLANFÖRSLAG
Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag att:
- Markanvändningarna centrumverksamhet, bostäder och kontor tillåts.
- En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med traditionella
material och metoder. Byggnaden beläggs också med rivningsförbud.
- Det möjliggörs för 2 balkonger till på byggnadens nordvästfasad, fastän mindre än
dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad baserad på oregelbundenheter.
- Förbud mot takkupor och inglasning av balkonger införs.

Planförslag
Planförslaget syftar till att möjliggöra för bostäder på fastigheten Gnistan 1 samt att
bevara byggnadens kulturvärden och karaktär samtidigt som byggnaden anpassas till
att inrymma bostäder.
I plankartan införs följande planbestämmelser:
Användningsbestämmelser
CKB – centrumverksamhet, kontor och bostäder
Bestämmelsen motiveras av att bostäder bedöms vara en fortsatt lämplig markanvändning i samtidigt som centrumverksamhet erbjuder en större flexibilitet i vilka funktioner
som kan inrättas i byggnaden och därmed möjliggöra för att byggnaden kan bidra med
nya upplevelsevärden till den angränsande Teleparken.
Egenskapsbestämmelser
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad
Bestämmelsen om prickmark tätt inpå byggnadens fasader motiveras av att ett fritt bebyggande av fastigheten sannolikt skulle inverka negativt på byggnadens kultur-värden.
Det är även prickmark tätt runt byggnaden redan idag i den nu gällande detaljplanen,
även om området nu minskat något på nordvästsidan av byggnaden.
Högsta nockhöjd över angivet värde i meter över nollplanet
Bestämmelsen motiveras av att fastigheten behöver ha en begränsning i byggrätten
och att den bäst förhåller sig till en +-höjd snarare än markens höjd invid byggnaden.
Tornets takkon har historiskt haft höjden +40 och befintlig taknock når +30 meter i
höjdsystemet RH2000, där Östersjöns medelvattenyta i Oxelösund är cirka +0,1 meter.

f1 – Komplementbyggnad ska utformas med färg och materialval anpassade
till huvudbyggnaden. Öppning mot angränsande allmänplats parkmark får
inte finnas.

Bestämmelsen motiveras med att eventuella komplementbyggnader behöver anpassas
till den särskilt värdefulla huvudbyggnadens karaktär. Komplementbyggnader ska, ur
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ett kulturmiljöbevarande perspektiv, vara just komplement och därför underordna sig
huvudbyggnaden avseende färgval och materialval.

f

2 – Balkong skall utformas likt nordväst-fasadens nu befintliga balkong avseende
material och färg. Balkongdörr ska utföras med samma höjd, bredd och indelning
som befintliga fönster. Konstruktionen ska utföras med minsta möjliga ingrepp i
fasad. Utförandet inklusive fasadförändring ska inte ha symmetriskapande verkan.

f3 – Högst 1 balkong per våning. Balkong ska uppföras med samma djup som

befintlig balkong på nordväst-fasaden och med sådan bredd att hela egenskapsytan täcks. Balkong på övre planet får inte uppföras utan balkong under.

Bestämmelserna motiveras med att om ytterligare balkonger ska tillföras byggnaden så
behöver detta ske på ett varsamt sätt (inom området med f2) som inte förvanskar
byggnadens karaktär av oregelbundenhet genom införande av symmetrier. Egenskapsområdets utsträckning har utformats i syfte att de nya balkongerna ska upplevas som
en fortsättning av befintliga balkong snarare än en ny balkong på lika avstånd ifrån en
mittaxel – en symmetri. För att nå detta resultat är det mycket viktigt att balkongerna
efterliknar de som redan finns.

Telegrafhusets nordvästfasad illustrerad med två ytterligare balkonger till höger.

f4 – Balkong får inte inglasas eller förses med skärmtak.
f5 – Endast balkong får kraga ut ifrån fasad.
Bestämmelserna motiveras av att det finns behov av att säkerställa ett område för balkonger utan att det kan tolkas som en utökad byggrätt. Inglasning av- eller skärmtak på
balkonger bedöms som negativt för bevarandet av byggnadens karaktär.
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f6 – Balkong får inte finnas.
Bestämmelsen motiveras med att särskilda ytor anvisats för balkonger. På resterande
delar av byggnaden bedöms inte balkonger som lämpliga.

f7 – Takkupor får inte finnas.
Bestämmelsens motiveras med att byggnadens speciella takform starkt bidrar till upplevelsen av byggnaden. Takkupor bedöms som ett allt för stort ingrepp och därmed
negativt för bevarandet av byggnadens karaktär.

f8 – Bostadens tomt ska avgränsas mot allmänplats parkmark med en minst 0,3

meter hög mur, staket, häck eller annan fysisk åtgärd.

Bestämmelsen motiveras med att användningen B-bostad ökar behovet av tydliga
gränser mellan kvartersmark och allmänplats. Tomt är inte detsamma som fastighetsgräns och innebär att bara ytor som faktiskt används behöver avgränsas. Hänsyn ska
till exempel kunna tas till behovet att underhålla de underjordiska ledningarna inom u1.
Med tomt avses endast mark belägen inom planområdet.

Exempel ifrån C-skolan, söder om planområdet, på hur tomt avgränsats med en mur av
tre lager natursten (38 cm) och växtlighet till en höjd av ca 1 meter. En utformning likt
bilden ger ett enhetligt uttryck som bidrar till att definiera Teleparkens gränser.

r1– Byggnaden får inte rivas.
Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska
värden vilka inte kan bevaras om byggnaden tillåts rivas.

q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Fasadernas detaljering i
form av släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, oputsade valvbågar över
fönstren samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre interiöra delar så
som trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska bevaras. Äldre detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur
ska bevaras. Underhåll skall ske med material och metoder anpassade till byggnadens egenart.

Bestämmelsen motiveras av att det är en av Oxelösunds äldsta byggnader, med tydliga
och säregna stildrag som saknar sin motsvarighet i staden. Att peka ut den som en
särskilt värdefull byggnad tydliggör förutsättningarna vid framtida prövning.
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k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform, fa-

sadutformning, detaljering, färgsättning och fönstersättning ska bibehållas. Vissa
återställande åtgärder till tidigare utformning samt komplettering med balkonger,
balkongdörrar och ett begränsat antal takfönster får utföras i samråd med certifierad antikvarisk expertis.

Bestämmelsen motiveras av byggnadens byggnadshistoriska och arkitekturhistoriska
värden vilket kräver att byggnadens fasader, tak och interiör hanteras med varsamhet.
Med ett begränsat antal takfönster menas ett antal som innebär en rimlig avvägning
mot byggnadens kulturvärden och uttryck. Tidigare renoveringar har bland annat förenklat byggnadens fasader och tak och ett återställande kan visa sig positivt för byggnadens kulturvärde men kräver stor hänsyn. All ombyggnad bör följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende kulturvärden enligt KUL 2 och kontrollplan bör upprättas.

k2 – Fönster och dörrar ska utformas lika ursprungliga avseende form, indelning,
proportioner, glasets area och vara i trä.

Bestämmelsen motiveras av att fönster och dörrar kan behöva bytas, men att de då ska
vara lika de ursprungliga fönster och dörrar som fortfarande sitter på husets nord- och
nordvästfasader.

k3 – Högst 2 bostäder får inrymmas per våningsplan.
Bestämmelsen motiveras med att ingrepp i byggnadens stomme bör undvikas.

n1 – Marken får inte användas för parkering.
Bestämmelsen motiveras av att utökad bilparkering skulle kunna bidra till att miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten överskrids, att så inte sker behöver vara säkerställt.
Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år
Genomförandetiden kan vara 5–15 år. Längre genomförandetid än 5 år bedöms inte
motiverat då huvudbyggnaden redan är uppförd.

u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar, Kvartersmark
Bestämmelsen motiveras av en befintlig ledningsrätt för fiber över fastigheten.
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för komplementbyggnader och komplementbostadshus.
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för plank, staket och stängsel.
Ändrad lovplikt – Bygglov krävs även för skärmtak
Bestämmelserna motiveras med att kommunen enligt 9 kap. 4§ och 9 kap. 4a § 1 och 2
Plan- och bygglagen (2010:900) har möjlighet att införa bestämmelser som utökar lovplikten när det handlar om en särskilt värdefull byggnad, som med tillhörande tomt även
bedöms utgöra en särskilt värdefull miljö. Det bedöms i detta fall finnas ett behov av att
komplementbyggnader och byggnadskomplement prövas restriktivt.
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6 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Tidplan
Samråd november 2021
Granskning maj 2022
Antagande september 2022
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan
om bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden
löpt ut har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan
ersätta, ändra eller upphäva detaljplanen.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Detaljplanen saknar allmän plats. Fastighetsägaren ansvarar för skötseln inom hela
planområdet.
Avtal
Avtal om att fastighetsägaren avsäger sig rätt till ersättning utifrån detaljplanens bevarandebestämmelser ska tecknas innan beslut om antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning
Planområdet utgörs i sin helhet av fastigheten Gnistan 1. Någon fastighetsjustering är
inte aktuell utifrån detaljplanebestämmelserna.
Fastigheten ingår inte i någon gemensamhetsanläggning.
Servitut
Det saknas uppgift om fastigheten Gnistan 1 har servitut för tillfart över kommunens
fastighet Oxelö 7:50. Tillfart förutsätts även i fortsättningen ske via parkering på
kvartersmark på fastigheten Oxelö 7:50 och bör säkras med servitut.
Fastigheten Gnistan 1 berörs av följande servitut:
04-IM1-91/6112.1

Avtalsservitut

Levande

Väg

04-IM1-98/919.1

Avtalsservitut

0481-2018/7.1

Ledningsrätt

Levande

Elektroniskt Kommunikation

0481IM-08/13338.1

Avtalsservitut

Levande

OMRÅDE

Elledning m.m.
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Ledningsrätt 0481-2018/7.1 i södra kanten av Gnistan 1 (blått område).

Arkitektoniska och kulturhistoriska konsekvenser
Planförslaget får till konsekvens att Telegrafhuset, en av de äldsta byggnaderna i Oxelösunds Centrum, åter får användas för bostadsändamål. Därtill medges att byggnaden även fortsatt används som kontor och/eller för centrumverksamhet så som café
eller dylikt som kan dra nytta av närheten till det välanvända gång- och cykelstråket.
Med ändrad användning till bostäder kommer att den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden medges förändras såväl exteriört som interiört inom i denna detaljplan
angivna gränser. Byggnaden medges kompletteras med ytterligare två balkonger på
dess nordvästra fasad, vilket bedöms vara möjligt då de görs betydligt kortare än dagens balkonger.
Totalt 20 kvadratmeter med komplementbyggnader föreslås få uppföras i planområdets norra delar. Byggnaden kommer då inte längre stå som den solitären den är
idag, men byggnaden har tidigare varit belägen intill annan bebyggelse – t. ex. den
gamla brandstationen och komplementbyggnaderna har placerats utifrån att de ska
skymma huvudbyggnaden så lite som möjligt.
Som en konsekvens av att planförslaget medger bostäder bedöms friytorna kring huset
behöva få en tydligare avgränsning mot närliggande park-, parkerings- och gatu-mark.
En följd av detta kan bli att byggnaden delvis döljs bakom ett plank, staket, stängsel,
häck, mur eller dylikt men byggnaden torde fortsatt upplevas vara väl synlig i siktlinjen
till och från Järntorget. Krav på bygglov för plank, staket och stängsel ger kommunen
kontroll över dess utformning.
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Sociala frågor

Studier som gjorts visar att otydliga gränser mellan vad som är privat och vad som är
allmän mark är mycket negativt för användandet av friytorna kring en bostad. För att
friytorna ska leva upp till begreppet tomt där barn kan leka fritt behöver fastigheten ges
tydligare gränser. Tillgång till egen gård är viktigt för boendekvalitén och folkhälsan.
En konsekvens av att byggnadens tomt avgränsas mot den angränsande Teleparken
är att häck eller plank kan komma att inkräkta på det välanvända gång- och cykelvägen
mellan Järntorget och Centrums norra delar. Teleparken kommer att upplevas mindre
och smalare; utan fastighetsjustering kommer en häck eller ett plank att kunna placeras
fysiskt mycket nära den som går eller cyklar.
Att detaljplanen medger en större bredd av markanvändningar gör att förutsättningarna
ökar för att Teleparken ska kunna bli en målpunkt under större delar av och inte bara
en plats man passerar. Bostäder vid parken torde bidra positivt till den upplevda tryggheten längs det viktiga gång- och cykelstråket och kan därmed även bidra till att stärka
den byggda miljöns sociala hållbarhet i Oxelösunds Centrum.

Ekonomiska frågor
Kostnader för framtagandet av detaljplan
Detaljplanen bekostas av fastighetsägaren.
Ersättning
Bevarandebestämmelser (q - kulturvärde och r - rivningsförbud) i en detaljplan kan vara
förenade med en rätt till ekonomisk ersättning för fastighetsägaren.
Fastighetsägaren förutses avstå ifrån ersättningsanspråk utifrån eventuellt upplevda
inskränkningar på fastighetens nyttjande och/eller en minskning av fastighetens värde
grundat i behovet att i detaljplan och framtida lovgivning säkerställa ett bevarande av
kulturmiljövärdena.
Ekonomiska konsekvenser
Fastighetsägaren kan som en följd av planförslaget få ökade kostnader för underhåll,
skötsel och eventuell byggnation grundat i att krav på dessa ska ske med de material,
färger och metoder som är ursprungliga för byggnaden.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
I arbetet med att ta fram samrådshandlingar har inga tekniska utredningar tagits fram.
Dokumentation och kontroll
Vid förändringar av byggnaden bör antikvarisk kontrollplan upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende kulturvärden (KUL 2).
Kontrollplanens kontrollpunkter ska utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska
värden som redovisas i Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys daterad
2021-04-22 [Rapport 2021:1].
Om markföroreningar påträffas ska anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Det finns
även en skyldighet att anmäla efterbehandlingsåtgärder till tillsynsmyndigheten innan
åtgärder vidtas. Egenkontrollprogram för uppföljning av efterbehandlingsåtgärder ska
upprättas och redovisas.

Administrativa frågor
Ansvaret för att arbetet med denna detaljplan har legat på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig planarkitekt och projektledare är Göran Deurell.
Övriga deltagare i projekt har varit Christoffer Karlström, planarkitekt; Nils Erik Selin,
tillförordnad miljö- och samhällsbyggnadschef och Jonny Jakobsson, energibolagschef.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planarkitekt
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Antagandehandling
Datum

2022-06-03

PLAN.2019.9

Granskningsutlåtande
som tillhör detaljplan för Gnistan 1 (f.d. Telegrafhuset)
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

Webb/E-post
plan@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Bakgrund
Fastighetsägaren inkom 2019-08-09 med en begäran om planbesked för en ny
detaljplan för fastigheten Gnistan 1 bredvid kommunhuset i centrala Oxelösund. På
fastigheten uppfördes år 1899 det så kallade Telegrafhuset som idag är en av stadens
äldsta byggnader.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-11-20
varefter beställaren senarelade projektuppstarten till 1:a kvartalet 2021.
Nu gällande detaljplan medger endast centrumanvändning med preciseringen Kontor.

Syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att utöver kontor även möjliggöra för bostäder i befintlig byggnad
vars volym och fasadutformning i stort ska bevaras, med målet att tillvarata
byggnadens kulturvärden.
Planförslaget innebär i huvuddrag att:


Markanvändningarna C-centrumverksamhet, K-kontor och B-bostäder tillåts.



En bestämmelse om bevarande av byggnadens utvändiga och invändiga kulturvärden förs in och därmed också ett krav på att underhåll sker med traditionella
material och metoder.



Det möjliggörs för 2 balkonger till påbyggnadens nordvästfasad, fastän mindre
än dagens för att inte bidra med symmetri till en byggnad baserad på
oregelbundenheter.



Förbud mot takkupor och inglasning av- och skärmtak över balkonger.



Att all ombyggnad ska följas av certifierad antikvariskt sakkunnig avseende
kulturvärden enligt KUL 2 och att kontrollplan ska upprättas och följas.

Planförfarandet
Granskning genomfördes 3–24 maj 2022. Underrättelse om granskning har även
skickats till berörda den 2 maj och till myndigheter den 3 maj. Kungörelse om
granskning sattes upp den 3 maj. Handlingarna har funnits uppsatta på kommunens
bibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.
Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
Tidigare har ett samråd genomförts 12 november – 7 december 2021 under vilket 5
yttranden inkom varav 2 utan erinran.
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Inkomna synpunkter
Under granskningstiden har 3 synpunkter inkommit. Det angivna datum som finns
angivet i samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt
planprocess.
Om långa granskningsyttranden inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Utan erinran
Inga yttranden

Med erinran

Privatperson (2022-05-06)
Anser att de två balkongerna inte ska byggas [av kulturmiljöskäl. De skadar
byggnadens karaktär. (Kommunens förtydligande)].
Undrar varför ny detaljplan behövs då det redan bor folk i huset.
Kommentar:
Synpunkterna noteras.
Kommunen menar att två ytterligare balkonger kan uppföras om utformningen följer
detaljplanens krav på att efterlikna dagens två befintliga balkonger. Utformningen
kommer att prövas i ett framtida bygglov.
Detaljplaneändringarna 1968 och 1973 innebär bägge att huset skulle rivas och
ersättas av annat. En fastighetsägare har rätt till fortsatt verksamhet så länge denna
inte ändras, så sista hyresgästen flyttade ut 1971. Den nu gällande detaljplanen ifrån
1988 bevarade byggnaden, men då för användning för kontor, varför bygglov för
ombyggnad till bostäder idag inte kan ges med stöd i detaljplan och varför den nu
görs om igen.

Lantmäteriet (2022-XX-XX)
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-08 och 2022-04-19)
har följande noterats:
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget men vill upplysa om punkterna
nedan.
Bestämmelsen n1
Bestämmelsen n1 och dess redovisning på plankartan kan uppfattas som något svår att
tyda. Är syftet med bestämmelsen att reglera så att ingen parkering är tillåten inom
fastigheten, dvs även omfatta befintlig parkering inom fastigheten eller ska detta
område undantas? Om syftet är att undanta befintlig parkering skulle detta kunna
förtydligas något och redovisningen av eventuell egenskapsgräns på plankartan
tydliggöras då eventuell egenskapsgräns tycks sammanfalla med grundkartans
redovisning och kan upplevas som något svår att tyda.
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Bestämmelse om villkor för startbesked
Bestämmelsen om villkor för lov och startbesked kan uppfattas som något otydlig, dels
med hänsyn till tolkningen av begreppet tomt och dels på grund av dess formulering
med hänsyn till t.ex. tolkningen av ”annan fysisk åtgärd”. Det kan funderas över om
bestämmelsen bör relateras till begreppet tomt eller om fastighet alternativt bör
tillämpas. Det kan dessutom funderas över om den aktuella bestämmelsen, beroende
av tillämpningen och tolkningen av begreppet tomt (om tomten bedöms sammanfalla
med fastigheten och bestämmelsen ska tolkas/relateras till planområdesgräns), indirekt
skulle kunna komma att reglera något som avses gälla även för området utanför det i
planförslaget aktuella planområdet. Likaså kan innebörden av ”annan fysisk åtgärd”
skapa otydlighet och ge utrymme för tolkning.
Kommentar:
Till antagandeversionen kommer kommunen se rätta till så att detaljplanegränserna
visas ovanpå grundkartan och inte tvärtom. Med denna åtgärd framgår det att förbud
mot parkering endast avser egenskapsområdet och därmed yta som idag inte används
för parkering.
Bestämmelsen om villkor för startbesked har ersätt med utformningsbestämmelser för
tomt. Kommunen förtydligar att med ordet tomt inte avses någon mark utanför
planområdet. Användningen av begreppet tomt kommer sig till stor del av den
ledningsrätt som finns i fastighetens allra sydligaste del och därmed med inte
nödvändighet gör en avgränsning längs fastighetsgräns till den mest lämpliga
avgränsningen mot allmänplats.
Det utrymme för tolkning som följer av formuleringen ”annan fysisk åtgärd” bedöms
kunna kvarstå i vad som nu är en utformningsbestämmelse och inget villkor för lov.

Länsstyrelsen (2022-05-16)
Er beteckning PLAN.2019.9, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2022-05-03.
Länsstyrelsen har mottagit förslag till detaljplan för granskning enligt 5 kap. 20 § planoch bygglagen (2010:900), PBL. Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnation
till bostäder i det gamla telegrafhuset och läkarmottagningen. Detaljplanen handläggs
med standardförfarande.
Under granskningstiden ska länsstyrelsen yttra sig över planförslaget, om länsstyrelsen
bedömer att






riksintressen enligt miljöbalken inte tillgodoses,
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs,
strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
mellankommunala intressen inte har samordnats på ett lämpligt sätt
bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpliga med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enligt
11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2021-12-16, framfört synpunkter
avseende miljökvalitetsnormer och hälsa eller säkerhet. Synpunkterna har i stort sett
beaktats i granskningsförslaget.
Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu
kända förhållanden, att ett antagande av detaljplanen inte kommer att prövas.

Länsstyrelsens övriga synpunkter
Miljökvalitetsnormer – vatten
Länsstyrelsen gör bedömningen att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kommer att
påverkas negativt av föreslagen exploatering då planen inte möjliggör för någon ny
byggrätt.
I samband med kommunens planprocess ska Länsstyrelsen med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900) bland annat bevaka
att kommunerna följer miljökvalitetsnormerna. I planbeskrivningen redogör kommunen
för vattenförekomsten Oxelösunds hamns vattenstatus och att en detaljplan enligt 5
kap. miljöbalken inte får medföra att miljökvalitetsnormerna försämras. Länsstyrelsen
kan dock inte utläsa om kommunen har tagit ställning till om detaljplanen följer
miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen bedömer trots detta att föreslagen exploatering
inte kommer medföra att föroreningar sprids till mark, yt- och grundvatten så att
miljökvalitetsnormerna för vatten försämras.
Inför kommande och pågående planprocesser vill Länsstyrelsen framföra att
kommunen enligt 2 kap. 10§ plan- och bygglagen (2010:900) behöver redogöra för om
detaljplaneförslaget följer miljökvalitetsnormerna.

Kulturmiljö
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet har i stort sett tillgodosetts. I likhet med
Sörmlands museum ansåg Länsstyrelsen att nya balkonger bör undvikas med hänsyn
till att påverkan på det kulturhistoriska värdet sammantaget blir negativt. Kommunen
har dock anpassat balkongerna genom att göra dem mindre än befintliga, vilket gör att
den symmetriverkan som befaras uppstå blir något mindre. Länsstyrelsen har inga
ytterligare synpunkter.
Villkor för startbesked enligt 4 kap. 14§ PBL
I samrådet framförde Länsstyrelsen att nya balkonger och uteplatser på byggnaden kan
medföra att området runt byggnaden upplevs som privatiserat vilket inte är lämpligt då
byggnaden ligger i ett exponerat läge i centrala i Oxelösund. I samrådsredogörelsen
framgår det att kommunen delar länsstyrelsens bedömning.
För att minska risken att området runt byggnaden upplevs som privatiserad har
kommunen reglerat att startbesked för bostäder inte får ges förrän gränsen mellan
kvartersmark och allmän plats har tydliggjorts med exempelvis en mur, staket eller
häck. Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att planbestämmelsen inte har
stöd
i plan- och bygglagen (2010:900). Enligt 4 kap. 14§ 1-5 stycket plan- och bygglagen
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(2010:900) kan kommunen endast villkora ett bygglov eller startbesked under
förutsättning att; en viss anläggning för teknisk infrastruktur och vägar (där kommunen
inte är huvudman) har kommit till stånd, ett visst byggnadsverk rivits, byggts om, flyttats
eller har fått den ändrade användningen som planen möjliggör, utfarten till berörd
fastighet ändrats, markföroreningar avhjälpts eller en skydds- och säkerhetsåtgärd
vidtagits samt åtgärder som förbygger olägenheter från buller vidtagits. Inför antagandet
bör kommunen se över valet av planbestämmelse.
De som medverkat i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett med
Ebba Gillbrand, (kulturmiljö).
Erika Svensson (planhandläggare)

Kommentar:
Synpunkterna noteras.
Miljökvalitetsnormer – vatten
Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning om att föreslagen exploatering inte
kommer att medföra att föroreningar sprids till mark-, yt- och grundvatten. Kommunen
förtydligar att den bedömer att detaljplanen klarar miljökvalitetsnormerna för vatten.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
Noteras. Kommunen har ansträngt sig för att finna en balans mellan
Villkor för startbesked enligt 4 kap. 14§ PBL
Tack för påpekandet. Kommunen omvandlar planbestämmelsen om villkor för
startbesked till en utformningsbestämmelse, f8, istället.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis har 3 granskningsyttranden inkommit under granskningstiden.
Samtliga yttranden har erinranden mot planförslaget och har bemötts med
kommentarer ovan.
Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:


Utformningsbestämmelsen f6 om att balkong får inte finnas har lagts till på alla
delar av Telegrafhuset där det inte uttryckligen medges balkong. Bestämmelsen
om att takkupor får inte finnas har nu fått beteckningen f7.



Villkor för startbesked med krav på avgränsning av tomt har ersatts med
utformningsbestämmelsen f8 om att tomt ska avgränsas.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda


Erinran mot möjligheten till två ytterligare balkonger på Telegrafhusets
nordvästfasad har lämnats utan åtgärd.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
planarkitekt

8

kulturmiljöer
En del av Region Sörmland

Gnistan 1
Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys
2021-04-22

Rapport 2021:1

Gnistan 1
Oxelösunds kommun, Södermanlands län

Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

© 2021 Sörmlands museum
Beställningar kan göras hos:
Sörmlands museum
Box 314, 611 26 Nyköping
byggnadsvard@regionsormland.se
www.sormlandsmuseum.se

Författare: David Hansson, bebyggelseantikvarie
Omslagsbild: Foto David Hansson, SLM D2021-0216
Foto, där ej annat anges: David Hansson
Diarienummer: KN-SLM20-0165
Allmänt kartmaterial: ©Lantmäteriet. Enligt FUK-avtal D-nr: I2018/00115
Nyköping 2021

Innehåll
Bakgrund
Aktuellt skydd

Historik

7
7

11

Oxelösunds samhälle

11

Gnistan 1

11

Ombyggnad 1948

14

Centrumomvandlingen

14

Rivningshot

16

Ombyggnad 1988

16

Beskrivning

18

Exteriör

18

Interiör

22

Kulturhistoriskt värde
Sammanfattning av värdebärande komponenter

Konsekvensanalys

36
37

38

Fortsatt användning

38

Ombyggnad till bostäder

39

Sammanfattande diskussion

41

Förslag till planbestämmelser

42

Källförteckning

43

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Södermanlands län

Läget för Gnistan 1 som är markerad med en röd ring. Karta från Lantmäteriet.
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Bakgrund
Sörmlands museum fick i december 2020 i uppdrag av Oxelösunds kommun att utföra
en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys av fastigheten Gnistan 1 i
Oxelösund. Fastigheten ägs idag av Vinterklasen AB.
Fastighetsägaren har för avsikt att bygga bostadslägenheter i huset som idag inrymmer
kontor. Detta skulle i så fall kräva en ändring av gällande detaljplan. Syftet med den
antikvariska förundersökningen är att undersöka byggnadens historia samt att identifiera de värden som finns i miljön idag. Konsekvensanalysen är tänkt att pröva olika
användningar i förhållande till det kulturhistoriska värdet och en eventuell ombyggnads
påverkan på byggnaden som helhet och utpekade karaktärsdrag och byggnadsdelar.
Rapporten utfördes under februari-mars 2021 av David Hansson, bebyggelseantikvarie,
fil. kand.

Aktuellt skydd
Plan- och bygglag (2010:900)
Byggnaden saknar idag skydd i aktuell detaljplan 0481-P88/3 som vann laga kraft 198810-18. Detaljplanens syfte var dock att möjliggöra bevarande av äldre byggnader, gamla
telegrafhuset och den sk ”Herrgården” som i gällande detaljplan förutsätts skall rivas.
All mark omkring den nuvarande byggnadsytan är därmed prickmark som inte får
bebyggas.
Byggnaden omfattas av de generella varsamhetsbestämmelserna enligt Plan- och bygglag
(2010:900) 8 kap. 17 § som anger:
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska,
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.
I egenskap av sin ålder och utpekade kulturhistoriska värde omfattas byggnaden också av
förvanskningsförbudet enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13 § som anger:
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller
konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.
Plan- och bygglagen anger också hur underhåll av byggnader ska utföras:
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och
de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas
till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig och konstnärlig synpunkt.

Sörmlands museum
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Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Strategiska dokument
2017 gjorde Sörmlands museum en kulturhistorisk områdesbeskrivning över Oxelösund,
som ett underlag till nu gällande översiktsplan. Området där den aktuella fastigheten
ingår beskrivs som följer:
Trots stadsomvandlingen under 1960-talet då merparten av del av den äldre bebyggelsen revs finns en del äldre byggnader kvar i närheten till centrum. Dessa är alla
viktiga markörer för samhället i äldre tid såväl som att de ger ledtrådar till Oxelösunds
stads utveckling, vilket gör att de innehar både byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden.
Som riktlinje/förhållningssätt anges:
• Samtliga äldre byggnader inom området såväl som före detta Epa-varuhuset, Folkets
hus, S:t Botvid, kommunhuset och vårdcentralen bevaras och underhålls med traditionella material och metoder.
• Planläggning inom detta område bör föregås av en antikvarisk förundersökning.

Tänk på att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och de är inte juridiskt gällande. © Lantmäteriet
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Ortofoto över Gnistan 1 med dagens fastighetsindelning. Karta från Lantmäteriet.
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Byggnadens västra sida med trapptornet till vänster i bild. Fastighetsgränsen går i linje med de närliggande buskarna.
(SLM D2021-0212)

Byggnaden sedd från Malmgatan i sydväst. Gångbanan går mellan de höga träden och passerar byggnaden nära det
sydvästra hörnet. De oputsade valvbågarna över fönstren accentuerar fönstren. (SLM D2021-0213)

Sörmlands museum
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Gnistan 1 fotograferad från norväst före 1904 med sin ursprungliga exteriöra utformning. Skillnader mot idag märks
framförallt i tornes höga spira, gavelpartiet och verandans utformning samt fasadernas listverk. I bakgrunden till
vänster syns Oxelösunds första brandstation. (SLM M022389)

Utsnitt av Stadsplan över Oxelösund, upprättad 1908. Gnistan 1 är utmärkt som Telegrafstation på kartan. Notera
byggnadens placering invid gatan och att kvarteret hade en annan form än idag. På tomten fanns även ett gårdshus
mot den inre tomtgränsen samt samhällets första brandstation. Av de byggnader som syns på kartan finns endast
fyra kvar idag. Karta från Lantmäteriet, 0481K-LITT D.
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Historik
Oxelösunds samhälle
Oxelösunds samhälle växte fram efter att en hamn anlades här i början på 1870-talet.
Hamnen var tänkt att användas för att skeppa ut råvaror från Bergslagen, varför
en järnväg drogs från Västmanland genom Sörmland med slutstation i Oxelösund.
Hamnen och järnvägen innebar en mängd nya arbetstillfällen, och ett samhälle växte så
småningom fram runt den nya järnvägsstationen. När ett järnverk anlades här 1917 växte
samhället allt mer.1 2
År 1900 blev Oxelösund municipalsamhälle och fick därmed sin första egentliga
beslutsfattande organisation. I slutet av 1800-talet var ännu få gator utlagda, och bebyggelsen hade placerats relativt fritt. En första stadsplan upprättades 1896-97 av Oskar B
Déhn från vilken huvuddragen skulle komma att följas även i kommande stadsplaner.
Malmgatan var en av de första gator som kom till stånd efter municipalbildningen, och
kvarteren längs denna gata bebyggdes därefter.3

Gnistan 1
I kvarteret som tidigare hette Almen var den aktuella byggnaden en av de första att
uppföras. Huset ritades 1899 vid TGOJ:s (Trafikaktiebolaget Grängesberg–Oxelösunds
Järnvägar) kontor i Eskilstuna,4 och uppfördes samma år tillsammans med ett uthus.
Byggnaden uppfördes i sten och gavs en påkostad utformning, i likhet med järnvägsbolagets bostadshus som tidigare låg vid Järnvägsparken. Bolaget ägde ett tjugotal hus i
staden varav de flesta låg i järnvägens direkta närhet.
Huset uppfördes som boställehus (Boställehus 8G) till anställda vid järnvägen, men
förmodligen fanns också redan vid uppförandet planer på att byggnaden skulle rymma en
telegrafstation. Vid samma tid uppfördes på tomten också samhällets första brandstation
efter att den första brandkåren hade inrättats år 1900.5
Telegrafstationen öppnade den 15 november 1900 som en kombinerad statstelegrafstation
och telefonstation. Järnvägstelegraf hade dock funnits i Oxelösund sedan järnvägen stod
klar 1877.6 Järnvägstelegrafin var en enklare variant av statstelegrafen som fanns vid de
flesta järnvägslinjerna. En mindre telefonstation hade också funnits en tid, inrymd i en
barack intill Percy Thams villa.7 Tjänstgöringstiden vid den nya telegrafstationen var när
den öppnade från 7 på morgonen till 9 på kvällen, förutom vintertid då man öppnade en
timma senare.8 Detta var i enlighet med en andra klassens telegrafstation.

1
2
3
4
5
6
7
8

Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 10 ff.
Nyhlén, Erik, Boken om Oxelösund, Oxelösunds kommun, Oxelösund, 1977, sid. 42 ff.
Nyhlén, sid. 60
Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230
Nyhlén, sid. 65
Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1877
Nyhlén, sid. 65
Dagens nyheter, AB Dagens nyheter, Stockholm, 1900-11-14

Sörmlands museum
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Personal vid telegrafstationen 1914. Fotograf okänd. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 009834.

Flygfoto över Oxelösund 1964 med Gnistan 1 i mitten av bilden. Den nya dragningen av Föreningsgatan till höger i
bild har genomförts, men ännu har kvarterets äldre bebyggelse inte rivits. Husen till höger om Gnistan 1 kallades för
Bonnkvarteren. Här skulle kommunhuset byggas tio år senare. (SLM BF04-2204)

12

Sörmlands museum

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Foto av Gnistan 1 taget från Malmgatan i nordväst 1941. Notera ledningsstolparna på taket av byggnaden. Bilden är
hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 011230.

Telegrafstationens personal i arbete 1942. Sittande från höger är Lisa Pettersson, Britta Andersson född Hedberg,
Helga Carlén och Karin Karlsson. De stående från vänster är Ingrid Jansson, Lisbet Nyberg, Ninni Pettersson och Karin
Sundström. Bilden är hämtad från Oxelösundsarkivet, Bild ID: 005200.

Sörmlands museum

13

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Telegrafyrket var tidigt ett kvinnodominerat yrke. Även ansvariga poster på de olika
telegrafstationerna sköttes inte sällan av kvinnor. 1911 var det Ida Carolina Holmberg
som var telegrafkommissarie i Oxelösund. Hon var också ansvarig för rikstelefonens
centralstation.9 1929 hade Nanna Sofia Tiberg tagit över.10 Enligt uppgifter från TGOJ
var Telegrafverkets lokala föreståndare 1933 O Helander som hyrde en av lägenheterna.11
Huset ska också ha inrymt den första läkarmottagningen i Oxelösund, men det har inte
kunnat fastställas när detta var.

Ombyggnad 1948
1948 genomfördes en ombyggnad som i enlighet med tidens anda förenklade den
exteriöra utsmyckningen. Alla ”överflödiga lister, gesimser och takprydnader” togs ned
samtidigs som en översyn gjordes av putsad sockel, verandaparti, räcken, granittrappa,
fönster, plåtbeslag och skorstenar.12 De småspröjsade fönstren i trapptornet ersattes av
ospröjsade fönster och sannolikt byttes övriga fönster ut mot kopplade. Terrassen på
byggnadens nordvästra sida byggdes om med ett bärverk av stål istället för det tidigare
av trä och fick en ovanliggande balkong från andra våningen. Det som behölls av den
tidigare utsmyckningen var den kvaderindelade putsen på hörn och trapptorn och de
synliga fönstervalven. Den mest påtagliga skillnaden mot tidigare var att trapptornets
spetsiga tornhuv ersattes av en betydligt flackare, samt att det dekorativa gavelmotivet åt
nordväst ersattes av en enkel spetsig gavel.

Centrumomvandlingen
Under slutet av 1950-talet påbörjades en stor omvandling av hela samhället på grund
av järnverkets utbyggnadsplaner. 1956 gjordes en inventering av bebyggelsen i centrum
där byggnader kategoriserades efter ålder, byggnadsmaterial och om de var i gott skick
eller ”rivningsskick”. Av de drygt 400 hus som inventerades ansågs 200 av dessa vara
i rivningsskick. Detta var i stort sett samtliga äldre hus uppförda före 1915 (totalt 230
st). Inte ett enda äldre trähus söder om Esplanaden ansågs vara i gott skick. I stort sett
följdes saneringsplanen helt och hållet, och de fåtal äldre hus som idag finns kvar är
de som då ansågs vara i gott skick. År 1959 hade en generalplan för Oxelösund utarbetats i rekordfart för att anpassa samhället till järnverkets stora utbyggnad och stadens
förväntade befolkningsökning. För att kunna möta den större mängd bilar som skulle
passera genom centrum, gavs Föreningsgatan en ny sträckning. Härmed kom också
kvarteret Almen att förändras till sin form.13
1953 uppfördes en ny telefonstation på granntomten Fokus 3 (dåvarande Almen 2) och
sannolikt flyttade då också telegrafverksamheten hit. En mindre utbyggnad av den nya
telefonstationen genomfördes redan 1958.14 I december 1969 stod den nya telestationen
9 Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1911
10 Södermanlands läns kalender, Nyköping, 1929
11 Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
12 Beskrivning till ansökan om bygglov för fasadrenovering 1948
13 Oxelösunds kommun - kulturhistorisk områdesbeskrivning, Sörmlands museum, Nyköping, 2017, sid. 19 ff.
14 Nybyggnadsritning, 1958
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Fasadritningar från ombyggnaden 1948 som visar exteriören efter ombyggnaden. Utseendet är i stort sett detsamma
idag. Några planritningar finns inte från ombyggnaden. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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klar på Fokus 3 efter ritningar av arkitekt SAR Sergej Mirelius. De äldre delarna i norr
byggdes om och anpassades till det nya utseendet.

Rivningshot
När en ny detaljplan för de aktuella kvarteren antogs 1969 var de äldre husen tänkta att
ersättas med bostadsbebyggelse och parkeringsytor. Gamla telegrafhuset hade då under
en period använts av TBV och ABF som bland annat hade kursverksamhet förlagd till
byggnaden, samt också Vägbyrån. En rivning av byggnaden var nära förestående tillsammans med flera andra hus i närliggande kvarter. Tack vare Oxelösundsprofilen Karl
Stålberg, som då bodde i det rivningshotade huset på Höjdgatan 25, gick kommunen med
på att bevara det gamla telegrafhuset i utbyte mot att Stålberg flyttade ut så att huset han
bodde i kunde rivas.15
Redan 1974 antogs en ny detaljplan för området som inte heller garanterade ett bevarande
telegrafhuset. Vid denna tid hade övriga äldre hus i kvarteret redan rivits. De tidigare
planerna på bostadshus inom kvarteret hade dock övergivits, och istället förbereddes
för uppförande av det nya kommunhuset intill den nyanlagda delen av Föreningsgatan.
Kommunhuset invigdes 1975.

Ombyggnad 1988
1988 byggdes huset om till kontor för AB Oxelösunds Elverk (senare Oxelö Energi AB).
Samma år antogs nu gällande detaljplan för kvarteret med syfte att bevara byggnaden
genom att göra den planenlig, samtidigt som användningen ändrades till kontor.
Ombyggnaden av huset innebar att flera moderniseringar gjordes invändigt och att ny
ventilation sattes in i huset. Den norra entrén tillgänglighetsanpassades och en ramp
byggdes. Utifrån fotografier kan man dock fastställa att taket redan var omlagt till den
bandtäckta plåt som finns idag.

15 Folket, Tidningen Folket AB, Eskilstuna, 1971-10-26
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Planritning över byggnaden som upprättades i samband med ombyggnaden 1988. De röda siffrorna visar var
fotografierna på följande sidor är tagna. Siffran på ritningen motsvaras av bildnumren som föregår bildtexten på
motsvarande bild. Ritningen är hämtad från Oxelösunds kommunarkiv.
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Beskrivning
Exteriör
Gnistan 1 är en hörntomt vid korsningen Höjdgatan och Malmgatan i centrala
Oxelösund. Den aktuella byggnaden ligger snett i förhållande till gatunätet, vilket är
ett resultat av omdragningen av Föreningsgatan i slutet av 1960-talet. Tidigare följde
kvarteret byggnadens längdriktning vilket syns på de intilliggande äldre byggnaderna
på fastigheterna Fokus 3 och 4. På den västra sidan om fastigheten finns en mindre park
med högresta träd och en gångbana. Resterande delar av fastigheten öster om byggnaden
upptas idag av parkering.
Byggnaden, som har två våningar och vind, har en oregelbunden planform med två
utskjutande partier på långsidorna åt nordväst och sydost samt ett trapptorn i norr.
Det utskjutande partiet på den nordvästra sidan avslutas uppåt av en frontespis med ett
fönster. Till vänster om denna finns en terrass med ovanliggande balkong, båda med
fronter av småkorrugerad plåt. Terrassens tak, vilket också utgör balkongens golv bärs
upp av I-balkar på stolpar av stål. Balkongen på andra våningen tillkom i samband med
att terrassen byggdes om 1948. Det utskjutande partiet i öster, som innehåller trapphus,
avslutas uppåt med ett tornliknande vindsrum med mindre tvåluftsfönster.
Byggnaden har naturstenssockel och gula spritputsade fasader med vita slätputsade fönsteromfattningar. Spritputsen är påslagen för hand och grovkornig i sin struktur med fyllnadsmaterial av naturgrus. Vissa lagningar utförda i senare tid går att urskilja genom sitt
fyllnadsmaterial av mindre kornstorlek. Den senaste avfärgningen ser ut att ha sprutats
på vilket tyvärr ger en något vass ytstruktur. Hörnen och trapptornet har kvaderformad
rusticering i putsen och längs takfoten löper en kraftig profilerad taklist, alla vitfärgade
och utförda i slätputs.
Taket är högt och valmat och täckt med falsad svartmålad plåt i bandtäckning. Trapptornet har ett runt konformat tak. Ursprungligen var taket lagt med skivtäckt plåt med
parallellt liggande tvärfalsar. När den nuvarande taktäckningen gjordes, sannolikt i
mitten på 1980-talet, förenklades även skorstenarnas plåtinklädnader och förlorade då
sina utkragande avslut. Takavattning sker via en fotränna, infäst med konsolkrokar, som
löper runt hela taket i kombination med ett antal vitmålade stuprör.
Tre entréer finns, två på norra sidan i och vid sidan av trapptornet och en på den sydöstra
sidan. Denna sida var tidigare byggnadens baksida och här fanns en gårdsplan med ett
gårdshus vid tomtgränsen. Dörrarna, utbytta i senare tid, är av rödmålad plåt. Entréerna
har dörromfattningar av tegel och mindre skyddande tak upptill. Trapptornets entré nås
via en ramp som löper längs byggnadens östra sida. En större skylt sitter mellan våningsplanen på den sydöstra fasaden.
Byggnaden har kopplade fönster av trä, de flesta med korspostindelning. Fönstren på den
nordöstra och södra sidan har bytts ut i senare tid och har något grövre dimensioner än
de på den nordvästra och norra sidan. Troligt är att nuvarande äldre fönster sattes in vid
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Byggnadens östra sida med parkeringen som upptar östra delen av fastigheten. På denna sida, som är gårdssidan,
saknas de oputsade valvbågarna i fasaden. (SLM D2021-0214)

Byggnaden sedd från Höjdgatan i nordost. Till vänster skymtar kommunhuset och till höger anas S:t Botvids kyrka
genom träden. Byggnaden ligger på en höjd i förhållande till kringliggande bebyggelse. Entrén som syns på byggnadens kortsida intill trapptornet är tillgängliggjord och nås via en ramp. (SLM D2021-0215)
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Fönstren på den västra sidan byttes sannolikt ut vid ombyggnaden 1948. Dimensionerna är smäckra och bågarna har
valsat glas. Notera de många språng som skapas tack vare byggnadens oregelbundna planform. (SLM D2021-0216)

Balkongen på den västra fasaden fick sitt nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. Stommen är av stål och
fronterna är av småkorrugerad plåt. Tidigare fanns här endast en terrass med ett tak över. (SLM D2021-0217)
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Detalj av trapptornets listverk med tandsnitt. Fönstren på trapptornet var ursprungligen småspröjsade, men fick sitt
nuvarande utseende vid ombyggnaden 1948. (SLM D2021-0218)

Detalj av taklist och taktäckning. Idag ligger falsad plåt i bandtäckning och fotränna med konsolkrokar, i utförande
från 1980-talet. Tidigare var plåten skivtäckt med parallella tvärfalsar. (SLM D2021-0219)
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ombyggnaden 1948. Bågarna är smäckra, i likhet med det tidigare utseendet, har valsat
glas men saknar utanpåliggande hörnjärn. Tornet hade ursprungligen småspröjsade
fönster, vilket är synligt på äldre fotografier. Dessa ersattes vid ombyggnaden 1948 med
ospröjsade fönster. Alla källarfönster utom ett på den nordvästra sidan har satts igen i
senare tid.

Interiör
På grund av att uppföranderitningar saknas, är det svårt att säkert säga hur den
ursprungliga planlösningen och dispositionen såg ut. De flesta invändiga väggar är dock
av samma tjocklek, varför det är troligt att endast mindre justeringar av planlösningen
har gjorts genom åren. Enligt uppgifter från TGOJ fanns det 4 lägenheter, 3 kök och 13
rum i huset 1933.16 Här anges även att lägenhet 4 hyrs av Telegrafverket och dess lokala
föreståndare O Helander. På båda våningsplanen löper korridorer i mitten av byggnaden
i dess längdriktning från vilken man når rummen som är placerade längs ytterväggarna.
Bottenvåningen har idag sju rum, korridor, trapphall, kapprum och toaletter oräknade.
På övre våningen, som har sex rum, finns ett större konferensrum som sannolikt tidigare
varit två rum. Rummen längs byggnadens norra kortsida har dock delats av i senare tid,
varför det ursprungligen kan ha funnits ett större rum på respektive våning här.
Merparten av ytskikten i huset härstammar sannolikt från ombyggnaden 1988 då även
ett modernt ventilationssystem installerades. Ventilationskanalerna löper i korridorernas
tak som är nedpendlade. I samtliga rum finns akustikplattor i taket och elektriska installationer som löper längs väggarna. Uppvärmningen sker genom vattenburna radiatorer
kopplade till stadens fjärrvärmenät.
Trots de senare tilläggen finns relativt mycket äldre detaljer bevarade i de flesta rum.
Dörrar med profilerade fyllningar, profilerade dörr- och fönsterfoder och golvsocklar
finns i samtliga rum i huset. Det finns några olika varianter av golvsocklar i rummen,
åtminstone en del av dessa kan sannolikt knytas till uppförandetiden. Den högre
varianten är sannolikt äldst, denna kan också skymtas på äldre fotografier från interiören. I två rum finns även takstuckatur bevarad. Det är i dessa rum som den högre
varianten av golvsocklar finns.
Väggarnas nedre del upptas av en slät panel med en profilerad mittelbandslist upptill.
Under denna har elinstallationer och uttag lagts in i plåtlådor. På en del ställen, t.ex.
under fönster är listverket helt i trä. Det är förmodligen denna som elinstallationernas
lådor har försökt efterlikna. Om mittelbandslisten är ursprunglig eller senare tillkommen
har inte kunnat fastställas. Merparten av dörrarna är enkla dörrar, men några pardörrar
finns. Dörrtrycken har ersatts i senare tid. Flera av golven, i första hand i rummen åt
nordväst, utgörs av fiskbensmönstrad parkett. I korridorer och rummen åt öster ligger
plastmattor.
På andra våningen finns ett kök med äldre platsbyggda köksskåp bevarade. Att döma av
utseende och beslag är de sannolikt från ombyggnaden 1948. Endast en eldstad finns i
16 Järnvägsmuseets arkiv, Gävle
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huset, en rörspis i det norra rummet på andra våningen. Sannolikt har det tidigare funnits
eldstäder i fler rum, men inga spår återstår av dessa idag.
De båda trapphusen har ursprungliga trappor av kalksten och äldre handledare av
trä. I trapphuset på sydöstra sidan ligger ett äldre mönstrat golv med röda och beigea
keramiska plattor på bottenvåningen.
Vinden är till största delen oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. Ett rum finns
i anslutning till trapphuset i öster som ej har inspekterats. Ett fläktrum finns i vindens
norra del, samt i anslutning till denna ett mindre fönsterlöst rum. I källaren finns fyra
rum. Ett rum i norr som tidigare använts som arkiv, ett teknikrum i nordväst och intill
detta ett omklädningsrum, samt ett rum utan fönster i söder. I källarens korridorer som
förbinder rummen består väggarna av stora kvaderhuggna stenblock av samma typ som
husets sockel.

Sörmlands museum
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Bild 1. Det östra trapphusets trappa av kalksten med handledare av trä. (SLM D2021-0220)

Bild 2. Det östra trapphuset sett från entrén. Till vänster syns de mönsterlagda keramikplattorna på golvet. (SLM
D2021-0221)
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Bild 3. Trapptornets svängda trappa av samma kalksten som i det östra trapphuset. (SLM D2021-0222)

Bild 4. Trapptornets trapphus sett från entrén till andra våningens lägenhet. (SLM D2021-0223)
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Bild 5. Korridoren på bottenvåningen. Det nedpendlade taket döljer ventilationstrummor. Ytskikten på golv, väggar
och tak är från senare tid. (SLM D2021-0224)

Bild 6. Bottenvåningens toaletter. (SLM D2021-0225)
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Bild 7. Ett av rummen på bottenvåningen. Dörrarna till vänster leder till balkongen. Öppningen bakom dörrarna i
bildens mitt är igensatt. (SLM D2021-0226)

Bild 8. Ett av rummen på bottenvåningen. Fiskbensmönstrad parkett på golvet, profilerade spegeldörrar och golvsocklar. (SLM D2021-0227)
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Bild 9. En glasad vägg som uppfördes vid ombyggnaden 1988. (SLM D2021-0228)

Bild 10. Rummet intill bottenvåningens trapphus har en öppning till trapphuset med skjutlucka. (SLM D2021-0229)
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Bild 11. Andra våningens korridor. Bakom de två dörrarna till vänster döljs teknikutrymmen. (SLM D2021-0230)

Bild 12. Andra våningens korridor med en glasad dörr till trapphuset till vänster. (SLM D2021-0231)
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Bild 13. Andra våningens ingång från trapphuset i tornet. Dörren är glasad med liggande profilerade fyllningar och
har ett överljus. (SLM D2021-0232)

Bild 14. Konferensrummet på andra våningen. Rummet har sannolikt förstorats vid något tillfälle. Här finns husets
enda eldstad. (SLM D2021-0233)
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Bild 15. Köket på andra våningen. Till vänster syns de platsbyggda köksskåp som härstammar från ombyggnaden
1948. (SLM D2021-0234)

Bild 16. Detalj av den äldre köksinredningen med tidstypiska handtag till både draglådor och skåp. (SLM D2021-0235)
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Bild 17. Ett av rummen på andra våningen där takstuckatur finns bevarad. (SLM D2021-0236)

Bild 18. Detalj av golvlisten i samma rum som föregående bild. Sockeln är den högre varianten, vilken sannolikt är
ursprunglig. (SLM D2021-0237)
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Bild 19. Detalj av takstuckatur med växtmotiv. (SLM D2021-0238)

Bild 20. Detalj av takrosett med kottar. (SLM D2021-0239)
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Bild 21. Källarens korridor där de stora grundstenarna är synliga. (SLM D2021-0240)

Bild 22. Bild av omklädningsrum och teknikrum i källaren. (SLM D2021-0241)
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Bild 23. Vindsutrymmet i den östra delen är oinredd och isolerad med lösull av cellulosa. (SLM D2021-0242)
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Kulturhistoriskt värde
Byggnaden uppfördes 1899 vilket gör den till en av endast ett fåtal hus från tiden kring
sekelskiftet 1900 som idag finns kvar i Oxelösunds stadskärna. När omvandlingen av
stadskärnan var klar i slutet av 1960-talet hade så gott som alla äldre hus rivits. Enbart av
denna anledning är byggnaden omistlig ur ett lokalhistoriskt perspektiv och har därför
stora byggnadshistoriska och samhällshistoriska värden.
Genom sin påkostade och tidstypiska utformning med oregelbunden plan, utskjutande
partier och torn saknar den idag motsvarighet i Oxelösund. Det gör byggnaden unik i sitt
slag och mycket viktig som representant inte bara för sin tid men också för sin arkitekturstil i staden. Utformningen har förenklats genom åren, framförallt vid ombyggnaden
1948, men trots detta är den ursprungliga karaktären fullt avläsbar.
Arkitekturen är relativt avskalad och bär idag på relativt få uppenbara stildrag. Det vid
ombyggnaden 1948 borttagna gavelpartiet på den nordvästra fasaden hade sina förebilder
i renässansen vilket också syns i tornpartiet med sin tandsnittslist, samt fasadputsens
rusticering. Även det utstickande och fasade hörnet åt väster kan härledas till nyrenässans, även om fasadbearbetningen är betydligt mer återhållen än samtida nyrenässansarkitektur från slutet av 1800-talet. Det tydligaste karaktärsdraget är dock den oregelbundna planformen, vilken ger fasaderna, men också taket sin artikulation med många
nivåskillnader och språng. Asymmetrin är ett bärande stildrag. Genom sin tidstypiska
och påkostade utformning har byggnaden ett högt arkitekturhistoriskt värde.
Viktiga värdebärande komponenter är byggnadens volym och takform, den för hand
påslagna spritputsen med släta kvaderrusticeringar på hörn och torn, den profilerade
taklisten och de oputsade valvbågarna över fönstren. De äldre fönstren som sitter på
den nordvästra och norra fasaden stämmer i dimensionering bättre överens med det
ursprungliga utseendet, och är därför mycket viktiga för byggnadens karaktär.
I egenskap av att ha innehållit Oxelösunds första telegrafstation har byggnaden ett högt
samhällshistoriskt värde. Inrättandet av telegraf- och telefonstationen innebar att en
viktig samhällsfunktion kom till i det nya samhället. Institutioner som denna visar på
Oxelösunds utveckling från den sporadiskt framväxta bebyggelsen kring hamnen och
järnvägen till det municipalsamhälle som inrättades vid sekelskiftet 1900.
Byggnadens är trots flera ombyggnader relativt välbevarad interiört. Även om den
ursprungliga planlösningen inte är känd, har sannolikt få större genomgripande omdisponeringar av rummen skett invändigt. Rummen har tack vare detta kvar flera viktiga
beståndsdelar som gör byggnadens ålder uppenbar även invändigt. Hit hör äldre dörrar
med profilerade fyllningar, profilerade golvsocklar, dörr-, fönsterfoder och listverk samt
stuckaturer i två rum. I köket på andra våningen finns välbevarad köksinredning med
skåp och lådor, sannolikt från ombyggnaden 1948, som är viktiga för att visa på husets
ålder och historia.
De två trapphusens kalkstenstrappor och det sydöstra trapphusets mönsterlagda
keramiska plattor i är av högt byggnadshistoriskt och arkitektoniskt värde, tillsammans
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med äldre handledare av trä. Mellan trapphus och lägenheter finns glasade lägenhetsdörrar med profilerade fyllningar som kan vara ursprungliga.

Sammanfattning av värdebärande komponenter
Följande sammanfattning redovisar de viktiga karaktärsdrag eller byggnadsdelar som bör
tas hänsyn till vid en ombyggnad. Punkterna bör fungera som ett underlag till kontrollpunkter för den antikvariska kontrollplanen.
•

Byggnadens volym och takform med språng och nivåskillnader.

•
Fasadens spritputs med putsdekorationer i form av profilerad taklist, rusticerade
hörnomfattningar och släta fönsteromfattningar.
•

Äldre träfönster på husets nordvästra och norra sida.

•

Planlösning och rumsindelning.

•
Trappor av kalksten med handledare av trä. Golv av mönsterlagda keramiska
plattor.
•

Glasade lägenhetsdörrar i trapphus med profilerade fyllningar.

•
Innerdörrar med profilerade fyllningar. Golvsocklar, profilerade dörr- och
fönsteromfattningar.
•

Äldre golv av fiskbensmönstrad parkett.

•

Takstuckatur i två av rummen.

•

Köksinredning med äldre luckor och draglådor av trä.

•

Rörspis på andra våningen.
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Konsekvensanalys
Följande konsekvensanalys är tänkt att pröva olika framtida användningar av byggnaden
i förhållande till det kulturhistoriska värdet. Eftersom förundersökningen har tagits
fram som förarbete till en ändrad användning från kontor till bostadslägenheter,
kommer största vikt läggas vid detta. Förundersökningen tar inte ställning till något
färdigt ombyggnadsförslag utan tar sin utgångspunkt i sannolika krav på anpassningar
av byggnaden. En diskussion förs kring de förmodade anpassningarnas lämplighet med
hänsyn till byggnadens kulturhistoriska värden och ursprungliga delar.

Fortsatt användning
Idag används byggnaden som kontor. Den senaste större ombyggnaden utfördes 1988
då huset byggdes om till kontor för Elverket. Huset är således anpassat till denna
användning. Vid ombyggnaden installerades aktiv ventilation i huset. Ventilationstrummor placerades i de längsgående korridorernas tak, dold bakom ett nytt innertak
bestående av akustikplattor, vilka sedan försåg rummen med tilluft genom ventilationsöppningar upptill på rummens väggar. Längs väggarna i rummen löper en låda med
el- och bredbandsinstallationer, som integrerats i den tidigare väggpanelen. I taket har
akustikplattor satts upp och ny belysning finns. En del av rummens golv har försetts med
plastmatta. Toaletter finns i på båda våningsplanen intill det sydöstra trapphuset, vilka
sannolikt inreddes vid samma tillfälle.
Inredningen till kontor har inte inneburit några större irreversibla ingrepp i husets
stomme eller bevarandevärda ytskikt. De moderniseringar som gjorts, har varit relativt
skonsamma mot äldre detaljer vilka ännu karakteriserar en stor del av rummen. Senare
tillkomna väggar utgörs förutom toaletterna på båda våningsplanen av de södra rummen
som har delats av till två mindre rum på var sin sida om den förlängda korridoren i husets
mitt. De tillkomna elinstallationerna längs rummens väggar använder sig av det tidigare
utseendet och smälter således in relativt bra i interiören. Ventilationstrummorna som
placerats i korridorens tak, har krympt takhöjden avsevärt och därmed korridorernas
karaktär relativt mycket. Detta i kombination med akustikplattornas utseende har
påverkat upplevelsen av interiören negativt. Placeringen i korridorernas tak har samtidigt
gjort att större ventilationskanaler i rummen har kunnat undvikas. Här har visserligen
akustikplattor också satts upp, men dessa har inte krympt rummens volym.
Om huset även i fortsättningen skulle används till kontor, behöver således inga
omedelbara ingrepp göras. I och med detta skulle även byggnadens kulturhistoriska
värde vara opåverkat.
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Ombyggnad till bostäder
Byggnaden har tidigare innehållit bostadslägenheter varför det inte skulle vara en
otänkbar framtida användning. Eftersom det finns två trapphus i byggnaden finns det
också goda möjligheter att anordna lägenheter med egna ingångar utan att göra alltför
stora ingrepp i stommen. Ingreppen är dock beroende av hur många lägenheter som
inrättas, varför lämpligheten i projektet i stor grad styrs av detta. Ju färre lägenheter
per våningsplan , desto mindre kan ingreppen göras i fråga om tillkommande väggar,
dörröppningar, anordnande av badrum och kök etc. Och ju färre ingrepp som görs,
desto mindre blir påverkan på de värdebärande komponenterna och det kulturhistoriska
värdet.
Varje våningsplan upptar ca 250 m2, vind och källare undantagna. Eftersom det är osannolikt att det finnas underlag för så stora lägenheter i Oxelösund, är det rimligt att tänka
sig att varje våningsplan åtminstone delas på två lägenheter vardera.
Med två lägenheter på varje våningsplan kan befintliga dörröppningar till trapphus
användas för ingång till lägenheterna. På så sätt skulle ingrepp i trapphusen kunna
undvikas, vilket är positivt. Toaletter finns idag på båda våningsplanen, vilka skulle
kunna byggas om till badrum för två av lägenheterna. På samma sätt skulle köket som
idag finns på våning två kunna användas till en av lägenheterna. Det som i så fall skulle
behöva byggas som inte finns idag är en avdelande vägg mellan lägenheterna på varje
våningsplan, två toaletter och ett kök.
Fler lägenheter skulle ytmässigt vara möjligt att få till, men skulle samtidigt innebära
ännu större ingrepp i befintlig planlösning och således befintliga ytskikt. Till detta ska
också läggas att fler ingångar behöver anordnas från trapphusen. På grund av byggnadens
kulturhistoriska värden bör detta därför undvikas.

Vind
Vindsvåningen är idag till största delen oinredd. Här finns ett inrett rum med fönster
på byggnadens sydöstra sida. Rummet har inte besiktigats i samband med förundersökningen. Att omvandla denna till en separat lägenhet kan dock innebära vissa svårigheter.
Rummet är mycket litet, och ligger precis mellan trapphuset och fläktrummet. Beroende
på hur ventilationen är tänkt att anordnas i framtiden kan dock fläktrummet komma
att utgå varför det i så fall skulle finnas utrymme att göra lägenheten större. Åt nordväst
finns ytterligare ett fönster i den oinredda delen, som dock sitter på en högre höjd än
normalt. Det kan dock tänkas att en vindslägenhet inreds som utnyttjar båda sidors
befintliga fönster.
Byggnadens tak är mycket viktigt för husets karaktär, varför tillkommande volymer i
form av takkupor eller dylikt inte kan genomföras utan att påverka byggnaden i för stor
grad. Enstaka takfönster kan vara möjligt, men detta behöver i så fall prövas i samband
med bygglov. En ombyggnad av vinden skulle därför behöva föregås av fördjupade
studier för att konstatera vilken påverkan en eventuell inredning av lägenheter kan få.

Sörmlands museum

39

Gnistan 1 / Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys

Nya balkonger
En önskan om uppförande av balkonger på husets nordvästra fasad meddelades före
förundersökningen inleddes. Dessa skulle i så fall uppföras söder om det utskjutande
partiet på den nordvästra fasaden och likna de som finns i det norra hörnet. Enligt
nuvarande detaljplan är marken runt byggnaden prickmark. Detta innebär att marken
inte får förses med byggnad, och en balkong skulle således bli planstridig. Åtgärden
skulle kunna prövas som en liten avvikelse, men det är inte säkert att den skulle
godkännas.
Att sätta balkonger på den aktuella fastigheten skulle både påverka husets yttre form och
innebära ingrepp i befintlig stomme. En stor del av byggnadens karaktär och arkitektoniska gestaltning är kopplad till den oregelbundna och asymmetriska planformen med
sina språng och nivåskillnader. Balkongerna skulle genom att uppföras på andra sidan
av nordvästra fasadens utskjutande parti skapa en symmetri som idag är främmande för
byggnaden. Dessutom skulle ingrepp behöva göras, dels i stommen och fasaden men
också genom att två av de äldre träfönstren på den nordvästra fasaden ersätts med dörrar.
Sammantaget skulle påverkan på det kulturhistoriska värdet vara negativt och ingreppet
bör därför undvikas. Till detta kommer också den förmodade möbleringen av uteplatserna vilket kan få stor påverkan på det visuella intrycket av byggnaden såväl som att
balkongerna i så fall befinner sig mycket nära ett allmänt gångstråk i staden.
Med tanke på byggnadens exponerade läge, centrala placering i staden och att kommunhuset ligger strax intill, är balkonger på någon annan fasad tveksam både med hänsyn till
byggnadens kulturhistoriska värden och sett till stadsbilden.

Positiva konsekvenser av en ombyggnad
I samband med en ombyggnad till bostadslägenheter skulle en del anpassningar kunna
göras som bättre stämmer överens med byggnadens ålder och värdefulla detaljer.
Den nuvarande aktiva ventilationen har relativt stor påverkan på i första hand korridorernas rumsvolym. En återgång till självdragsventilation hade inneburit att skrymmande
ventilationstrummor kunde tas bort, samtidigt som förfulande ventilationsöppningar
mellan rum och korridor kan sättas igen. Tidigare tilluftsventiler i fasaden finns kvar i
fasaderna men har satts igen från insidan. Hur kanalerna för frånluft i murstockarna ser
ut har inte undersökts.
De nuvarande elinstallationerna som löper längs rummens väggar skulle behöva ersättas
med lösningar bättre anpassade till bostäder. Den väggavdelande listen i rummen skulle
då kunna återställas till tidigare utseende, alternativt tas bort. Också akustikplattorna i
rummens tak skulle kunna tas bort vilket hade varit positivt då de idag stör upplevelsen
av den väl tilltagna takhöjden. Senare tillkomna väggar i husets södra del skulle också
kunna tas bort, vilket samtidigt hade gjort korridorerna i husets mitt mindre påtagliga.
I sambands med en inredning av vindsutrymmet skulle vissa åtgärder för att återställa
takets tidigare utseende kunna genomföras vilket hade vara mycket positivt för den
arkitektoniska helheten. Hit hör att tornets takhuv åter görs spetsigare, och att skor-
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stenar och gavelpartiet på nordvästra sidan återställs till tidigare utseende. Om återställande åtgärder utförs kan det möjligen göra acceptansen för nya tillägg nödvändiga för
inredning av vindslägenheter större. Detta bör undersökas i samband med den framtida
bygglovsansökan.

Sammanfattande diskussion
En fortsatt användning av byggnaden som kontor hade gett minst omedelbar påverkan
på det kulturhistoriska värdet. Detta därför att lokalerna redan är anpassade till denna
funktion, och inga ytterligare åtgärder skulle bli nödvändiga. Ombyggnaden till kontor
som genomfördes 1988 har dock inneburit att vissa förfulande åtgärder har gjorts
invändigt. De flesta är dock av reversibel art och skulle enkelt kunna plockas bort i
framtiden.
En ombyggnad till bostäder skulle innebära att flera ingrepp behöver göras i byggnaden.
Dessa bestäms dock i första hand av hur många lägenheter som inreds per våningsplan.
Ju färre lägenheter, desto mindre ingrepp. Fler än två lägenheter per våningsplan skulle
sannolikt göra påverkan på den relativt välbevarade interiören och därmed det kulturhistoriska värdet för stor. Det är dock fullt möjligt att vid en ombyggnad spara en stor del av
de äldre och värdefulla ytskikten och detaljerna invändigt. Detta kan uppnås genom att
bostäderna planeras med utgångspunkt i och en förståelse för byggnadens kulturhistoriska värden. För att säkerställa att varsamhetskravet följs bör en antikvarisk kontrollplan
upprättas och ombyggnaden följas av certifierad antikvarisk sakkunnig av kulturvärden
(KUL 2). Kontrollplanens kontrollpunkter utformas med utgångspunkt i de kulturhistoriska värden som redovisats i den aktuella förundersökningen.
En ombyggnad kan också ge vissa positiva konsekvenser för det kulturhistoriska värdet.
Detta genom att senare tillkomna och förfulande interiöra detaljer tas bort, såsom
elinstallationer och ventilation. Om en ombyggnad av vinden kombineras med återställande åtgärder av takets utformning kan resultatet bli att det kulturhistoriska värdet
stärks. Detta bör undersökas i samband med den framtida bygglovsansökan.
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Förslag till planbestämmelser
Följande förslag till planbestämmelser har sin utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena
som redovisats i föregående kapitel. Målet med bestämmelserna är att skydda de delar
som är viktiga för förståelsen av byggnaden och dess historia, samt värna de kvalitéer som
utgör karaktären. Detaljeringsgraden har valts utifrån troliga framtida scenarion men
är avsiktligt generellt hållen för att möjliggöra en bedömning från fall till fall. En sådan
bedömning bör alltid grundas i utlåtande av kulturvårdande instans eller genom uppdrag
åt en fristående konsult.
Alla ombyggnader bör följas av certifierad antikvariskt sakkunnig rörande kulturvärden
enligt KUL 2, BFS 2011:15.
q1 – Särskilt värdefull byggnad som inte får förvanskas. Underhåll ska ske med
traditionella material och metoder. Äldre delar såsom fönster på den nordvästra och
norra fasaden, trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska
bevaras. Detta gäller även äldre interiöra detaljer i form av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur.
k1 – Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym, takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning, fönster och fönstersättning och dörrar ska bibehållas. Vissa återställande åtgärder till tidigare utformning kan utföras i samråd med
antikvarisk expertis. Takkupor får inte finnas.
r – Byggnaden får inte rivas.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund

Avtal tillhörande detaljplan för Gnistan 1 i Oxelösunds kommun
Detta avtal har upprättats mellan Oxelösunds kommun organisationsnummer
212000-0324 genom dess Kommunstyrelse, nedan kallad kommunen,
och Centrumbolaget Vinterklasen AB, organisationsnummer 556643-8031,
nedan kallad fastighetsägaren, såsom ägare till fastigheten Gnistan 1.

Åtaganden
1.

Fastighetsägaren godkänner att förslag till detaljplan för fastigheten
Gnistan 1 antas och har inga ersättningskrav mot kommunen med
anledning av denna detaljplan.

2.

Fastighetsägaren är medveten om att detaljplanen innebär bland annat
följande förutsättningar för fastigheten Gnistan 1:
-

Byggnaden får inte rivas.

-

Telegrafhuset (huvudbyggnaden) är en särskilt värdefull byggnad
som inte får förvanskas. Fasadernas detaljering i form av släta
kvaderrusticeringar på hörn och torn, oputsade valvbågar över
fönstren samt tornets listverk med tandsnitt ska bevaras. Äldre
interiöra delar så som trapphus med äldre trappsteg och golvbeläggning samt handledare ska bevaras. Äldre detaljer i form
av dörrar, golv samt profilerade listverk och stuckatur ska bevaras.
Underhåll skall ske med material och metoder anpassade till
byggnadens egenart.

-

Byggnadens ursprungliga karaktär med avseende på volym,
takform, fasadutformning, detaljering, färgsättning och fönstersättning ska bibehållas. Vissa återställande åtgärder till tidigare
utformning samt komplettering med balkonger, balkongdörrar och
ett begränsat antal takfönster får utföras i samråd med certifierad
antikvarisk expertis.

-

Fönster och dörrar ska utformas lika usprungliga avseende
form, indelning, proportioner och glasets area och vara i trä.

-

Bygglov krävs även för komplementbyggnader och
komplementbostadshus, plank, staket, stängsel och skärmtak.

-

Bostadens tomt ska avgränsas mot allmänplats parkmark med en
minst 0,3 meter hög mur, staket, häck eller annan fysisk åtgärd.
Åtgärden ska vara godkänd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och utförd före slutbesked ges för bostäder.
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3.

Datum

Diarienummer

den 28 juni 2022

PLAN.2019.9

Enligt 15 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010:900) är detta avtal gällande
även gentemot nya ägare av Gnistan 1.

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar och utväxlat mellan parterna.

För Oxelösunds kommun
Oxelösund, den

/

2022

………………………………..
Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens ordförande

………………………………..
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef

För Centrumbolaget Vinterklasen AB
, den

/

2022

………………………………..
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Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Datum

Dnr

2022-07-18

KS.2022.84

Kommunstyrelsen

Fördelning av medel prioriterade grupper 2022
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
1. Godkänna omfördelning av 880 tkr enligt nedan:
Utbildningsnämnden 306 tkr
Vård och omsorgsnämnden 439 tkr
Kultur och fritidsnämnden 19 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 56 tkr
Kommunstyrelsen 60 tkr
2. Ovanstående finansieras med kvarvarande anslag för prioriterade grupper i
löneöversynen 2022.

2. Sammanfattning
I budget 2022 är det totala anslaget för löneökningar på 2,5%. Av dessa är 0,3% avsedda
att fördelas på prioriterade grupper och 2,2% att fördelas till respektive nämnd vid
inledningen av året för fördelning av respektive lönesättande chef inom ramen för den
årliga löneöversynen.
Löneöversynen 2022 är nu avslutad och medel avsatta för prioriterade grupper ska därför
fördelas utifrån hur de använts i nämnderna. Fördelningen baseras på snedsitssatsningar
som gjorts på individnivå och äskats av lönesättande chefer från centrala medel. Beslut om
tilldelning har sedan gjorts av koncernledningsgruppen utifrån ett helhetsperspektiv.
Fördelningen faller inom ramen för det totala budgeterade utrymmet för prioriterade
grupper.

Johan Persson
Kommunchef

Henny Larsson
HR-chef

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
HR-chef (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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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronélius

Datum

Dnr

2022-06-27

KS.2022.100

Kommunstyrelsen

Renovering av Peterslundsskolan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna projektplanen ”Renovering av Peterslundsskolan”.
2. Finansiera Fas 1 i den upphandling som skett med 9 000 tkr ur
investeringsbudget ”Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och
energieffektivisering.”
3. Attestant för projektet är fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius.

2. Sammanfattning
Renovering av Peterslundsskolan upphandlades som en totalentreprenad i formen
samverkan/partnering. 2022-07-01 skedde tilldelning till NCC Sverige AB som
vann upphandlingen och nu påbörjas Fas 1 i projektet. Denna kommer att omfatta
framtagande av riktpris för byggnationen och färdiga bygghandlingar för att enligt
framtagen tidplan påbörja byggnadsarbetet efter årsskiftet 2022/2023. Allt under
förutsättning att erforderliga beslut fattas.

3. Ärendet
Vid utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskole- och
skolorganisation enligt utredning daterad 2020-11-17. Vilket innebär att organisationen
delas in i tre skolområden


Skolområde 1: Oxelöskolan F-9.



Skolområde 2: Ramdalsskolan F-9, samt särskolan 7-9



Skolområde 3: Peterslundsskolan F-6, samt särskolan F-6

Stora investeringar i kommunens fastigheter har gjorts inför framtiden, en större
renovering av Ramdalsskolan och förskola, nybyggnation av Oxelö skola och förskola
samt en ny förskola i Peterslund är under uppförande.

För att möta kommande behov och verkställa utbildningsnämndens nya förskoleoch skolorganisation behöver Peterslundsskolan renoveras då befintliga lokaler
inte stöder intentionerna i läroplanen. Lokalerna behöver anpassas till dagens
skolorganisation. Renoveringen innebär även att byggnadens energibehov sänks
vilket resulterar i en lägre kostnad gällande fastighetsdriften.
Efter ombyggnationen kommer skolan kunna erbjuda 450 elever skolplats. Detta är en
utökning av skolan från de två paralleller som finns idag till tre paralleller. Under
ombyggnationen kommer Peterslundsskolan att evakueras till Breviksskolan. Efter
Postadress
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ombyggnation kommer träningsskola och särskola ingå i Peterslundsskolans verksamhet.
Nuvarande förskoleverksamhet kommer flytta in i den nybyggda förskolan som beräknas
stå klar sommaren 2023.

Efter marknadsföring av projektet och dialog med ett antal entreprenörer så
framkom det att många föredrar projekt i samverkan. Därför fattades det beslut om
att göra upphandlingen i samverkan/partnering.
En entreprenör är nu upphandlad och det blev NCC Sverige AB som vann
upphandlingen. Upphandlingen har skett som en totalentreprenad i formen
samverkan/partnering. Upphandlingsformen utgörs av två faser.
Fas 1
Under Fas 1 bearbetas det material byggherren (kommunen) tagit fram
tillsammans med entreprenören. Detta för att ta tillvara både entreprenörens och
byggherrens kompetens och gemensamt komma fram till slutgiltig utformning och
systemval. Detta medför möjlighet till goda ekonomiska val och ett rationellt
byggande samt möjlighet för förvaltning och verksamhet att vara en del av
byggprocessen.
Slutgiltiga bygghandlingar och bygglov ska tas fram under Fas 1.
Byggherren och entreprenören tar tillsammans fram ett riktpris för byggnationen
och det riktpriset ligger till grund för kontraktet för Fas 2.
Under Fas 1 skall också kontraktet för Fas 2 utarbetas.
Om samarbetet mellan beställare och entreprenör inte fungerar finns under Fas 1
möjlighet att avsluta samarbetet omedelbart. Fas 1 är på så sätt också en
möjlighet att säkerställa att samarbetet fungerar innan man går in i själva
byggprocessen.
Tidplan och arbete under Fas 1
Under Fas 1 kommer det att sättas upp ett gemensamt projektkontor. Detta för att
ha en gemensam arbetsplats för entreprenör, beställare och underentreprenörer.
Troligtvis kommer också en eller flera dagar i veckan bli fasta dagar för möten och
arbete i projektkontoret för att snabba på processen.
Omgående börjar arbetet med att inventera nuläget och skanna in befintlig
byggnad. Detta för att hitta de bästa förutsättningarna att möta
utbildningsförvaltningens lokalbehov utifrån befintlig byggnad, detsamma gäller
möjligheterna för energieffektivisering av byggnaden.
Sedan påbörjas bygglovsprojekteringen för att ett bygglov ska kunna lämnas in så
snabbt som möjligt. Bygglovet har 10 veckors handläggningstid och under tiden
fortsätter projektering av bygghandlingar. Parallellt med detta så sker kalkylering
för att ta fram riktpriset.
Fas 2
Här sker den verkliga byggnationen. Detta liknar mer en traditionell
totalentreprenad men med den skillnaden att man här arbetar med gemensamt
framtagna handlingar och riktpris. Detta medför ett bättre arbetsklimat och att man
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-06-27

KS.2022.100

gemensamt löser eventuellt uppkomna problem.
Preliminär tidplan
Inlämnande av bygglov

november 2022

Fas 2 kontrakt

januari 2023

Byggstart

februari 2023

4. Ekonomi och finansiering
Mål och budgetberedningen har avsatt total investeringsbudget 98 000 tkr för
verksamhetsanpassning och energieffektivisering av Peterslundsskolan.
Det är först när entreprenören och beställare arbetat fram bygghandlingar som en
mer vederhäftig totalkostnad (riktpris) kan fastslås och detta kommer att ske under
Fas 1 och ska ligga till grund för det avtal som slutgiltigt tecknas med
entreprenören om byggnation.
För att påbörja arbetet med projektering dvs. fas1 uppskattas budgetbehovet till
9 000 tkr.
Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att finansiera Fas 1 med 9 000 tkr ur
planerad investeringsbudget ”Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och
energieffektivisering”.
När beställare och entreprenör är överens om riktpris och utformning av kontrakt
återkommer kommunstyrelseförvaltningen till kommunstyrelsen för beslut om Fas
2. Under förutsättning att erforderliga beslut fattas så tecknas avtal för fas 2 och
byggnationen kan börja.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-06-27
Projektplan daterad 2022-08-04

Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Kommunchef (FK)
Ekonomichef (FK)
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)

Sarah Heltborg Ronélius
Fastighetsekonom
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-06-27

KS.2022.100
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2022-08-04

Projektplan

Renovering av Peterslundsskolan
Fas 1

KS.2022.100
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Dokumentets syfte

Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet.
Projektplanen redogör för vad som ska göras, vem som gör vad inom projektet
samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till
avslut.
Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock
tas bort.

Versionshantering
KS godkänner och fastslår projektplanen.
Efter projektplanen är fastslagen görs inga ändringar om dessa inte faller under
punkt. 7.4.
I sådana fall skapas en ny version och detta dokumenteras i tabellen nedan.
Version

Ansvarig

Datum

Förändring

Tillägg enligt KF § 109/2009
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1. Inledning
1.1

Projektets bakgrund

Renovering av Peterslundsskolan upphandlades som en totalentreprenad
i formen samverkan/partnering. 2022-07-01 skedde tilldelning till NCC
Sverige AB som vann upphandlingen och nu påbörjas Fas 1 i projektet.
Denna kommer att omfatta framtagande av riktpris för byggnationen och
färdiga bygghandlingar för att enligt framtagen tidplan påbörja
byggnadsarbetet efter årsskiftet 2022/2023. Allt under förutsättning att
erforderliga beslut fattas.


Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning
2.1

Uppdragsbeskrivning

Slutgiltiga bygghandlingar och bygglov ska tas fram under Fas 1 för
renovering av Peterslundsskolan.
Byggherren och entreprenören tar tillsammans fram ett riktpris för
byggnationen och det riktpriset ligger till grund för kontraktet för Fas 2.
Under Fas 1 skall också kontraktet för Fas 2 utarbetas.

2.2

Syfte

För att möta kommande behov och verkställa utbildningsnämndens nya
förskole- och skolorganisation behöver Peterslundsskolan renoveras då
befintliga lokaler inte stöder intentionerna i läroplanen. Lokalerna behöver
anpassas till dagens skolorganisation. Renoveringen innebär även att
byggnadens effektbehov sänks vilket resulterar i en lägre kostnad
gällande fastighetsdriften.
* Varför ska projektet genomföras?

2.3

Mål

Färdiga bygghandlingar, och förslag till kontrakt för fas 2 samt riktpris för
fas 2 till januari 2023.
* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4

Avgränsningar

Projektplanen avser Fas 1. Fas 2 (byggnation) ingår ej i denna projektplan.
* Vad ingår inte i projektet?
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2.5

Framgångsfaktorer

Information och dialog med referensgrupper
* Faktorer som främjar projektet?

2.6

Risker

Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument.

Risker

Sannolikhet

Konsekvenser

Åtgärder
Kommunicera ut på ett bra
och pedagogiskt sätt
information externt

(L, M, H)
Bygglov
överklagas

L

Hela projektet kan
försenas

Önskemål från
verksamheten

L

Projektgruppen ska hålla sig
till det ursprungliga
Ökade
ramprogrammet och anpassa
entreprenadkostnader
beställning med eftertanke så
att totalbudget ej överstigs.

Ökade
byggkostnader
pga. världsläget

H

Fördyrning i Fas 2

Ta tillvara både
entreprenörens och
byggherrens kompetens och
gemensamt komma fram till
slutgiltig utformning och
systemval genom att bevaka
risker och möjligheter extra
noga. Samt projektera med en
god ekonomisk marginal dvs.
en större pott för oförutsedda
händelser.



Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.



Värdera dem utifrån sannolikhet att de inträffar (låg, medel eller hög risk).



Ta fram åtgärder. (Kan även göra en åtgärdsplan i vilken det framgår vem som är ansvarig och datum
då åtgärden ska vara genomförd.)

3 Organisation
3.1

Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2

Styrgrupp

Magnus Petersson, ekonomi/fastighetschef. Sarah Heltborg Ronélius,
fastighetsekonom. Johan Persson, kommunchef. Eva Svensson, utbildningschef

* Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till
kommunstyrelsen
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3.3

Ansvarig beställare

Johan Persson, kommunchef

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4

Projektledare

Anders Wihag, projektledare Ramböll

* Styr och leder projektet inom fastslagna kostnads och tidsramar. Föredragande i styrgrupp.

3.5

Projektgrupp

Anders Wihag, extern projektledare Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom.
* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6

Referensgrupper

Petra Jansson, Rektor, Eva Svensson, utbildningschef. Staffan Forsberg
fastighetsförvaltare. Jonas Karlsson, teknisk förvaltare. Annelie Ljungwald,
kommunikations och servicechef. Susanne Gutke, Kostchef.

*Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.

3.7

Arbetsgrupper

Utses av referensgrupper när behov uppstår.

4 Resurser
4.1

Ekonomi

Händelser

Belopp

Fas 1

9 000 tkr

5 Tidsplan
Preliminär tidplan
Inlämnande av bygglov

november 2022

Fas 2 kontrakt

januari 2023

Byggstart

februari 2023
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6 Huvudaktiviteter och milstolpar
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.
KS -beslut
Projektstart, byggnadens nuläge
Projektering av bygghandlingar
Projekt slut, framtagande av Fas 2 kontrakt

Datum
31 augusti
augusti/september
september/december
januari 2023

* Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar.
Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet.

7 Projektarbetssätt
7.1

Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.
7.1.1 Möten
Regelbundna projekteringsmöten och styrgruppsmöten

7.1.2 Rapportering
Projektledaren rapporterar månadsvis till (Fastighetsekonom) info till Controller
som rapporterar till Kommunstyrelsen vid förutbestämda tillfällen för KS.
Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till
Kommunstyrelsen

7.2

Projektavvikelser

7.2.1 Ändring av projektorganisation
Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med
projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen.

7.2.2 Övriga avvikelser
Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt
och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är ”närmast
upptäckten” snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar
projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om
vilket av de två följande alternativen som föreligger.
1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna
utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall
räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen.
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2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller
kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för
en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är
lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och
ge styrgruppen förändrade direktiv.

7.3

Nya projektidéer

Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet
ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte
vidare inom projektet.

8 Överlämning
Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av
uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.
Information till Kustbostäders drift och förvaltning efter fas 2.

9 Uppföljning och kvalitetssäkring
Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ.
Uppföljningen ska inte göras inom projektet.
Uppföljning månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef samt
controller. Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en rapport
över ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på projektet vid
färdigställande
* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

10 Information, kommunikation och dokumentation
10.1 Information och kommunikation
En detaljerad informations- och kommunikationsplan kan tas fram i separat
dokument. I annat fall beskrivs kort om hur information och kommunikation i
projektet genomförs nedan. Viktigt är att ha med vem som ansvarar för att
informationsinsatserna genomförs.
Kommunikationsplan utarbetas för projektet vilken fastställs av styrgrupp

10.2 Dokumentation
Projektledaren ansvarar för skapande och lagring av projektdokument och
mötesanteckningar.
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Dokument som rör projektet exempelvis teknisk dokumentation från leverantören
lagras i kommunens dokumentlagringssystem på följande plats:
-

11 Referensdokument
-

* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

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

Datum

Dnr

2022-08-10

KS.2022.63

Kommunstyrelsen

Uppföljning av räddningstjänst 2022
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 2022-06-05

o

Händelserapport/delår 2022

Av uppföljningen per maj framkommer att organisationen för räddningsperson i beredskap
(RIB) fungerar bra. Tre nyanställningar har gjorts och 20 personer finns på
bemanningslistan. Bemanningen med ett befäl och tre brandmän per utryckningsgrupp
kvarstår. Uppföljningen visar också att verksamheten bedrivs inom budget.
Räddningstjänstens händelserapporter till och med juni visar en ökning av antalet
händelser jämfört med motsvarande period 2021. Ökningen avser främst kategorierna
Brand i fordon/fartyg, Brand i skog och mark samt Annat larm om brand, utan risk för
skada. Den sistnämnda kategorin utgör händelser där enbart indikationer på brand har
noterats av inringare.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-08-10
Verksamhetsuppföljning. Sörmlandskustens räddningstjänst 2022-06-05
Händelserapporter 2022, Delårsuppföljning. Sörmlandskustens räddningstjänst 2022-07-22
Beslut till:
Säkerhetsstrateg (FK)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Henrik Lundh 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

Dagordning för mötet
Organisationsfrågor

2022-06-05

15:00

Plats:

TEAMs

Henrik Lundh fortsätter som tillförordnad chef för Räddning och
Säkerhet, tf-skapet sträcker sig till 31 augusti 2022. Peter Kangedal
fortsätter inom samma tidsperiod som tillförordnad räddningschef.
Patrik Kullman slutade 31 maj
Rekrytering av ny förvaltningschef pågår
Stefan Larsson, avdelningschef skydd mot olyckor, slutade 10 juni.
Rekrytering ej påbörjad.
Niclas Nordström, chef för rådgivning och myndighetsutövning, är
föräldraledig fram till sommaren 2023. Ersättare börjar i september.
Vårt eget kontinuitetsarbete med tillhörande inköp av bränsle, vatten och
mat med målbild att kunna verka i 7 dygn utan extern hjälp fortsätter.
Avslutande av händelsen med vattenläckan. Utvärderingsarbetet
påbörjas av Erik Bergström
Rutiner för utfärdande av eldningsförbud i Oxelösund?

Säkerhet och
Krisberedskap

Planering pågår för kontinuitetshantering för vård och omsorg och
stabsutbildning som blir i höst

Rådgivning och
Myndighetsutövning
Räddningsinsats

RiB-organisationen i Oxelösund fungerar bra.
En nyrekrytering vid senaste rekryteringstillfället är nu i schema
Två tidigare anställda har kommit tillbaka
20 personer i bemannigslistan
Fortsatt bemanning med ett befäl och tre brandmän. Beslut om hur
fortsatt bemanning ska se ut kommer att dröja.

Verksamhet och
ekonomi

Prognos som lämnas är att vi följer budget.
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Oxelösund

Jan

Annan olyckstyp

1

Feb

Mar

Apr

Annan olycka eller tillbud
Annat larm utan risk för skada

1

Annat uppdrag

3

Maj

Total

1

2

1

1
1

1

2

1

1

Annan bärhjälp till ambulans

1

Hjälp till polis
Lyfthjälp (inte åt ambulans)

1

Övrigt uppdrag

2

9
1

1
1

2
3
2

Annat uppdrag, lokal lista

1

1

Undersökning

1

1

4

33

Brand

8

7

8

6

Annat larm om brand, utan risk för skada

2

2

1

2

7

Automatlarm utan brandtillbud

3

2

3

2

10

Brand eller brandtillbud i byggnad

3

1

1

5

2

1

3

Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus
Brand eller brandtillbud i skog eller mark

3

Återkallad

1

4

7
1

Första hjälpen eller sjukvård i väntan på
ambulans

1

1

1

1

1

5

Hjärtstopp

1

1

1

1

1

5

Nödställd person i andra fall

2

1

1

5

Försvunnen person med risk för skada

1

Suicid eller suicidförsök

1

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)

5

Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)

5

Utsläpp av farligt ämne

1

Begränsat läckage av drivmedel, olja

1

Totalsumma

21

Kommun

Antal Händelser

Gnesta

60

Nyköping

379

Oxelösund

67

Trosa

70

Totalsumma

576
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1
1

4

2

1

8

2

1

8

1

1

4

1

1

4

11

67

1

10

11

10

Period: Jan-Dec 2018-2021
Alla händelser

Kolumnetiketter

Antal av Händelser/ Hela regionen

2019

Automatlarm utan brandtillbud
Trafikolycka
Hjärtstoppslarm
Brand i byggnad
Annan händelse utan risk för skada
Begränsat läckage av drivmedel/olja
Självmord/försök
Lyfthjälp för hemtjänsten
Brand i skog eller mark
Annan olycka/tillbud
Brand fordon/fartyg
Annat uppdrag
Brand i avfall/återvinning
Återkallades
Stormskada
Annan hjälp till ambulans
Annan nödställd person
Hinder på väg, RVR-uppdrag
Drunkning/tillbud
Annan brand
Fastklämd person
Hiss, utan risk för personskada
Hjälp till polis
Annan vattenskada
Läckage från vattenledning

2020

2021

14

11

9

5

8

7

7

6

7

2

10

3

5

2

6

4

5

4

4

2

2

2

4

1

4

2

1

4

2
4

1

1

1

2

1

2

1

3

1
3

1
1

2
1

1

1

1

2
1

1

1

1

2
1
1
1

Tot år/per

66

66

50

Antalet händelser 2021 var färre än tidigare år. 2022 ligger lika som dessa
år.
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2022-07-22

Thomas Ydrenius
Verksamhetsstrateg

Händelserapporter 2022 Delårsuppföljning

Trenden med vikande antal händelser är på väg att brytas. De senaste åren har antalet händelser
minskat men till halvårsskiftet 2022 ökar dessa. I det totala antal händelser finns även de som utförts
till andra kommuner, totalt 27 stycken.
Antal av Händelse, uppdrag
Händelse, Uppdrag _År Alla kommuner
Drunkning/tillbud
Händelse utan risk för skada
Naturolycka
Nödställd person
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Återkallades
Utsläpp av farligt ämne
Övrig händelse
Brand
Annan brand
Annat larm om brand, utan risk för skada
Automatlarm utan brandtillbud
Brand fordon/fartyg
Brand i annat utomhus
Brand i avfall eller återvinning utomhus
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i fordon eller fartyg utomhus
Brand i skog eller mark
Matlagning utan risk för skada
Återkallades
Övervakad eldning utan risk för spridning
Annat uppdrag
Första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans
Annan olyckstyp
Nödställd person i andra fall än brand, trafikolycka,
utsläpp eller drunkning
Annat uppdrag, lokal lista
Återkallades
Totalsumma

2019 2020 2021 2022 Totalsumma
42
21
14
2
79
1
9
8
7
25
84
70
64
218
2
10
13
3
28
8
5
10
23
145 114 139 134
532
2
2
145 114 139 127
525
5
5
23
34
29
25
111
17
15
18
50
273 297 230 347
1147
5
18
2
25
28
28
132 112 119 145
508
17
35
28
80
6
6
6
6
11
21
12
44
57
71
47
58
233
25
25
51
40
22
64
177
3
3
10
10
2
2
73
50
45
65
233
42
47
45
50
184
19
19
14
1
725

27

16

699

1
632

21
3
1
677

78
3
3
2733

Det är bara Trosa kommun där antalet händelser minskar. I tabellen nedan gäller bara händelser
inom kommunen.
Händelse, Uppdrag _År
Gnesta
Nyköping
Oxelösund
Trosa
Totalsumma

Händelse, Uppdrag _År Trosa Kommun
Drunkning/tillbud
Händelse utan risk för skada
Naturolycka
Nödställd person
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Utsläpp av farligt ämne
Övrig händelse
Brand
Annan brand
Automatlarm utan brandtillbud
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall eller återvinning utomhus
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i fordon eller fartyg utomhus
Brand i skog eller mark
Annat uppdrag
Första hjälpen eller sjukvård i väntan på
ambulans
Annan olyckstyp
Nödställd person i andra fall än brand,
trafikolycka, utsläpp eller drunkning
Återkallades
Totalsumma

2019
72
473
76
86
707

2020 2021 2022 Totalsumma
67
61
66
266
430 394 427
1724
83
64
84
307
91
84
73
334
671 603 650
2631

2019 2020 2021 2022
Totalsumma
3
1
3
7
2
1
1
4
12
8
6
26
1
4
1
6
1
1
13
16
18
18
65
13
16
18
18
65
6
5
9
2
22
3
2
2
7
35
37
32
29
133
1
1
16
12
12
10
50
4
2
4
10
2
2
3
3
3
9
5
12
10
6
33
2
2
7
7
3
9
26
5
7
2
7
21
5

8

6

12
1

31
1

4

3

1

86

91

84

1
1
73

9
1
334
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Händelse, Uppdrag _År Oxelösunds Kommun
Drunkning/tillbud
Händelse utan risk för skada
Naturolycka
Nödställd person
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Utsläpp av farligt ämne
Övrig händelse
Brand
Annan brand
Annat larm om brand, utan risk för skada
Automatlarm utan brandtillbud
Brand fordon/fartyg
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i fordon eller fartyg utomhus
Brand i skog eller mark
Återkallades
Annat uppdrag
Första hjälpen eller sjukvård i väntan på ambulans
Annan olyckstyp
Nödställd person i andra fall än brand, trafikolycka, utsläpp
eller drunkning
Annat uppdrag, lokal lista
Totalsumma

2019
3
5
2
5
5
5
5
31
1
19
1
2
8
8
8

2020 2021 2022 Totalsumma
5
1
9
1
1
2
3
8
16
3
3
3
2
7
8
7
9
29
8
7
9
29
5
6
6
22
1
2
8
41
19
45
136
2
3
9
9
13
10
16
58
5
2
7
7
2
10
12
4
5
23
5
5
2
1
9
20
1
1
2
6
11
27
8
8
5
29
2
2

4

3

4

76

83

64

5
1
84
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16
1
307

Händelse, Uppdrag _År Gnesta kommun
Drunkning/tillbud
Händelse utan risk för skada
Naturolycka
Nödställd person
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)
Utsläpp av farligt ämne
Övrig händelse
Brand
Annan brand
Annat larm om brand, utan risk för skada
Automatlarm utan brandtillbud
Brand fordon/fartyg
Brand i annat utomhus
Brand i avfall eller återvinning utomhus
Brand i avfall/återvinning
Brand i byggnad
Brand i fordon eller fartyg utomhus
Brand i skog eller mark
Matlagning utan risk för skada
Övervakad eldning utan risk för spridning
Annat uppdrag
Första hjälpen eller sjukvård i väntan på
ambulans
Annan olyckstyp
Nödställd person i andra fall än brand,
trafikolycka, utsläpp eller drunkning
Annat uppdrag, lokal lista
Återkallades
Totalsumma

2019
3
11
1
1
16
16
3
3
25

6

2
10
7

4

2020 2021 2022 Totalsumma
4
3
10
1
1
3
8
22
1
2
1
9
14
12
51
9
14
12
51
3
1
7
1
3
7
33
20
38
116
2
2
2
2
9
9
9
33
3
1
4
1
1
3
3
2
4
8
6
7
31
3
3
9
4
11
31
1
1
1
1
4
3
7
18

4

4

5

1

5

3

6
1
1

72

67

1
61

66

19
1
9
1
1
266
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Datum

Dnr

2022-05-27

KS.2022.90

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2023 års budget för samordningsförbundet
RAR i Sörmland
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2023.
Oxelösunds kommuns andel av budget för 2023 om 149 635 kr inarbetas i detaljbudgeten
inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2023.

2. Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2022. Detta medför att Oxelösunds kommun får en i stort oförändrad
kostnad om 149 635 kr enligt bifogad tabell för 2023.

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

2022-05-27

KS.2022.90

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till budget för
samordningsförbundet RAR 2023 samt att Oxelösunds kommuns andel om 149 635 kr
inarbetas i detaljbudgeten för Vård och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Hemställan att fastställa 2023 års budget för RAR i Sörmland.

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)

Magnus Petersson
Ekonomichef

Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2022. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds,
som tidigare år till respektive medlem.
Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2023 ska uppgå till 16
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2023 i
enlighet med nedanstående tabell.
Fördelning av
medlemsavgifter per inv
16-64 år (per 1 nov 2021
SCB).

Antal inv

Andel

kr/år 2023

kr/kvartal

Vingåker

5 044

3%

115 636

28 909

Gnesta

6 519

4%

149 452

37 363

Nyköping

32 890

19%

754 021

188 505

Oxelösund

6 527

4%

149 635

37 409

Flen

8 739

5%

200 346

50 087

Katrineholm

20 015

11%

458 854

114 714

Eskilstuna

64 733

37%

1 484 038

371 010

Strängnäs

21 841

13%

500 716

125 179

8 170

5%

187 302

46 825

174 478

100%

4 000 000

1 000 000

Kommuner

25%

4 000 000

1 000 000

Region Sörmland

25%

4 000 000

1 000 000

Staten

50%

8 000 000

2 000 000

16 000 000

4 000 000

Huvudman

Trosa
Summa kommuner

Totalt

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Charlotta Skålén
Förbundschef

SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND
kontakt@rarsormland.se • www.rarsormland.se
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Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande

Fastställande av 2023 års budget för Samordningsförbundet RAR i
Sörmland
Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 18 mars 2022 för att presentera
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget.
Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr,
samma nivå som 2022. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds,
som tidigare år till respektive medlem.
Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2023 ska uppgå till 16
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2023 i
enlighet med nedanstående tabell.
Fördelning av
medlemsavgifter per inv
16-64 år (per 1 nov 2021
SCB).

Antal inv

Andel

kr/år 2023

kr/kvartal

Vingåker

5 044

3%

115 636

28 909

Gnesta

6 519

4%

149 452

37 363

Nyköping

32 890

19%

754 021

188 505

Oxelösund

6 527

4%

149 635

37 409

Flen

8 739

5%

200 346

50 087

Katrineholm

20 015

11%

458 854

114 714

Eskilstuna

64 733

37%

1 484 038

371 010

Strängnäs

21 841

13%

500 716

125 179

8 170

5%

187 302

46 825

174 478

100%

4 000 000

1 000 000

Kommuner

25%

4 000 000

1 000 000

Region Sörmland

25%

4 000 000

1 000 000

Staten

50%

8 000 000

2 000 000

16 000 000

4 000 000

Huvudman

Trosa
Summa kommuner

Totalt

Samordningsförbundet RAR i Sörmland

Charlotta Skålén
Förbundschef

SAMORDNINGSFÖRBUNDET RAR SÖRMLAND
kontakt@rarsormland.se • www.rarsormland.se
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Datum

Dnr

2022-05-27

KS.2022.91

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet
RAR i Sörmland 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Årsredovisning 2021 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.
2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2021 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Revisionsberättelse och ansvarsfrihet RAR 2021
Protokoll 2022-03-18 Förbundsstyrelsen RAR
KPMG – Revisionsrapport 2021 RAR
KPMG – Granskningsrapport 2021 RAR
Årsredovisning RAR 2021
Johan Persson
Kommunchef

Mårten Johansson
Kommunsekreterare

Beslut till:
Samordningsförbundet Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser (RAR) i
Sörmland (för åtgärd)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)

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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Vi har på uppdrag av Försäkringskassan genomfört en
revision av Samordningsförbundet RAR Sörmland för
räkenskapsåret 2021.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed i Sverige
samt med beaktande av de regler om revision som
finns i lag om finansiell samordning vid rehabiliteringsinsatser [2003:1210]. Denna lag föreskriver att
revisionen ska utföras enligt vad som föreskrivs i
kommunallagen [2017:725] (KL). I KL 12:1 fastslås att
revisionen ska utföras enligt god revisionssed.

Syftet med revisionen är att granska årsredovisningen
och styrelsens förvaltning för samordningsförbundet.
Revisorn ska även bedöma om styrelsen i
samordningsförbundet har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har
varit tillräcklig samt att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål
och verksamhetsmål som är uppställda.

Auktoriserade revisorer är enligt revisorslagen skyldiga
att iakttaga god revisorssed och god revisionssed vilket
ställer krav på hur revisionen utförs och dokumenteras.
Som medlem i FAR har den auktoriserade revisorn
även att efterleva FAR:s etiska regler.

icA4
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Redovisningen

Förvaltning

Jag har gjort en risk- och väsentlighetsanalys över
samordningsförbundet vilken har utmynnat i att
följande poster är väsentliga:

Min granskning av förbundets förvaltning har inriktats
mot följande områden:

• Verksamhetens intäkter

• Granskning av efterlevnad av lagar och
förbundsordning
• Granskning av att verksamhetsplan och budget
upprättats och godkänts av förbundsstyrelsen

• Verksamhetens kostnader
• Kassa och bank

• Granskning av att väsentliga styrelsebeslut har
genomförts.

• Kortfristiga skulder
Till följd av verksamhetens natur och omfattning har vi
valt att substansgranska samtliga poster som listats
ovan.

Förvaltningsberättelsen
Lagen om kommunal bokföring och redovisning
reglerar vad förvaltningsberättelsen ska innehålla.
Rådet för kommunal Redovisning (RKR) har också i sin
rekommendation R 15 normerat vad som ska ingå i
förvaltningsberättelsen. Vi har granskat huruvida
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen uppfyller
dessa regler.

0 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company anda member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative ("KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved.
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God ekonomisk hushållning

Intern kontroll

Samordningsförbund ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Förbundsstyrelsen ska
besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för
förbundet.

Inom ramen för vår revision har jag granskat delar av
förbundets interna kontroll med fokus på rutiner och
system för kostnadsbokföring, betalningar, attesträtter
samt bokslutsprocessen.

Jag har granskat i vilken mån förbundet efterlever
kraven på god ekonomisk hushållning.

C> 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International
Cooperative ("KPMG International), a Swiss entity. All rights reserved.
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Intern kontroll och processer

Årsredovisningen

• Jag har granskat inköpsprocessen och tagit del av
attestordning och genom stickprov verifierat att
inköp och rekvisitioner har blivit attesterade av
behörig person.

• Årsredovisningen bedöms uppfylla kraven enligt
lagen om kommunal bokföring och redovisning.

• Jag har granskat löneprocessen och genom
stickprov verifierat att lönekostnader har blivit
attesterade av behörig person.
• Jag har verifierat att det för samtliga utbetalningar
från banken krävs dualitet.

• Den nya lagen innehåller en del nyheter bland annat
gällande värdering av finansiella tillgångar som ska
redovisas till verkligt värde enligt kap 7 § 6. Lagen
har inte haft någon effekt på förbundets redovisning
då förbundet inte har några finansiella tillgångar vars
verkliga värde inte överensstämmer med det
redovisade värdet.

• Genom intervju och granskning av verifikat har jag
verifierat att bokslutsprocessen och den löpande
redovisningen håller en tillfredställande kvalitet.

kA‘41ii
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Förvaltning
Balanskrav
• Det saknas en balanskravsutredning i
årsredovisningen. Anledningen till detta är att
samordningsförbundet genererade överskott från
tidigare år.
• Förbundet redovisar för 2021 ett underskott
(föregående år 2020 ett överskott) varmed det
ingående överskottet har reducerats med 2 674 tkr
till ett utgående eget kapital om 2 971 tkr vilket är i
nivå med Nationella Rådets rekommendation 2 700
tkr.

• Jag har som en del av granskningen av
räkenskapsåret 2021 granskat styrelsens
förvaltning, utöver granskning av intern kontroll,
genom läsning av styrelseprotokoll, granskning
gällande betalning av skatter och avgifter samt
läsning av styrande dokument. Enligt min
uppfattning har förvaltningen varit tillfredställande
under året.
• I övrigt hänvisar jag till rekommendationer i
granskningsrapport av bokslut och årsredovisning
per 2021-12-31 avseende förbättringsförslag för att
ytterligare stärka intern kontroll och upprättande av
årsbokslut och årsredovisning.
God ekonomisk hushållning
• Förbundet ska sträva efter att använda tilldelade
medel från medlemmarna till ändamålsenlig
verksamhet med effektivt resursutnyttjande som
grundläggande princip.
• Mot bakgrund av ovanstående visar min granskning
inte på några avsteg från denna grundläggande
princip under 2021.

24k
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Baserat på den genomförda granskningen bedömer jag
sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är
uppställda enligt förbundsordningen och
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har
upprättats i enlighet med god redovisningssed och lag
om kommunal bokföring och redovisning.

Stockholm den 25 mars 2022

ognsen

Bftgitt
Auktorisera revisor
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Granskningsrapport
Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping
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Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
2022-03-25
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Bakgrund
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1.1
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1.3

Syfte och revisionsfråga
Revisionskriterier
Metod och avgränsningar

2
2
2

2

Resultat av granskningen

4

2.1
2.2
2.3

Årsredovisningen
Redovisningsprinciper
Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk
hushållning
Resultatet
Balansräkning
Rekommendationer

4
5

2.4
2.5
2.6

5
6
6
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Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
2022-03-25

1

Bakgrund
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet FinsamRAR Sörmland för räkenskapsåret 2021. Granskningen har bedrivits i enlighet med
god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna underlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och eventuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revision.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att den ska utgöra underlag för revisorernas prövning av;

1.2

•

att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt,

•

om räkenskaperna är rättvisande och

•

om den interna kontrollen är tillräcklig.

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida verksamheten bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt samt att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet
med gällande lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

1.3

•

Lag om finansiell samordning SFS 2003:1210, Kommunallag och lag om kommunal
bokföring och redovisning

•

God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR

•

Interna regelverk och instruktioner

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR' och Skyrev2. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2021. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den

1 Sveriges
2

Kommuner och Regioner
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
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finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån
om informationen är förenlig med de finansiella delarna.
Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen
Granskningen har genomförts genom:

1.3.1

•

Dokumentstudier av relevanta dokument (verksamhetsplan med budget, protokoll
och förbundsordning) inklusive årsredovisningen

•

Intervjuer med berörda tjänstemän

•

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de beslutade målen

•

Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag. Översiktlig analys av övriga poster.

•

Stickprovsgranskning av attest och utanordning

•

Sedvanlig bokslutsgranskning

Risk- och väsentlighetsanalys

1.3.1.1 Redovisningen
•

Verksamhetens intäkter
-

•

Består i huvudsak av medlemmarnas årsavgifter vilka substansgranskas mot
beslut, fakturering och inbetalning.

Verksamhetens kostnader
- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.

•

Kassa och bank
- Substansgranskas mot externa underlag.

•

Kortfristiga skulder
Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanordning samt avklipp.

•

Redovisningsprinciper och upplysningsplikt

1.3.1.2 Intern kontroll
•

"Ordning och reda"

•

Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och medlemmarna

•

Upphandlingar

Förbundet har ändamålsenliga policys och riktlinjer för den interna kontrollen. Det omfattar bland annat, attestordning, delegationsbestämmelser och upphandlingspolicy.
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I vår granskning har vi konstaterat att dessa policys och riktlinjer tillämpas och efterlevs.
1.3.2

Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och
med rätt belopp.
Förbundet erhåller Ersättning för mervärdeskatt "momsersättning" enligt Lag om ersättning för viss mervärdeskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund (2005:807) för vilket ansökan skickas in varje månad. Därutöver redovisar förbundet skattedeklaration månadsvis avseende arbetsgivaravgifter och avdragen
skatt för personal. Beslutad momsersättning och utbetalning samt redovisade och betalda skatter och avgifter framgår av Skattekonto hos Skatteverket.
Vi konstaterar att det att det har förekommit kostnadsräntor vid två tillfällen under året
med totalt ca 6 389 (4 600) kr som har uppkommit som en följd av för sent inkomna inbetalningar av skatter och avgifter.

2

Resultat av granskningen

2.1

Årsredovisningen
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning.
Vi har dock identifierat några resultatpåverkande fel i årsbokslutet men dessa uppgår
inte till ett belopp som sammantaget innebär en väsentlig felaktighet varmed årsbokslutet och årsredovisningen kan accepteras. Ref. 2.6 Rekommendationer.
Förbundets årsredovisning omfattar de rubriker och områden som Finsam anger med
undantag av att området "God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk
ställning" saknar egen rubrik, motsvarande information återfinns dock under andra rubriker i årsredovisningen.

2.1.1

Iakttagelser

2.1.1.1 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning
Förbundet lämnar ingen redogörelse specifikt avseende Balanskravsresultat i årsredovisningen.
Detta förklaras dels av att det inte finns några balanskravsjusteringar att rapportera då
förbundet inte haft några realisationsresultat, varken har innehav av, eller redovisar
orealiserade resultat, från värdepapper. Dels förklaras det av att förbundets redovisar
positivt årets resultat och eget kapital som inte understiger Nationella rådets rekommendation.
Vi konstaterar att nivån på det egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 2 971 tkr vilket
innebär att förbundets storlek på sparade medel/eget kapital är i nivå med ramen enligt
Nationella rådets rekommendation som uppgår till 2 700 tkr. Ref. 2.5.2.
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2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med
LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gällande rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
RKR:s rekommendationer.

2.3

Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.
Förbundets uppdrag i korthet:
•

Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå

•

Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser med individen i fokus utifrån målet att de som deltar ska kunna försörja sig själva i så hög utsträckning som
möjligt

•

Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen

•

Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas

•

Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs

•

Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

I samordningsförbundets budget för 2021 lämnas inte någon definition av god ekonomisk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi konstaterar att antagen budget för
2021 är en ekonomi i balans.
Förbundet har antagit Mål- och inriktningsplan för åren 2022-2026. Antagen budget för
2022 visar på ett underskott om 1 700 tkr, vilket indikerar att det egna kapitalet vid
2022 års utgång kommer att reduceras till 1 271 tkr, vilket understiger Nationella rådets
rekommendation om storlek på sparande medel om 2 700 tkr, ref. 2.5.3.
2.3.1

Ekonomiska mål
Budget 2021 var ett negativt resultat och en minskning av ingående eget kapital med
4 902 tkr att jämföra med det faktiska utfallet ett underskott om 2 674 tkr. Detta förklaras av lägre kostnader än budgeterat med ca 2 033 tkr och högre intäkter än budgeterat med ca 195 tkr.
Förbundet redogör för det ekonomiska utfallet i förvaltningsberättelsens avsnitt 1.1.
Översikt över verksamhetens utveckling samt i 2.4 Driftredovisning. I bilaga 1 till årsredovisningen bifogas Mål- och inriktningsplanen. Förbundet bedömer att det ekonomiska målet är uppfyllt då ett betydande antal, och omfattande, insatser har genomförts
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under året. Även om kostnadsutfallet för genomförda insatser understiger årets budgeterade kostnader för insatserna, så innebär 2021 års högre aktivitetsnivå att förbundet i
linje med budget för 2021 uppnått målet att reducera det ingående egna kapitalet.

2.3.2 Verksamhetsmål
Målen för verksamheten framgår av verksamhetsplan och budget 2021. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för måluppfyllelsen för respektive insats.
Målen återfinns inom nedanstående fyra områden:
1. Skapa samverkan
2. Insatsfinansiering
3. Uppföljning och utvärdering
4. Förvaltning
I årsredovisningen återfinns en redovisning av måluppfyllelsen avseende dessa mål i
avsnitten:
Uppföljning av verksamheten — här återfinns redogörelse av samverkande insatser under året,
-

Sammanställning av pågående och avslutade insatser under året, redogörelse
av lndividinriktade insatser, Strukturinriktade insatser, dito ESF-finansierade insatser, samt utfall och budget för flertalet insatser (not 3) — sammantaget en uttömmande redovisning av under året bedrivna insatser och dess finansiering,

-

Uppföljning och resultat av RAR- resp. ESF-finansierade individriktade insatser,
Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser — en redovisning av
omfattning av insatserna (t.ex. deltagarantal) och insatsernas bedömda effekter/resultat,

-

Förvaltning — förbundet lämnar redogörelse över utveckling av det egna kapitalet.

Sammantaget framgår av årsredovisningen att förbundets bedömning är att god ekonomisk hushållning delvis har uppnåtts baserat bland annat på nivån på årets resultat och
att de ekonomiska målen delvis har uppnåtts.

2.4

Resultatet
Årets resultat uppgår till en förlust med 2,7 mnkr vilket kan jämföras ett budgeterat underskott om 4,9 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras av högre intäkter med 0,1 mnkr,
och lägre kostnader med 2,0 mnkr, främst avseende lägre kostnader för insatser jämfört med budget.

2.5

Balansräkning

2.5.1

Korta fordringar
Korta fordringar avser kundfordringar med 66 (571) tkr vilket avser fakturerade kostnader 2021-10-12 för januari-mars 2021 där fakturan är betald januari 2022. Resterade

6 (8)

Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2021-12-31
2022-03-25

avser skattefordringar 433 (357) tkr samt förutbetalda kostnader (upplupna kostnader)
med 7 (2) tkr.
2.5.2

Kassa och bank samt kapitalförvaltning
Checkräkningskonto hos Nordea 11 853 (8 499) tkr och depåkonto hos Nordea med 0
(251) tkr.
Förbundet har under året avslutat depåkontot då förbundet inte har för avsikt att inneha
placeringstillgångar.

2.5.3

Eget kapital
Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 2 970,9 (5 645,3) tkr. Detta är i nivå med
det per 2021-12-31 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparande medel,
som för förbundet kan beräknas till 2 700 (2 700) tkr.

2.5.4

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder enligt leverantörsreskontran per 202112-31 med 4,1 (2,4) mnkr.
Upplupna kostnader avseende personal avser semesterskuld 0,3 (0,3) mnkr samt upplupna sociala avgifter och skatter avseende personal 0,7 (1,3) mnkr.
Årets pensionskostnader för nuvarande och tidigare personal uppgår till 0,6 (1,0) mnkr
och utgör ca 16 (21) procent av lönekostnaderna. En del av pensionskostnaderna utgörs av engångspremier. Utöver pensionskostnader erlägger förbundet löneskatt på
dessa kostnader vilket förklarar att merparten av de upplupna personalkostnaderna avser skuld för löneskatt för åren 2021 och 2020 med 0,4 (0,9) mnkr.
Förutbetalda medlemsavgifter uppgår till 0 (0) mnkr och övriga upplupna kostnader till
1,6 (0,7) mnkr. Upplupna kostnader motsvaras av under 2022 erhållna leverantörsfakturor för insatser som utförts under 2021 samt omkostnader hänförligt till 2021.
Upplupna kostnader avseende ESF finansierade insatser och mottagna ESF bidrag
som ska vidareförmedlas till andra parter uppgår till en skuld om 2 636 (5 tkr). Det avser de pågående projekten Klara och Likes.

2.5.5

ESF-projekt
Förbundet tillämpar från och med 2020 god redovisningssed avseende offentliga bidrag som är förenat med krav på framtida prestation. Det innebär att bidraget redovisas
som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. När bidrag tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som skuld. Motsvarande gäller om bidraget är avsett att täcka kostnader för andra partners, så redovisas
bidraget som skuld.

2.6

Rekommendationer
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till förbundet:
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•
•

•
•

Avseende skatter och avgifter rekommenderar vi att tillse att dessa betalas i rätt
tid för att undvika eventuella förseningsavgifter.
Vi har noterat avstämningsdifferenser för avräkning skatter, leverantörsskulder
samt redovisade skulder för semester och löneskatt i årsbokslutet. Sammantaget uppgår dessa avstämningsdifferenser till ett belopp om ca 67 tkr, som om
dessa poster hade bokförts per 2021-12-31 skulle haft en negativ påverkan på
årets resultat.
Avseende årsbokslutet för 2021 rekommenderar vi att bokslutsdokumentationen avseende specifikation av innehåll i respektive balanspost förbättras.
Avseende avstämning av balanskonton rekommenderar vi att avstännningar av
balanskonton i periodbokslut och årsbokslut förbättras.

Dag som ovan
KPMG AB

on Vq4 sen
_Bi. gitt
AuktriserI evisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson
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2022-06-27

KS.2022.98

Kommunstyrelsen

Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente
avseende flytt av uppgifter gällande folköl- och tobakstillsynen
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden fastställs.

2. Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av vård- och omsorgsnämndens reglemente är att samla
kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En ändring
av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens tillsynsverksamhet, då
nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all tillsyn gällande
folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
som var tanken utan enbart delar av tillsynen. Därför behöver kommunfullmäktige fatta
beslut om ytterligare en revidering av respektive nämnds reglemente.

3. Ärendet
I länsstyrelsens underrättelse anger man exempel på uppgifter som inte bytt nämnd:
- 9 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622)
”[…]Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.”

- 7 kap. § 4 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
” Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller
1. förbudet mot att tillhandahålla smaksatta vätskor enligt 2 kap. 6 a § på fysiska
försäljningsställen,
2. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4
och 7 §§ på fysiska försäljningsställen,
3. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7-9 §§ och 3
kap. 2, 5 och 6 §§ på fysiska försäljningsställen,
4. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 4-7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i
anslutning till fysiska försäljningsställen, och

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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5. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler
som avses i 6 kap. 3 §.”

- 5 kap 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
”Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt
försäljningsställe saknas, meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan
handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett
fast driftställe.
Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har
sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast
driftställe.”

Tillstånds- och tillsynsplikten gällande ovanstående lagrum ligger kvar hos vård- och
omsorgsnämnden och därför behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare en
revidering av respektive nämnds reglemente.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och omsorgsnämnden om att svara
för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt de delar i
alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av försäljning av folköl och enligt alla de delar
som rör tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Övrig tillsyn som
inte rör försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:16220) ligger kvar inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. I respektive nämnds reglemente är förslaget att
hänvisa till tillstånds- och tillsynsområden istället för precisa paragrafer i lagstiftningen för
att undvika att viss tillstånds- och tillsynsplikt inte överförs.
Efter genomgångar med förvaltningsledning för social- och omsorgsförvaltning och miljöoch samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar Kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas in för
tillsynen.
Bifogat till tjänsteskrivelsen finns förslag till nytt reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen till ändringar har stämts av med jurist och ska möta
upp mot de anmärkningar som länsstyrelsen påpekat i sin underrättelse till kommunen.
Föreslagna tillägg markeras med grönt och det som föreslås tas bort markeras med
överstrykning och röd färg.
Motsvarande förändring görs för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente i ett
separat ärende.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Johan Persson
Kommunchef

Mårten Johansson
Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
Länsstyrelsen i Södermanlands län (för kännedom)
Vård- och omsorgsförvaltningen (för kännedom)
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS VÅRDOCH OMSORGSNÄMND
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för vård- och omsorgsnämnden.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
1

fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen samt och vad som i lag,
förordning och föreskrift sägs om socialnämnd,

2

ansvarar enligt hälso- och sjukvårdslagen för den kommunala hälso- och sjukvård
som bedrivs i särskilda boendeformer samt i eget hem,

3

fullgör kommunens uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst,

4

fullgör kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

5

fullgör kommunens uppgifter enligt alkohollagen, utöver tillsyn av folköl som ligger
inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.

6

beslutar om bidrag till föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement
till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper samt

7

avger yttrande angående antagande av hemvärnsmän.

§ 2 Nämnden har ansvar för beslut inom verksamhetsområdet i de ärenden som avser
myndighetsutövning mot enskild person och i andra frågor som avser enskild person enligt
författning.
§ 3 Nämnden har ansvar för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
§ 4 Nämnden är styrgrupp för kommunens del av Samordningsförbundet RAR och Lokala
samverkansgruppen LSG.
§ 5 Nämnden har ansvar för kommunens flyktingmottagning
§ 6 Nämnden har ansvar för kommunens kontakter med gemensamma patient- och
hjälpmedelsnämnderna.
§ 7 Nämnden har ansvar för forskning och utvecklingsverksamhet inom sitt
ansvarsområde.

Nämndens sammansättning
§ 8 Vård- och omsorgsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.

§ 9 Utskott
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)

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

Org.nr
212000-0324

Reglemente för vård- och
omsorgsnämnden
Datum
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Diarienummer

1.

Inom vård- och omsorgsnämnden ska finnas ett arbetsutskott.

2.

Arbetsutskottet består av tre ledamöter och tre ersättare som utses bland nämndens
ledamöter och ersättare för samma tid som de invalts i nämnden.

3.

Presidiet i nämnden är också presidium i arbetsutskottet.

4.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse annan ledamot i utskottet att
som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

5.

Ersättare ska kallas till varje sammanträde.

6.

Avgår en ledamot eller ersättare i utskottet som inte utsetts vid proportionellt val skall
fyllnadsval snarast förrättas.

7.

Utskott sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden
skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter
begär det.

8.

Utskottet får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

9.

Arbetsutskottet fattar beslut i individuella ärenden enligt lag eller enligt av vård- och
omsorgsnämnden framtagna riktlinjer

10. Utskottet avgör ärenden på delegation, i den omfattning nämnden
bestämmer i särskild delegationsordning.
§ 10 Sammanträden
Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg
anmäla detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans. Vård- och omsorgsnämnden får bestämma vad som
närmare ska gälla om deltagande på distans i vård- och omsorgsnämndens
sammanträden.
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Underrättelse
Datum
2022-06-23

Ärendebeteckning
705-1601-2022

Kommunfullmäktige
Oxelösunds kommun

Underrättelse om ärende för Vård- och
Omsorgsnämnden respektive Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds kommun,
avseende folköl- och tobakstillsynen
Underrättelse om ärendet
Länsstyrelsen underrättar Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun
om att Länsstyrelsen öppnade ett tillsynsärende 2022-02-28 för att
dokumentera uppgifter om att Kommunfullmäktige i kommunen
flyttar uppgifter i folköl- och tobakstillsynen från VON till MSN.
Länsstyrelsens ärendenummer är 705-1601-2022.
Enligt kommunikationen med Länsstyrelsen har kommunen haft för
avsikt att flytta över alla uppgifter som avser folköl- och
tobakstillsynen. Enligt samma kommunikation ska endast uppgifterna
härrörande till tillståndsgivning och tillsyn av serveringstillstånd ligga
kvar hos VON.

Information till kommunen om att endast ansvaret för
vissa uppgifter är flyttade
Länsstyrelsen ska underrätta Kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun om att de uppräknade lagrummen i Kommunfulllmäktiges
sammanträdesprotokoll 2021-11-10 samt i det reviderade reglementet
är följande:
 Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl

klass II (folköl) enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).

 Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088) avseende tillsyn enligt
7 kap. § 3

Ansvaret för vissa uppgifter är inte flyttade
Länsstyrelsen ska underrätta Kommunfullmäktige i Oxelösunds
kommun om att det förefaller vara så att kommunen har misstagit sig
om vad ovanstående lagrum innefattar.
En stor del av uppgifterna kring folköl- och tobakstillsynen innefattas
inte av ovanstående lagrum.

Postadress: 611 86 Nyköping

Telefon: 010-223 40 00

E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/sodermanland

Länsstyrelsen
Södermanlands län

Underrättelse
U
d ätt l
2022-06-23
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Att fullgöra kommunens uppgifter som rör försäljning av öl klass II
(folköl) enligt 9 kap. § 19 alkohollagen (2010:1622).
Om betydelsen av 9.19: Handlar om särskilt försäljningsförbud
och utfärdande av varning.
Att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2018:2088) om tobak
och liknande produkter avseende tillsyn enligt
7 kap. § 3
Om betydelsen av 7.3: Detta innebär mindre än hälften av
tobakstillsynen.
Genom att räkna upp endast ovanstående lagrum har kommunen
förbisett att flytta över många andra tillsynsuppgifter avseende folköl,
tobak och liknande produkter, som kommunen enligt
kommunikationen med Länsstyrelsen haft avsikt att ge över till MSN.
Exempel på uppgifter som inte bytt nämnd:
-

9 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622) avseende folköl
Tillståndsplikten ligger kvar hos VON

-

7 kap. § 4 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Tillståndsplikten ligger kvar hos VON

-

5 kap 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Tillståndsplikten ligger kvar hos VON

Nuläget i den tidigare kommuniceringen
Länsstyrelsen underrättar Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun
om att Länsstyrelsen under 2022 har haft kontakt med Lena Lundin
och med Nils-Erik Selin om ovanstående. Del av samma information
tog Niklas Telin och Johan Persson.
Länsstyrelsen har fått svaret att saken kommer att undersökas av
kommunen.
Länsstyrelsen har dock inte någon återkoppling från kommunen och i
Kommunfullmäktiges senaste sammanträdesprotokoll har frågan inte
tagits upp för avgörande.

Konsekvens
Konsekvensen är att en majoritet av tillsynsuppgifterna avseende
folköl, tobak och liknande produkter ligger kvar hos VON.

Länsstyrelsen
Södermanlands län

Underrättelse
U
d ätt l
2022-06-23
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-

Giltigheten på beslut fattade hos MSN är beroende av att
reglementet eller Kommunfullmäktiges
sammanträdesprotokoll innehåller beslut att flytta just de
tillsynsuppgifterna. Beslut hos MSN riskerar att vara ogiltiga.

-

Länsstyrelsen har fortfarande tillsyn över VON.

-

Länsstyrelsen har sammantaget tillsyn över MSN, VON och
KF och läget är oklart om vilken nämnd Länsstyrelsen ska
vända sig till i frågor av betydelse för tillsynen.

Vad är kommunen behöver göra
Om Kommunfullmäktige har syftet att så långt som möjligt flytta över
alla tillsynsuppgifterna som omfattar försäljningen av folköl,
försäljningen av tobak och liknande produkter, vilket
kommuniceringen med Länsstyrelsen har varit, behöver
Kommunfullmäktige vidta åtgärder.
Om syftet i ovanstående stycket stämmer, behöver
Kommunfullmäktige i ett nytt sammanträde göra exempelvis något av
följande:
- räkna upp lagrum som uteslutits och fatta beslut om dem,
- räkna upp tillsynsuppgifter och fatta beslut om dem eller
- räkna upp vilka tillsynsområden som ska byta nämnd.
Länsstyrelsen råder till att använda sig av kommunjurist för att hitta
den åtgärd som är lämplig för att korrigera reglementet.

Kontaktuppgifter
Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon
010-223 40 00 eller via e-post sodermanland@lansstyrelsen.se. Ange
ärendets diarienummer 705-1601-2022 i ämnesraden för e-post.

Mikael Lindqvist, Tillsynshandläggare
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Datum

Dnr

2022-06-28

KS.2022.101

Kommunstyrelsen

Flytt av uppgifter avseende folköl- och tobakstillsynen.
Revidering av reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fastställs.

2. Sammanfattning
Skälet till föreslagen förändring av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente är
att samla kommunens tillsynsansvar så långt som möjligt under en och samma nämnd. En
ändring av nämndernas reglementen blir en effektivisering av kommunens
tillsynsverksamhet, då nedan beskrivna produkter ofta finns inom livsmedelshandeln.
Kommunfullmäktige fattade 2021-11-10 beslut om att överföra tillsynen av folköl och
tobaksförsäljning samt försäljning av receptfria läkemedel från vård- och omsorgsnämnden
till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Samtidigt beslutade kommunfullmäktige att anta
reviderade reglementen för respektive nämnder. Länsstyrelsen kontaktade under våren
2022 kommunen och påpekade att kommunfullmäktiges beslut och de revideringar som
gjordes av reglementena 2021-11-10 inte var tillräckliga för att överföra all den tillsyn
gällande folköl och tobak från vård- och omsorgsnämnden till miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden som var tanken utan enbart delar av tillsynen.

3. Ärendet
I länsstyrelsens underrättelse anger man exempel på uppgifter som inte bytt nämnd:
- 9 kap. § 2 alkohollagen (2010:1622)
”[…]Kommunen och Polismyndigheten har också tillsyn över detaljhandeln med folköl.
Kommunen ska upprätta en tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen.”

- 7 kap. § 4 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
” Kommunen utövar tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs när det gäller
1. förbudet mot att tillhandahålla smaksatta vätskor enligt 2 kap. 6 a § på fysiska
försäljningsställen,
2. hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 1, 3, 4
och 7 §§ på fysiska försäljningsställen,
3. tillhandahållande av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 2 kap. 7-9 §§ och 3
kap. 2, 5 och 6 §§ på fysiska försäljningsställen,
4. marknadsföring enligt 4 kap. 1, 2 och 4-7 §§ när det gäller marknadsföringsåtgärder på eller i
anslutning till fysiska försäljningsställen, och
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

2022-06-28

KS.2022.101

5. rökfria miljöer som avses i 6 kap. 2 § och som inte är upplåtna enbart för personal samt lokaler
som avses i 6 kap. 3 §.”

- 5 kap 3 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
”Tillstånd för detaljhandel meddelas av den kommun där försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt
försäljningsställe saknas, meddelas tillstånd av den kommun där det företag som vill bedriva sådan
handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett
fast driftställe.
Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har
sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den kommun där företaget har ett fast
driftställe.”

Tillstånds- och tillsynsplikten gällande ovanstående lagrum ligger kvar hos vård- och
omsorgsnämnden och därför behöver kommunfullmäktige fatta beslut om ytterligare en
revidering av respektive nämnds reglemente.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden övertar ansvaret från vård- och omsorgsnämnden om att svara
för prövning och tillsyn samt i övrigt handlägga och granska ärenden enligt de delar i
alkohollagen (2010:16220) som rör tillsyn av försäljning av folköl och enligt alla de delar
som rör tillsyn enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Övrig tillsyn som
inte rör försäljning av folköl enligt alkohollagen (2010:16220) ligger kvar inom vård- och
omsorgsnämndens ansvarsområde. I respektive nämnds reglemente är förslaget att
hänvisa till tillstånds- och tillsynsområden istället för precisa paragrafer i lagstiftningen för
att undvika att viss tillstånds- och tillsynsplikt inte överförs.
Den första augusti i år trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) i kraft.
Lagen tilldelar kommunerna ett ansvar att ombesörja tillsynen av försäljningen av tobaksfria
nikotinprodukter. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att även denna tillsyn tilldelas miljöoch samhällsbyggnadsnämnden.
Efter genomgångar med förvaltningsledning för social- och omsorgsförvaltning och miljöoch samhällsbyggnadsförvaltning konstaterar kommunstyrelseförvaltningen att
kostnaderna för utförandet av arbetsuppgifterna finansieras via de avgifter som tas in för
tillsynen.
Bifogat till tjänsteskrivelsen finns förslag till nytt reglemente för miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Förslagen till ändringar har stämts av med jurist och ska möta
upp mot de anmärkningar som länsstyrelsen påpekat i sin underrättelse till kommunen.
Föreslagna tillägg markeras med grönt och det som föreslås tas bort markeras med
överstrykning och röd färg.
Motsvarande förändring görs för vård- och omsorgsnämndens reglemente i ett separat
ärende.

Beslutsunderlag
Förslag till nytt reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Johan Persson
Kommunchef

Mårten Johansson
Kommunsekreterare
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samhällsbyggnadsnämnden
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REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Utöver bestämmelserna i huvudreglementet för kommunens nämnder gäller följande
särskilda föreskrifter för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Verksamhetsområde
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
1. fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser förklaring
avseende områdesskydd enligt 7 kap samt fullgörande av den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap, samt prövning av ansökningar om
strandskyddsdispens. Därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag skall
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
2. skall mottaga förordnande enligt 12 §, förordningen om områdesskydd av
beslutsbefogenhet enligt 7 kap 18 §, miljöbalken.
3. skall utöva sådant tillsynsansvar som av Länsstyrelsen enligt 10 §, förordningen om
tillsyn enligt miljöbalken överlåts till kommunen.
4. svarar också för att
 pröva frågor om extra borttransportering av hushållsavfall enligt 15 kap 17 §,
miljöbalken,
 besluta om tillstånd om avfall enligt 15 kap 18 § tredje stycket miljöbalken,
 medge dispens från föreskrifterna i kommunens renhållningsordning,
 mottaga anmälan om kompostering m.m. enligt 16 §, renhållningsförordningen.
5. fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har det
närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen.
Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av
den kommunala nämnden inom mät-, kart-, plan- och byggnadsväsendet.
6. fullgör de trafikuppgifter som anges i lagen om nämnder för vissa trafikfrågor samt
bereder vissa trafiksäkerhetsfrågor
7. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter avseende tillsyn enligt 7 kap 3 §.
8. fullgör kommunens uppgifter enligt lagen om vissa receptfria läkemedel.
9. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn som rör försäljning av öl klass II
(folköl) enligt 9 kap 19 § alkohollagen (2010:1622) avseende tillsyn.
10. fullgör kommunens uppgifter avseende tillsyn enligt lagen om tobaksfria
nikotinprodukter.
Postadress
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§ 2 Övriga uppgifter
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
1. är samrådsorgan för kommunstyrelsen i frågor där nämndens verksamhetsområde
berörs och där kommunstyrelsen har beslutanderätten,
2. fullgör vissa av kommunens uppgifter enligt anläggningslagen och
fastighetsbildningslagen,
3. beslutar om kommunens ortnamnsorgan, (gator, vägar, allmänna platser),
4. upplåtelse av offentlig plats och torghandel,
5. är samrådsorgan vid upprättandet av kommunens energiplan samt utövar
det offentligrättsliga tillsynsansvaret vid tillämpningen av denna plan,
6. svarar för myndighetsutövningen enligt allmänna ordningsstadgan och lokala
ordningsföreskrifter,
7. utlyser miljöstipendiet ledigt till ansökan samt utser stipendiat,
8. ansvar för gata/park samt
9. har det offentligrättsliga tillsynsansvaret över kommunens gator, vägar, parker
och övrig allmän platsmark.

§ 3 Delegation från kommunfullmäktige
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska ha hand om den fysiska planeringen
med undantag för den översiktliga fysiska planeringen som handhas av
kommunstyrelsen.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall besluta i följande grupper av ärenden
i de delar nämnden har ansvaret:
1. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av detaljplan
 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.


som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller
förnya sådan detaljplans genomförandetid (4 kap 24 §). Nämnden har däremot inte rätt att
ändra eller upphäva detaljplanen före genomförandetidens utgång mot fastighetsägarens
bestridande.

Reglemente för Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
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2. Ärenden enligt plan- och bygglagen om antagande, ändring eller upphävande
av områdesbestämmelser
 en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (PBL 5 kap 27§)
Planer som handläggs med utökat förfarande kan anses vara av principiell
beskaffenhet vikt och ska som regel antas av Kommunfullmäktige.
 som överensstämmer med fullmäktiges direktiv i översiktsplan eller motsvarande
översiktliga beslutsunderlag.
3. Beslut i ärenden om fastställande av belägenhetsadress enligt § 10 och
lägenhetsnummer enligt § 11, Lagen (2006:378) om lägenhetsregister.

Nämndens sammansättning
§ 4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av nio ledamöter och nio ersättare.
Sammanträden
§ 5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljudoch bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla
detta till kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske
på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska
gälla om deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.
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Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Reviderad delegationsordning fastställs.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd att
besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap 37 §, 7 kap 5–8 §§, 9 kap 31 §). Genom sin
delegationsordning överför kommunstyrelsen beslutanderätten för angivna ärenden till
delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. Delegation innebär överlåtande av en
beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet ska kunna
överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att yttra sig
innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas.
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut.
Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst återta beslutanderätten.
Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin
delegationsrätt. Beslut som fattas av en tjänsteperson utan delegering saknar laga verkan,
det vill säga det gäller inte. I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell
betydelse genom oförutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på
eget initiativ lyfta ärendet för beslut i kommunstyrelsen. Fattade delegationsbeslut ska
anmälas till kommunstyrelsen nästkommande sammanträde i enlighet med av
kommunchefen fastställd rutin.

3. Ärendet
I förslaget till ny delegationsordning har vissa mindre ändringar gjorts. Bland annat har
lagrumshänvisningar i inledningstexten uppdaterats för att stämma överens med aktuell
lagstiftning. Vissa kosmetiska förändringar görs också för att stämma bättre överens med
den befattningsterminologi som råder inom organisationen.
In punkten B.4 föreslås formuleringen av delegationen ändras så att det ges möjlighet för
mark- och exploatering att medge förlängning av byggstart/stomresning i enlighet med
riktlinje, Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal
mark i Oxelösunds kommun, som fastställts av kommunstyrelsen.
Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro ändras till att
upp till 6 veckor ske på delegation till kommunchef men för tid längre än sex veckor ske via
delegationsbeslut av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunchefen är högste
representant för tjänstemannaorganisationen och det bör därför vara tydligt för styrelsen
vem som innehar den funktionen vid varje givet tillfälle.
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En punkt avseende fördelning av medel för prioriterade grupper läggs till med delegation till
arbetsutskottet att fatta beslut om då det är ett återkommande beslut av rutinmässig
karaktär men ändå med sådan vikt att det inte bör kunna fattas av en enskild tjänsteperson.
Ordalydelsen ”avveckling” av kommunchef tas bort i punkten D.9, då det antyder att själva
uppdraget som kommunchef kan tas bort från organisationen. I varje kommun måste det
dock finnas en (1) kommunchef/direktör (KL 7 kap 1 §) så möjligheten att avveckla ämbetet
ryms inte i lagen och därför fyller det ingen funktion att ha det i delegationsordningen.
Under rubriken GDPR, punkt G.5 införs delegation istället för verkställighet gällande
tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. Kommunstyrelsen är nämligen
personuppgiftsansvarig inom styrelsens verksamhetsområde och därför är det lämpligt att
tjänstemannaorganisationen medvetandegör styrelsen om vilka avtal man ingått som rör
behandling av personuppgifter.
I bilagt förslag till ny delegationsordning har de skrivningar som föreslås tas bort markerats
med röd färg och de skrivningar som föreslås läggas till eller ändras markerats med grön
färg.
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Om delegation i allmänhet
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap 37 §, 7 kap 5–8 §§, 9 kap 31 §).
Genom sin delegations- och verkställighetsordning överför kommunstyrelsen beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta
självständiga beslut.
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom
laglighetsprövning (KL 2017:725 kapitel 13) eller förvaltningsbesvär (FL 2017:900 §§40-48). Även att yttra sig innebär självständiga bedömningar, trots att
yttranden normalt inte kan överklagas.

Delegation och verkställighet
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan
verkställighetsbeslut fattas inom ramen för gällande lagstiftning och de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten.
Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och verkställighetsordningen och
betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till kommunstyrelsen och kan heller inte överklagas.

Undantag från delegation
Av 6 kap 38 §, 7 kap 5 § KL, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden:


Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.



Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.



Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.



Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.



Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).



Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.



Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller
1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem. (KL 2017:725. SFS 2022:638)
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Villkor för delegation och anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst
återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. Beslut som fattas av en
tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom oförutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på
eget initiativ lyfta ärendet för beslut i kommunstyrelsen.
Fattade delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen nästkommande sammanträde i enlighet med av kommunchefen fastställd rutin. Av anmälan ska
följande framgå:


beslutsfattare,



beslutsdatum,



hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt



beslutets innehåll i korthet.

Vidaredelegation
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut att vidaredelegera ska
anmälas till kommunstyrelsen enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till kommunstyrelsen och till den delegat som delegerat
beslutanderätten.

Övergång av delegationsrätt
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för delegat till
närmast högre befattning.

Förkortningar
Delegater
ACH Ansvarig chef, det vill säga kommunchef, förvaltningschef, enhetschef och avdelningschef inom respektive chefsområde
AU Kommunstyrelsens arbetsutskott
BABH Handläggare bostadsanpassningsbidrag
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CON Controller
DSO Dataskyddsombud
ECH Ekonomichef
FCH Förvaltningschef
GDPRS GDPR samordnare
IS Informationsstrateg
KCH kommunchef
KFO Kommunfullmäktiges ordförande
KFOV Kommunfullmäktiges vice ordförande
KACH Kanslichef
KOSC Kommunikations- och servicechef
KSO Kommunstyrelsens ordförande
KSOV Kommunstyrelsens vice ordförande
KST Kommunstrateg
MCH Miljö- och samhällsbyggnadschef
MEX Mark- och exploateringsstrateg
PCH Personalchef
PL Projektledare
RCH Räddningschef, Sörmlandskustens räddningstjänst
REG Registrator
RS Risksamordnare
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SFM Skorstensfejarmästaren
SÄK Säkerhetsstrateg
UA Upphandlingsansvarig

Lagar
AL

Arkivlag (SFS 1990:782)

FL

Förvaltningslagen (SFS 2017:900)

FOM

Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (SFS 1998:1252)

FSO

Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)

KL

Kommunallagen (SFS 2017:725)

LAS

Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80)

LBA

Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222)

LBE

Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)

LOA

Lag om offentlig anställning (SFS 1994:260)

LOU

Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)

LSO

Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)

MBL

Lag om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976:580)

OSL

Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400)

OSF

Offentlighets- och sekretessförordningen (SFS 2009:641)

PBL

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)

SFV

Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498)
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Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2018:1801)

TF

Övrigt
Allmänna bestämmelser (en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor)

AB

A. Allmänna ärenden
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

Organisation
Kommunens övergripande organisation av verksamheterna

KCH

V

Signering
A.1

Tecknande av avtal för kommunstyrelsen

KSO

KSOV

D

Kontrasignering av avtal och andra handlingar för kommunstyrelsen

KCH

ECH

V

Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget

KCH

ECH

V

KCH

KSO

D

KL 6 kap 15 §

UA

KCH

D

KL 6 kap 15 §

AU

D

Ombud
A.2

Befullmäktigande av ombud med undantag för att utse ombud för upphandlingar.

A.3

Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen avseende överklaganden av
upphandlingar av varor och tjänster

A.4

Utse ombud för inköp av fast egendom eller tomträtt vid offentliga auktioner.
Representation och uppvaktningar
8

Ärendegrupp/ärende
A.5

Delegat

Ersättare

D/V

Representation och uppvaktningar

Lagrum m.m.
Kommunens
personalhandbok

500 - 4 000 kronor

ACH

V

4 001 - 8 000 kronor

KCH

V

8 001 - 15 000 kronor

KSO

KSOV

D

Beslut om servering av alkohol i samband med representation

KFO

KCH

V

Beslut om servering av alkohol i samband med interna arrangemang

KFO

KCH

V

KSO

KSOV

D

KL 6 kap 39 §

Brådskande ärenden
A.6

Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens
avgörande inte kan avvaktas
Arkiv

A.7

Arkivfrågor kopplade till kommunstyrelsen i dess egenskap av arkivmyndighet

KACH

KCH

D

AL 7–9 §

A.8

Beslut om gallring av kommunstyrelsens handlingar

REG

KACH

D

AL 10 §

A.9

Fastställande av dokumenthanteringsplan

REG

KACH

D

AL 10, 16 §§

OSL 24 kap. 8 §

Sekretess
A.10

Statistiksekretess

KST

KCH

D

A.11

Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt om utlämnande av allmän
handling med förbehåll

KACH

KCH

D

9

TF 2 kap §§ 4,
6, 7, 9-11, OSL
kap 15-43 samt
OSF §§ 6, 10

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

Yttranden
A.12

Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning

KACH

KCH

D

A.13

Yttrande i folkbokföringsärenden

KACH

KCH

D

A.14

Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet ej
delegerats till annan

AU

A.15

Framställning och yttranden över remisser från lantmäterimyndighet angående
fastighetsbildning, byggnadslov m.m.

MEX

KCH

D

A.16

Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av fastighetsägare och
granne

MEX

KCH

D

PBL 9 kap 25 §

A.17

Yttrande till Länsstyrelsen över Natura 2000 områden

MEX

KCH

D

FOM 24 §

A.18

Yttrande i miljöärenden i kommunens egenskap av fastighetsägare

MEX

KCH

D

A.19

Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om vattenverksamhet i kommunens egenskap
av fastighetsägare och granne där detaljplan saknas

MEX

KCH

D

Beslut att medge avvikelser från kommunens grafiska profil

IS KOSC

KCH

V

Tillstånd att använda kommunens vapen

KCH

IS

D

D

Gäller ej
ärenden av
principiell
betydelse

Finns detaljplan
behövs ingen
delegation (V)

Profilering

A.20

Överklagan och omprövning
A.21

Yttrande över överklagat delegationsbeslut

Aktuell delegat

D

A.22

Omprövning av delegationsbeslut

Aktuell delegat

D
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SFV

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

D

FL 24 45 §

Övrigt
A.23

Avvisande av för sent inkommen handling gällande överklagan

KACH

KCH

A.24

Som säkerhetsskyddschef planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning

KCH

SÄK

Fastställande av kommunövergripande riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer

KCH

V

Fastställande av riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer inom respektive
verksamhetsområde

ACH

V

Remittering av motioner och medborgarförslag

KACH

V

Beslut rörande vänortsarrangemang och vänortsbesök

AU

KSO

D

Delegat

Ersättare

D/V

KCH

D

A.5

B. Fastigheter och mark
Ärendegrupp/ärende
Fastighetsreglering, försäljning, byte eller köp av fast egendom i samband med
genomförande av detaljplan eller liknande:
B.1

< 300 000 kronor

MEX

B.2

> 300 000 kronor

AU

D

Försäljningar
B.3

Försäljning av mark till entreprenörer för uppförande av bostadshus enligt av
kommunstyrelsen fastställda riktlinjer

MEX

KCH

D

B.4

Försäljning eller tomträttsupplåtelser av egnahemstomter till enskilda enligt av
kommunstyrelsen fastställda riktlinjer

MEX

KCH

D
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Lagrum m.m.

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

Försäljning eller tomträttsupplåtelser av egnahemstomter till enskilda samt medge
förlängning av villkor som anges i punkt 12 enligt av kommunstyrelsen fastställd riktlinje
(Riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i
Oxelösunds kommun).
B.5

Försäljning eller tomträttsupplåtelse av industritomter enligt av kommunstyrelsen
fastställda riktlinjer

MEX

KCH

D

B.6

Villkorsändring av tomträtt

MEX

KCH

D

Servitut med mera
B.7

Tillförsäkra kommunen servitut, ledningsrätt eller nyttjande rätt till annan tillhörig
fastighet

MEX

KCH

D

B.8

Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt gällande
författningar

MEX

KCH

D

KCH

D

Övrigt
Utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen och
som faller under kommunstyrelsens förvaltning:
B.9

- för tid upp till 5 år i sänder

MEX

B.10

- för tid över 5 år i sänder

AU

B.11

- för villkorsändringar på arrende

MEX

KCH

D

Rutinmässiga ärenden angående kommunens talan utifrån ett ägarperspektiv vid
förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, lag om enskilda vägar, anläggningslagen,
lag om äganderättsutredningar och legalisering

MEX

MCH

V

D

Bostadsanpassningsbidrag
B.12

LBA

< 4 basbelopp

BABH
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KOSC

D

LBA

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

> 4 basbelopp

KOSC

KCH

D

LBA

Ändringsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag < 5 000 kr

BABH

KOSC

V

LBA

Tecknande av kommunens försäkringsskydd

UA

ECH

D

Förlänga försäkringsavtal inom ramen för de försäkringsvillkor som anges i innevarande
avtal (förlängningsoffert)

RS

UA

V

B.15

Utse viltvårdare och skadedjursskyttar

MEX

KCH

D

B.16a

Beställa och uppdatera Skogsbruksplan samt verkställa innebörden av
skogsbruksplanen inom kommunens skogsinnehav

MEX

KCH

D

B.16b

Underteckna avtal samt beställa nödvändiga åtgärder inom kommunens skogsinnehav
utöver skogsbruksplanens bestämmelser

MEX

KCH

D

B.16

Starta process för antagande av ändring av detaljplan för plan som inte är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.

MEX

KCH

D

Delegat

Ersättare

D/V

B.13

B.14

C. Ekonomi
Ärendegrupp/ärende
Investeringar
Start av investeringsprojekt ur investeringsram
C.1

< direktupphandlingsgräns enligt LOU

KCH

D

C:2

> direktupphandlingsgräns enligt LOU – 2 000 000 kr

AU

D

Tilldelning ur investeringsreserven
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Lagrum m.m.

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

C.3

< 300 000 kr

KCH

D

C.4

300 000 - 500 000 kr

AU

D

AU

D

Lagrum m.m.

Överskridande av investering, där överskridandet finansieras via ordinarie
fastighetsbudget
C.5

< 100 000 kr
Fordringar
Avskrivning av osäkra fordringar:

C.6

< 25 000 kronor

ECH

CON

D

C.7

25 000–100 000 kronor

AU

C.8

Överenskommelser om former för betalning av skulder upp till 50 000 kronor med
undantag för biblioteksverksamheten

ECH

C.9

Överenskommelse om former för betalning av fordran upp till 200 000 kronor

AU

D

D

D
CON

D

Övrigt
Tilldelning ur anslag för oförutsett
C.10

< 250 000 kr

AU

C.11

Beslut om förlängning av kommunal borgen för lån som förlängs eller sätts om förutsatt
att det kommunala borgensåtagandet inte ökar

ECH

CON

D

C.12

Upptagande, placering, omplacering, konvertering av lån

CON

ECH

D

C.13

Placering, omplacering, konvertering av överskottslikviditet

CON

ECH

D

14

Gäller ej
biblioteket

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Ändring av kreditgränser inom koncernkontot inom följande gränser:

CON

ECH

V

Lagrum m.m.

• kommunen max kredit 32 500 tkr
• bolagen sammanlagt max kredit 48 500 tkr
• enskilt bolag max kredit 40 000 tkr
• total max kredit 60 000 tkr
C.14

Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa

KCH

D

Beställning av entreprenader inom beslutad budget
C.15

< 2 000 000 kr

PL

D

C.16

2 000 001 – 10 000 000 kr

ECH

D

C.17

> 10 000 000 kr

KCH

D

D. Personal
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

D

AB 4 §, LAS 4 §

Anställning, anställningsvillkor, löneutrymme med mera
D.1

Beslut om anställning av, anställningsvillkor och lön till kommunchef

AU

Lönen sätts
efter samråd
med personalenheten
D.2

Utse biträdande kommunchef

KCH
15

D

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro upp till sex
veckor

KCH

V

D.3

Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro i mer än
sex veckor

AU

D

D.4

Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro upp till sex
veckor

KCH

D

D.5

Beslut om anställning av personal längre än sex månader tillsvidare och på viss tid, samt
beslut om lön

ACH

D

Lagrum m.m.

AB 4 §, LAS 4, 5
§§
Lönen sätts
efter samråd
med personalenheten

Beslut om anställning av personal kortare än sex månader, samt beslut om lön

ACH

V

AB 4 §, LAS 4 §
Lönen sätts
efter samråd
med personalenheten

D.6

Beslut om ändring av anställningsvillkor för kommunchef annat än vid anställningstillfället

AU

D

AB 4 §, LAS 4 §

D.7

Beslut om ändring av anställningsvillkor för övrig personal annat än vid
anställningstillfället

ACH

D

AB 4 §, LAS 4 §

D.8

Fördelning av medel avsatta för prioriterade grupper genom finansiering av kvarvarande
anslag för prioriterade grupper i löneöversyn.

AU

D

Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer

ACH

V

AU

D

Uppsägning/avveckling, disciplinpåföljd, omplacering med mera
D.9

Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av kommunchef
16

LAS 7–10 §§

D.10

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av förvaltningschef

KCH

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

D

LAS 7–10 §§
Efter samråd
med personalenheten

Beslut om uppsägning av övrig personal

D.11

LAS 7–10 §§

- på den anställdes egna initiativ

ACH

V

LAS 11 §

- av personliga skäl

KCH/FCH

D

LAS 7–10 §§
Efter samråd
med personalenheten

D.12

- på grund av arbetsbrist

KCH/FCH

D

LAS 7–10 §§
Efter samråd
med personalenheten

D.13

Beslut om avveckling av övrig personal efter särskild överenskommelse

KCH/FCH

D

LAS 7–10 §§
Efter samråd
med personalenheten

D.14

Beslut om avsked av övrig personal

KCH/FCH

D

LAS 18–20 §§
Efter samråd
med personalenheten

D.15

Beslut om disciplinpåföljd kommunchef

AU

D

AB 11 §

D.16

Beslut om disciplinpåföljd övrig personal

ACH

D

Efter samråd
med personalenheten

17

D/V

Lagrum m.m.

KCH/FCH

D

LAS

Ingå centralt förhandlade kollektivavtal

PCH

V

D.18

Ingå lokalt förhandlade kollektivavtal

PCH

D

D.19

Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal

PCH

D

Samverkans- och medbestämmandeförhandling

ACH

V

MBL 11, 12, 19
§§

Hantering av stridsåtgärd

KCH/FCH

V

Efter samråd
med personalenheten MBL

D.17

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Beslut om omplacering vid oenighet

Ersättare

Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder med mera

Kurser och resor
Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda

KSO

KSOV

V

Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda

ACH

D.20

Medgivande för förtroendevalda och kommunchef att resa utanför Sverige i tjänsten

KSO

D.21

Medgivande för kommunstyrelsens ordförande att resa utanför Sverige i tjänsten

AU

D

D.22

Medgivande för anställda att resa utanför Sverige i tjänsten

KCH/FCH

D

V
KSOV

D

Övriga personalfrågor
D.23

Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för kommunchef

AU

D

LOA 7 §, AB 8 §

D.24

Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för övrig personal

KCH/FCH

D

LOA 7 §, AB 8 §

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess

PCH

V

18

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

D/V

Lagrum m.m.

D

LBE 17–18 §§

arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar

E. Räddningstjänst
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

Utfärdanden av tillstånd
E.1

Beslut om tillstånd gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor

RCH

Får vidaredelegeras
E.2

Avsyna och utfärda drifttillstånd till anläggningar med tillstånd enligt ovan

RCH

D

LBE 21 §
Får vidaredelegeras

E.3

Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet

RCH

D

LBE 19 §
Får vidaredelegeras

E.4

Beslut att återkalla tillstånd

RCH

D

LBE 20 §
Får vidaredelegeras

Tillsyn och kontroll
E.5

Utföra tillsyn, med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som kan behövas

RCH

D

LBE 21, 24 §§
LSO 5 kap 1, 4
§§
Får vidaredelegeras
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E.6

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsyn

RCH

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

D

LBE 24 §
LSO 5 kap 3 §
Får vidaredelegeras

E.7

Beslut om kontroll ur brandskyddssynpunkt i särskilda fall

RCH

D

FSO 3 kap 1 §
Får vidaredelegeras

E.8

Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och anläggningar där regelbunden
tillsyn skall förrättas

RCH

D

LSO 3 kap 3 §
Får vidaredelegeras

Föreläggande, förbud och föreskrifter
E.9

Beslut om föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll. Dock ej förenat
med vite.

RCH

D

LBE 25 §
LSO 5 kap 2 §
Får vidaredelegeras

E.10

E.11

Beslut om föreläggande eller förbud i samband med brandskydds - kontroll. Dock ej förenat
med vite.

SFM

Besluta att förbud eller föreläggande skall gälla omedelbart även om det överklagas

RCH

D

LSO 3 kap 6 §
Får vidaredelegeras

D

LBE 35 §
LSO 10 kap 4 §
Får vidaredelegeras

20

E.12

E.13

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Beslut om avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov,
godkännande av föreståndare m.m.

RCH

Meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande
förebyggande åtgärder mot brand

RCH

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

D

LBE 27 §
Får vidaredelegeras

D

FSO 2 kap 7 §
Får vidaredelegeras

Brandskydd med mera
E.14

Beslut i dispensärenden om sotning

MCH

D

LSO 3 kap 4 §
Får vidaredelegeras

E.15

Utse brandsynsförrättare

RCH

D

LSO 3 kap 14 §
Får vidaredelegeras

E.16

Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och förelägganden med anledning av
brister som konstateras vid sotning. Dock ej förenat med vite

SFM

D

LSO 3 kap 6 §

Lagrum m.m.

F. Upphandling
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

ECH

D

Beslut om leasing
F.1

< 400 000 kronor per objekt

UA

F.2

> 400 000 kronor per objekt

KSAU
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D

Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

F.3

Beslut att anta anbud avseende varor och tjänster

UA

ECH

D

LOU 12 kap

F.4

Beslut att teckna upphandlade avtal

UA

ECH

D

LOU 5 kap

F.5

Beslut om interkommunal upphandling och beställning av varor och tjänster

UA

ECH

D

Fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandlingar

UA

V

G. GDPR
Ärendegrupp/ärende

Delegat

Ersättare

D/V

Lagrum m.m.

G.1

Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

KACH

GDPR SAM

D

GDPR artikel 12
punkt 5

G.2

Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14
Dataskyddsförordningen

KACH

FCH

D

GDPR artikel 12
punkt 5

G.3

Besvara begäran om registerutdrag

GDPRS

V

GDPR artikel 15

G.3

Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel 17

G.4

Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

D

GDPR artikel 18

G.6

Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen

GDPRS

KACH

V

GDPR artikel 20

G.5

Beslut om rätten till att göra invändningar

GDPRS

KACH

D

GDPR artikel 21

G.6

Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal

FCH

KACH

VD

GDPR artikel 28
punkt 3

G.9

Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten

GDPRS

DSO

V

GDPR artikel 33

G.7

Utnämning av dataskyddsombud

KCH

D

GDPR artikel 37
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H. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (BRÅ-arbete)
Ärendegrupp/ärende
H.1
H.2

Beslut om samverkansöverenskommelser gällande kommunens BRÅ-arbete
Beslut om Medborgarlöfte gällande kommunens BRÅ-arbete

23

Delegat

Ersättare

D/V

KSO och KC

KSVO
Tillförordnad KC

D

KSO

KSVO

D

Lagrum m.m.

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Datum

Dnr

2022-08-04

KS.2022.78

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag - Ny sittbänk vid terrassen vid fd. SSUstugan på Femöre
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
E-förslag - Ny sittbänk vid terrassen vid fd. SSU-stugan på Femöre beviljas under
förutsättningen att erforderliga tillstånd medges.

2. Sammanfattning
E- förslag har lämnats av medborgare och förslaget har fått 78 ”gillanden”. Förslaget går ut
på att e-förslagslämnaren önskar att kommunen bygger en sittbänk vid terrassen vid fd.
SSU-stugan på Femöre. ”Eftersom solterassen vid f.d SSU-stugan på S Femöre är ett
mycket populärt rast & utflyktställe, så tycker jag att kommunen kompletterar terrassen med
en skön sittbänk nedanför hela södra sidan av terrassen, så att flera personer kan sitta ned
bekvämt och njuta av solen och havsutsikten”.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att bevilja E-förslaget. Förutsättningarna för att
kunna bevilja E-förslaget är att erforderliga tillstånd medges av berörd myndighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
Förslagsställaren (FK)
Mex (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

Lämna ett förslag
Ärendenummer
Inskickat

220123-EFORSLAGET-BX03
2022-01-23 18:52

E-förslag
Rubrik

Text

Namn
E-post

Ny sittbänk vid terassen vid f.d SSU-stugan på Femöre
Eftersom solterassen vid f.d SSU-stugan på S Femöre är
ett mycket populärt rast & utflyktställe, så tycker jag att
komunen kompletterar terassen med en skön sittbänk
nedanför hela södra sidan av terassen, så att flera
personer kan sitta ned bekvämt och njuta av solen och
havsutsikten.
Göran Andersson
rbl.andersson@gmail.com

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se
Telefon 0155 - 380 00
Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2022-06-07

KS.2021.133

Kommunstyrelsen

Svar på E-förslag: Bygg utsiktstorn i Gamla Oxelösund
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
E-förslaget avslås.

2. Sammanfattning
2021-06-19 inkom ett e-förslag från Lena Eriksson. Förslagsställaren ger ett förslag att ett
utsiktstorn skall uppföras i Gamla Oxelösund liknande det i Stendörrens naturreservat i
Nyköpings kommun. I förslaget anges att det skulle kunna ligga där lotstornet låg tidigare. I
förslaget anges även att detta utsiktstorn kommer att dra turister som vill titta på havet,
skärgården och hamnen.
Torn kräver bygglov. Byggnation av torn på denna plats kommer sannolikt utgöra en
avvikelse mot gällande detaljplan. Detaljplanen anger att området ska vara natur och bör
då inte bebyggas. Det finns således osäkerhet om detaljplanen i sig tillåter byggnation av
ett torn.
Ett tillkommande torn ska även vägas mot den närliggande detaljplan för hamnens område
som tillåter LNG- verksamhet (hantering av flytande naturgas). I detaljplanen och tillståndet
för verksamheten finns beräkningar för riskgränser vid olyckshändelser. För markbaserad
verksamhet finns beräkningar men det finns ingen beräkning för vad som händer om ett
torn uppförs i anslutning till området för LNG-terminal. Det är då fritt utrymme mellan torn
och verksamheten. Ett uppförande av torn i området bör därför undvikas.
I nuvarande budget finns inget utrymme för byggnation av ett torn.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att inte anta förslaget.
Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MSF (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

Lämna ett förslag
Ärendenummer
Inskickat

210619-EFORSLAGET-KH96
2021-06-19 10:15

E-förslag
Rubrik

Text

Namn
E-post

Utkikstorn i Gamla Oxelösund
Locka hit lite turister!
Återskapa ett utkikstorn i Gamla Oxelösund, liknande det i
Stendörren.
Bygg det gärna på den gamla platsen där Lotstornet låg
en gång i tiden.
Detta utkikstorn kommer att dra turister som vill titta på
havet, skärgården, hamnen, mm. Det är ju underbara vyer
man bjuds på i alla väderstreck.
Lena Eriksson
seglarlena@gmail.com

Oxelösund kommun | kommun@oxelosund.se | www.oxelosund.se
Telefon 0155 - 380 00
Postadress Oxelösund kommun, 613 81 Oxelösund | Besöksadress Koordinaten, Järntorget 1
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

(15)

Dnr KS.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i
korthet

Beslutet
hittas

Johan Persson

2022-05-06

A.1

Anslutningsavtal PayEx
KFF

KFF

Richard Andersson

2022-05-30

F.3

Tilldelning Byggavtalet

Castor

Marie Lindholm

B.12

Bifall

Castor

B.12

Delvis bifall

Castor

AU

2022-05-012022-05-31
2022-05-012022-05-31
2022-05-23

A.14

Yttrande avseende
remiss gällande
Sörmlandsstrategin

KS.2022.62
KSAU §17

AU

2022-05-23

A.14

Yttrande avseende
regional
näringslivsstrategi

KS.2022.81
KSAU §20

AU

2022-05-23

C.10

Ersättning Medley

AU

2022-05-23

C.2

Utökad budget
aktivitetspark, Frösängs
gärde

KS.2022.73
KSAU §22
KS.2022.82
KSAU §23

Henny Larsson

2022-05-31

D.14

LOK för måltidsuppehåll
för Loppisen,
Kustarbetarna,
Utefixarna, Thulegatan 4
och föreningsgatan 40.

Castor

Johan Persson

2022-05-30

A.1

Överenskommelse om
bidrag, tävlingsverksamhet

Castor

Marie Lindholm

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

AU

2022-06-15

D.18

Deltagande i vänortsmöte
2022

KS.2022.45
KSAU §25

Maria Malmberg/

2022-04-01 –
2022-05-31

A.16

Yttrande
bygglovsremisser

Castor

2022-04-01 –
2022-05-31

B.9

Avtal båtplatser

Castor
Ekonomi/Cas
tor
Ekonomi

Kjell Andersson
Maria Malmberg/
Kjell Andersson
Johan Persson

2022-06-27

Förlängning av hyresavtal

Johan Persson

2022-06-27

Hyresavtal

Johan Persson

2022-07-01

A.1

Beslut avseende
medfinansiering ”Visor vid
vattnet” 2022

KS.2022.105

Johan Persson

2022-07-07

A.1

Avtal FFO Ice Cream
Consultning AB

Castor

Catharina
Fredriksson

2022-07-28

D.17

Tjänsteresa utanför
Sverige

Johan Persson

2022-08-08

D.19

Tjänsteresa utanför
Sverige

Utdragsbestyrkande

KS.2022.45

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-08-31

(16)

Dnr KS.2022.2

Delgivningar till kommunstyrelsen 2022
Kommunstyrelsens beslut
Delgivningarna läggs till handlingarna
Delges
Information om avslutat ärende gällande övergripande inspektion av Arbetsmiljöverket 2021
ärende KS.2022.2
Dom 8703-21 Förvaltningsrätten i Linköping
Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland

Utdragsbestyrkande

AVSLUTSBREV
Datum

Vår beteckning

Sid

2022-06-02

2021/006636

1 (2)

Avdelningen för inspektion

Caroline Svantesson,
010-730 92 82
arbetsmiljoverket@av.se

OXELÖSUNDS KOMMUN
613 81 OXELÖSUND

Vi har avslutat ärendet
Ert organisationsnummer:
Arbetsställe:
Besöksplats:

212000-0324
KOMMUNFÖRVALTNING
HÖJDGATAN 26, OXELÖSUND

Arbetsmiljöverket genomförde under 2021 en övergripande inspektion på
kommunledningsnivå som omfattade rutiner för ert systematiska
arbetsmiljöarbete och den årliga uppföljningen. Ni fick ett
inspektionsmeddelande den 19 mars 2021 där vi ställde krav på er att rätta till
vissa brister i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverket har i maj/juni 2022 följt upp de kraven och ser en god
progression och en vilja att fortsätta jobba med att implementera och utveckla
arbetsmiljöarbetet.
Vi bedömer därför att ni uppfyller ställda krav. Därför har vi avslutat ärendet.

Har ni frågor går det bra att kontakta oss.

Caroline Svantesson
arbetsmiljöinspektör
Kopia till
catharina.fredriksson@oxelosund.se
lena.karlsson.aronsson@oxelosund.se
annette.henriksson@oxelosund.se
johan.persson@oxelosund.se

Postadress: Box 9082, 171 09 Solna
Telefon: 010-730 90 00 • Telefax: 08-730 19 67
E-post: arbetsmiljoverket@av.se • Webbplats: av.se
Organisationsnummer: 202100-2148

AVSLUTSBREV
Datum

2022-06-02

Vår beteckning

2021/006636

Verktyg för en bra arbetsmiljö
Använd gärna vår webbplats av.se. Där finns mallar, exempel och guider för
hur ni kan arbeta systematiskt för en bra arbetsmiljö. Ni kan lära er mer i våra
webbutbildningar, och använda vårt självskattningsverktyg för att bedöma vad
ni behöver förbättra. På webben kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra
föreskrifter.
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2022-06-09
Meddelad i Linköping

KLAGANDE
1. Roger G. Eriksson, 19500116-1677
2. Bo Jender, 19381011-0019
3. Ulf Ringberger, 19470912-1653
MOTPART
Oxelösunds kommun
ÖVERKLAGAT BESLUT
Kommunstyrelsen i Oxelösunds kommuns beslut 2021-10-27
SAKEN
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725)
_____________________
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober 2021 (Ks § 161, Taxor 2022,
punkten 1) att avgiften för bojplats (båtplats) skulle fastställas till 196 kr per
kvadratmeter.
Roger G. Eriksson, Bo Jender och Ulf Ringberger yrkar att beslutet ska
upphävas. Till stöd för sin talan åberopar de bland annat kommunens
resultatredovisning gällande småbåtshamnar och gästhamnen.
Oxelösunds kommun anser att överklagandet ska avslås. Till stöd för att det
överklagade beslutet inte medför något överskridande av kommunens
självkostnad för småbåtsverksamheten hänvisar kommunen till ett utdrag ur
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redovisningssystemet.

Besöksadress
Brigadgatan 3
Telefon
013-25 11 00

Öppettider
måndag–fredag
08:00–16:00

Postadress
Box 406
581 04 Linköping

E-post
forvaltningsrattenilinkoping@dom.se
Webbplats
www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se
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VAD PARTERNA SAMMANFATTNINGSVIS ANFÖR
Roger G. Eriksson, Bo Jender och Ulf Ringberger
Beslutet innebär en höjning av taxorna med 5 procent, från 187 kr till 196 kr
per kvadratmeter. På priset som egentligen borde gälla har det lagts en vinst för
att täcka ett underskott i en annan båtverksamhet av turistkaraktär. Kostnaden
utöver själva självkostnadsnivån uppgår till en betydande andel efter de senaste
höjningarna och priserna bör enligt vissa beräkningar sänkas till 134 kr per
kvadratmeter. Beslutet står sammanfattningsvis alltså i strid med
självkostnadsprincipen, eftersom kommunen inte får ta ut högre avgifter än
kostnaderna för tjänster eller nyttigheter som den tillhandahåller. Vidare får
kommunal näringsverksamhet endast bedrivas utan vinstsyfte. Att kommunen i
praktiken tar ut en extra avgift av bara vissa båtägare strider avslutningsvis mot
likställighetsprincipen.
Oxelösunds kommun
Mark- och vattenområdena som inrymmer kommunens småbåtshamnar är
belägna inom fastigheter som kommunen äger. Avgifterna tas ut på grund av
avtal om upplåtelse av båtplats. Avgiftsuttaget utgörs vidare av privaträttsliga
avgifter och de beslutade avgifterna är rättsligt sett egentligen att betrakta som
en generell prislista över avtalsersättningar. Kommunal fastighetsförvaltning,
vilket innefattar såväl överlåtelse som upplåtelse av fast egendom, är hur som
helst ett av flera undantag från självkostnadsprincipens tillämpning. Samtliga
av kommunens småbåtsavtal avser upplåtelse av nyttjanderätt till kommunens
fasta egendom.
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SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Tillämpliga bestämmelser
Ett överklagat beslut ska enligt 13 kap. 8 § kommunallagen upphävas, om
1. det inte kommit till på lagligt sätt,
2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Vid prövningen av överklagandet får domstolen enligt 13 kap. 7 §
kommunallagen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden
har hänvisat till före överklagandetidens utgång.
I 2 kap. 6 § kommunallagen anges att kommuner inte får ta ut högre avgifter än
som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de
tillhandahåller. Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen får kommuner driva
näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att
tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.
Inledning
Förvaltningsrättens prövning gäller om det överklagade beslutet ska upphävas
på någon av grunderna som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen. Rätten får vid
sin prövning inte beakta andra omständigheter än sådana som klagandena har
hänvisat till före klagotidens utgång. Det är alltså klagandenas uppgift att
åberopa omständigheter som medför att förvaltningsrätten kan dra slutsatsen att
det överklagade beslutet ska upphävas. I detta fall har klagandena i första hand
gjort gällande att det överklagade beslutet strider mot kommunallagens
självkostnadsprincip och bestämmelsen om kommunal näringsverksamhet. De
har dock även anfört att beslutet strider mot likställighetsprincipen.
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Likställighetsprincipen
Roger G. Eriksson, Bo Jender och Ulf Ringberger har kommit in med yttranden
den 21 december 2021 och den 14 februari 2022, vilket är efter
överklagandetidens utgång. Vad som anförts i dessa yttranden kan därför
beaktas av förvaltningsrätten endast i den mån det anförda innebär
förtydliganden eller preciseringar av omständigheter som har åberopats inom
rätt tid. Det skulle givetvis också kunna handla om bevisning som lagts fram
gällande redan åberopade omständigheter. Förvaltningsrätten bedömer dock att
det som de har anfört i ett av yttrandena om hur kommunen i strid med
likställighetsprincipen behandlar vissa båtägare olika är en ny omständighet,
d.v.s. ett nytt rättsfaktum. Vid den fortsatta prövningen kan rätten alltså inte
beakta vad de har anfört om likställighetsprincipen.
Kommunal näringsverksamhet
När det gäller invändningen att det överklagade beslutet skulle stå i strid med
bestämmelsen om kommunal näringsverksamhet, har Roger G. Eriksson, Bo
Jender och Ulf Ringberger inte egentligen närmare utvecklat sin talan.
Förvaltningsrätten finner inte att invändningen ensam bevisar att förhållandena
är sådana att det överklagade beslutet står i strid med bestämmelsen i 2 kap. 7 §
kommunallagen. Till exempel går det inte utifrån det som de har anfört om
höjningen av avgiften att dra slutsatsen att kommunen på något sätt skulle driva
en verksamhet vars syfte är att ge vinst. Det saknas därför skäl för att upphäva
beslutet med anledning av den invändningen.
Självkostnadsprincipen
Kommunal fastighetsförvaltning är undantagen självkostnadsprincipens
tillämpningsområde. Det innebär att såväl överlåtelse som upplåtelse av
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egendom är områden som principen inte gäller inom (jfr prop. 2016/17:171
s. 302 och prop. 1993/94:188 s. 82 f.). Utifrån vad kommunen i detta fall har
förklarat kan förvaltningsrätten dra slutsatsen att avgiften för bojplats (båtplats)
tas ut inom ramen för kommunens fastighetsförvaltning i form av en upplåtelse
av en nyttjanderätt. Det överklagade beslutet kan därför enligt rättens mening
inte upphävas på den grunden att det står i strid med självkostnadsprincipen.
Vad Roger G. Eriksson, Bo Jender och Ulf Ringberger har anfört om hur hög
avgiften egentligen borde vara kan alltså inte medföra att beslutet ska
upphävas.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis bedömer förvaltningsrätten att grunderna som Roger G.
Eriksson, Bo Jender och Ulf Ringberger har anfört inte medför att det
överklagade beslutet kan upphävas. Överklagandet ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03).

Johan Molde
Förvaltningsrättsfiskal
Föredragande jurist har varit Jacob Nilsson.
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Bilaga 1

Hur man överklagar

FR-03

________________________________________________________________
Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Tiden räknas oftast från den dag som du fick
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller
om beslutet avkunnades vid en muntlig
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen
gav besked om datum för beslutet.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

För en part som företräder det allmänna (till
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från
den dag domstolen meddelade beslutet.

Om du har ett ombud, lämna också
ombudets kontaktuppgifter.

Observera att överklagandet måste ha kommit
in till domstolen när tiden går ut.
Vilken dag går tiden ut?
Sista dagen för överklagande är samma veckodag
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut
måndagen den 23 mars.
Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, räcker det att överklagandet kommer in
nästa vardag.

Så här gör du

1. Skriv förvaltningsrättens namn och
målnummer.

5. Skicka eller lämna in överklagandet till
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i
beslutet.
Vad händer sedan?

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent avvisar domstolen överklagandet. Det
innebär att beslutet gäller.
Om överklagandet kommit in i tid, skickar
förvaltningsrätten överklagandet och alla
handlingar i målet vidare till kammarrätten.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även kammarrätten skicka brev
på detta sätt.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att kammarrätten ska
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Prövningstillstånd i kammarrätten

När överklagandet kommer in till kammarrätten tar domstolen först ställning till om
målet ska tas upp till prövning.
Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra
olika fall.
• Domstolen bedömer att det finns
anledning att tvivla på att förvaltningsrätten dömt rätt.
• Domstolen anser att det inte går att
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt
utan att ta upp målet.
• Domstolen behöver ta upp målet för att
ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
• Domstolen bedömer att det finns
synnerliga skäl att ta upp målet av någon
annan anledning.

Anvisningar för överklagande FR-03 – Överklagandetid 3 v - PT • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2020-05

Om du inte får prövningstillstånd gäller det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på
första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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Länsgemensam målbild för Nära vård i
Sörmland
RS-LED22-1018

Regionfullmäktiges beslut
1. Målbilden för Nära vård i Sörmland antas.
2. Beslutet gäller från och med den 1 september 2022.

Yrkanden
Jacob Sandgren (S), Helena Koch (M), Marianne Andersson (C), Ingrid Jerneborg
Glimne (M), Filip Ek Rundström (M) och Berit Hyllbrant (L) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har den 11 mars 2022 beslutat
att anta en länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland som ska gälla från
och med den 1 september 2022, samt att rekommendera Region Sörmland och
länets kommuner att fatta beslut om att anta målbilden i lämplig politisk
församling före den 1 september 2022. Beslut om målbilden ligger inom regionfullmäktiges ansvarsområde eftersom målbilden är övergripande och berör
samtliga politiska församlingar med ansvar för hälso- och sjukvård, d.v.s. regionstyrelsen, nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan samt
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i uppdrag att stödja länen i framtagandet av målbilder för omställningen till en god och nära vård. SKR:s målbild
för omställningen är följande: ”SKR:s målbild för en god och nära vård utgår från
individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande,
förebyggande och proaktiv, bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet
och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit”.
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att
vården och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i
individens behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar
Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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som tidigare var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs
nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad
gäller den fysiska och den psykiska ohälsan.
Antalet unga och gamla ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån
dessa förutsättningar, liksom den teknikutveckling som sker i samhället, kommer
den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som också
kommer att ställa krav på ny kompetens. Individen ska få bättre möjligheter till
god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under
åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av
nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård arbetat fram en målbild som
anger riktningen framåt. Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden
sträcker sig till år 2035. Länet kan inte göra allt samtidigt och därför kommer
programområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på arbetet som
ska ske åren 2023–2027.
Omställningen i Sörmland utgår från följande begrepp:
•
•
•

Tillsammans; genom delaktighet och samordning med individens fokus
Nära; genom tillgänglighet och kontinuitet
God hälsa, vård och omsorg; genom hälsofrämjande, förebyggande och
rehabiliterande insatser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2022-04-20 § 86/22
Tjänsteutlåtande 2022-03-24
Målbild Nära vård i Sörmland
Protokollsutdrag nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, NSV,
2022-03-11 § 4/22
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Akten

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Målbild

FoU i Sörmland, Drottning. 16 B, 632 17 Eskilstuna, 016-541 40 30,
www.fou.sormland.se, info@fou.sormland.se

Hit ska vi!
Tillsammans
Teamarbete, där individen och dennes anhöriga är självklara medlemmar, är en naturlig del av
vården och omsorgen år 2035. Individen ges möjlighet att vara delaktig i alla beslut om sin vård
och omsorg och medarbetare samverkar över organisationsgränser. Arbetssättet är personcentrerat, individens resurser tas tillvara, självständigheten respekteras och varje individ blir lyssnad
på. Samverkan sker på alla organisatoriska nivåer och beslutsvägarna är korta. Alla har tillit och
förståelse för varandra. Alla tar gemensamt ansvar för att vård- och omsorgsinsatser samordnas
utifrån individens behov. En fast vårdkontakt utses när individen har behov av detta. Tillsammans löser vi utmaningar som vi ställs inför.

Nära
Den nära vården och omsorgen är jämlik oavsett var i länet den ges. Individen har en god relation
till vården och omsorgen som gör att den upplevs som nära. Den anpassas efter individens behov
och förutsättningar och den kan vara mobil. Den nära vården är lättillgänglig och flexibel, digital
när det är möjligt och fysiskt när det behövs. Genom kontinuitet och tydlig information skapas
trygghet för individen, dennes anhöriga och för medarbetare. Primärvården är navet i vården
och samverkar med annan hälso- och sjukvård och socialtjänst.

God hälsa, vård och omsorg
Vården och omsorgen är effektiv, evidensbaserad och individfokuserad och det finns ett hälsofrämjande perspektiv i hela vårdkedjan. Det innebär att arbetet utgår från individens hälsa,
behov, livssituation, förmåga och resurser. Medarbetare och organisationer arbetar aktivt med
att försöka förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa och sjukdom hos
individen. När så behövs får individen hjälp att återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga. Individen har och får kunskap att ta hand om sin hälsa, vård och omsorg utifrån sina
förutsättningar. Arbete sker på befolkningsnivå innan sjukdom uppstår med särskilda riskgrupper samt med riktade insatser till särskilt utsatta individer. Tillsammans med övriga samhället
arbetar vården och omsorgen med att skapa ett län som har fokus på hälsa.

Varför behövs en omställning av dagens vård och omsorg?
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som sker inom hälsooch sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården och omsorgen i högre grad
organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar.
När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas , och kan
bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal
både vad gäller den fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än
befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den teknikutveckling som
sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att behöva utveckla nya arbetssätt som
också kommer att ställa krav på ny kompetens.
Utvecklingen mot en nära vård och omsorg syftar till att vården och omsorgen i högre grad
organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens behov och förutsättningar. Individen ska
få bättre möjligheter till god livskvalitet genom att vara mer delaktig i sin vård och omsorg. Även
tillgänglighet och kontinuitet är viktiga pusselbitar för att få till en nära vård.
2

Organisation

Person och relation

Passiv mottagare

Aktiv medskapare

Reaktiv

Proaktiv och hälsofrämjande

Isolerade vårdoch omsorgsinsatser

Sammanhållet utifrån personens fokus

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera
på organisation till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en fragmentiserad till en sammanhängande vård
och omsorg. För patienten innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till i stället för en passiv mottagare av vårdens tjänster
(Nära vård - SKR 2022).

Hur ska vi nå målbilden?
När alla tar ansvar för sin del i förflyttningen mot våra mål kan vi få fart framåt. Det handlar om
allt från vad vi gör i det enskilda mötet med individen till de beslut som fattas, till exempel kring
ekonomiska resurser.

Vad behöver vi? (förutsättningar och framgångsfaktorer)
Individens fokus – Framtidens hälsovård, sjukvård och omsorg handlar om att hitta former för
att anpassa vård och omsorg efter individens behov. ”Inga beslut om mig, utan mig” ska genomsyra arbetet. Det är individens samlade behov som ska vara vägledande för vårdens och omsorgens utformning. Individmedverkan ska vara självklar i alla utvecklingsarbeten. Överenskommelser mellan vårdgivare och vårdtagare ska finnas tydligt dokumenterade och vara til lgängliga för
individen och vårdgivare (till exempel Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP).
Samsyn – För att arbetet med omställningen ska lyckas behöver vi vara överens om vad vi ska
göra. Vi behöver utgå från målbilden i all planering, styrning och uppföljning.
Tydlighet i ledarskapet – Att i ledarskapet utgå från målbilden, att skapa förutsättningar för
utveckling och att följa upp resultat blir viktigt. Medarbetarna behöver få förutsättningar att
utveckla verksamheten.
Samverkan – Samverkan behövs både internt och externt, över vårdgivargränser och med övriga
samhället för att uppnå målen.
Tillit till varandra – Tillit är en förutsättning för goda relationer och god samverkan.
Kunskapsstyrning och verksamhetsutveckling - Bästa tillgängliga kunskap ska finnas, tillämpas
och omsättas i mötet mellan vården, omsorgen och individen. Det ska finnas stöd för att göra
rätt och det ska finnas förutsättningar för uppföljning, förnyelse och lärande.
Kompetensförsörjning och förändrade yrkesroller – Kompetensförsörjningen är en av de allra
största utmaningarna fram till år 2035. Det kräver ett målmedvetet arbete för att behålla de
som redan arbetar i Region och kommuner samt att locka nya medarbetare till vård och omsorg.
Traditionella yrkesroller måste utvecklas vad gäller ansvar och arbetsuppgifter så att kompetens
används på rätt sätt. Medarbetarna måste i större utsträckning samarbeta i tvärprofessionella
team över huvudmannagränser. Nya yrkesgrupper behöver komplettera dagens professioner.
Innehåll och utformning av framtida utbildningar och samarbete med utbildningsansvariga är
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därför av stor vikt. Alla medarbetare ska ha tillgång till bästa tillgängliga kunskap och behov av
kunskap ska uppmärksammas och tillgodoses.
Utveckling av nya arbetssätt och tjänster - För att nå målen behöver arbetssätt utvecklas. Vården och omsorgen ska i stor utsträckning ske där individen lever sitt liv. Genom ett användardrivet utvecklingsarbete ska nya tjänster utvecklas som bättre möter befolkningens behov och
sätt att leva sina liv. Digitaliseringen möjliggör utveckling av kvalitet och effektivitet och underlättar för vårdens medarbetare. Med hjälp av e-hälsa ska individen vara i centrum, verksamheter
få hjälp att utvecklas och vården och omsorgen bli jämlik, effektiv, tillgänglig och säker. Mellan
Region Sörmland och länets kommuner ska samverkan kring verksamhetssystem, kommunikationssystem och digitala vårdtjänster finnas.
Från några till alla – Nya arbetssätt behöver testas i liten skala. Därefter ska det som fungerar
bra växlas upp så det kan gälla för alla.

Vad ska vi göra?
Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden sträcker sig till 2035. Vi kan inte göra allt
samtidigt och därför kommer fokusområden att arbetas fram. De första kommer att fokusera på
arbetet som ska ske 2023 - 2027.

Hur vet vi att vi gör rätt saker?
Det är viktigt att vi vet att vi gör rätt saker för att nå våra mål. För att underlätta detta kommer
mätetal (indikatorer) som är kopplade till målsättningarna att tas fram. Dessa ska sedan kunna
följas på ett tillgängligt sätt.
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