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Medborgarförslag angående upprustning av byggnaderna på 
Jogersö havsbad 

Till berörda parter 

I kultur och fritids förvaltningen i Oxelösund 

Jogersö havsbad är välbesökt av turister sommartid och platsen erbjuder både bad, 
strandaktiviteter, konserter samt bakluckeloppis vilket är bra för kommun. Det enda som stör 
upplevelsen och som behöver ses över är toaletterna och omklädningsrummet vars byggnader 
har sett sina bästa dagar. I dagsläget är endast ett omklädningsrum i bruk och detta är både 
slitet, nerklottrat och delvis belamrat med en trasig flytbrygga och påsar med sopor. Dess ena 
väggs trä mot kortsidan är så murket att det uppstått hål i fasaden vilka lagats från insidan. Jag 
föreslår därför att hela byggnaden rivs och ersätts med en större ändamålsenlig byggnad med 
separata omklädningsrum, förrådsutrymme, kiosk med ny dörr. Den dörr som finns i nuläget 
bär tydliga spår efter inbrottsförsök. 

Även den separata toalettbyggnaden är i behov av renovering eller nybyggnation. I dagsläget 
är endast en toalett av två öppen. Den toalett som tidigare var herrarnas har hålligts låst i 
åratal efter att någon tog sig in en vinter och slog sönder alla wc-stolarna och sedan dess har 
de inte ersatts med nya. 

Att budgetera för nya byggnader 2020 vore därför värt att prioritera eftersom Jogersö havsbad 
är Oxelösunds ansikte utåt dit många turister kommer sommartid för att bada eller besöka 
bakluckeloppisen och då ger nämnda byggnader ett slitet och ovårdat intryck. 

Hela badets standard skulle höjas avsevärt med nya byggnader för wc och omklädning samt 
medföra ökad trivsel hos badplatsens besökare så väl från Oxelösund som besökare från andra 
närliggande städer men även turister som kommer hit sommartid från våra europeiska 
grannländer så som Tyskland, Holand och Danmark. 

Det sämsta med Jogersö havsbad kan där med vändas till en fördel om vi investerar för 
framtida somrar genom att ersätta slitna badbryggor mm och anställa sommarjobbare som 
regelbundet städar omklädningsrummen och toaletterna. I dagsläget fungerar detta inte så 
värst bra. Golvet i omklädningsrummet är alltid fullt av sand och smuts samt nerskräpat med 
kvarlämnade sopor från badgästerna. 
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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-02-12  

Utdragsbestyrkande 

(4) Dnr KS.2020.5 

Delgivningar 

Delges 

Protokoll gemensamma patientnämnden 16 december 2019 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 60 191209 Detaljbudget 2020 
Nyköpings-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 61 191209 Ekonomisk uppföljning 
per oktober 2019 för Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 
Protokoll från Nyköping Oxelösunds Gemensamma Servicenämnd 191203 

______ 
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2019-11-26

Utdragsbestyrkande

Von § 89 Dnr VON.2019.15

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens
revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller
även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställig-
heten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om
att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild
avgift, så kallad sanktionsavgift.

När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska
nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna.

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 september 2019:

SoL:

Äldreomsorg 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

IFO 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

Funktionsstöd 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

LSS: 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen 2019-11-13.
Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 3 2019.

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
Revisorerna (för kännedom)



Per 2019-09-30 – Funktionsstöd

Gynnande beslut enligt LSS, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom 3
mån.

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Man 2003 Kontaktperson 181105
Önskad KP kan ej ta uppdraget, 2 matchningar skett; både
matchningsförslagen och brukaren har tackat nej

Kvinna 1990 Gruppbostad 180919 Saknar plats

Man 1993 Servicebostad 190617 Fullt i gruppen – saknar plats
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 23 Dnr KS.2019.54

Svar på motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds
kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 § 47 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD),
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående Etablering av
trafikpark inom Oxelösunds kommun.

”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för
barn i vårt land."

Yrkanden:

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

·Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.

·Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring.

·Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns
varumärke."

Motionen överlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 2019-09-18 §
82 inkom med följande yttrande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag. I
dagsläget har kommunen en allt mer ansträngd ekonomi så denna typ av projekt kan inte
prioriteras.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019-11-27 §202 med motiveringen att
säkerställa kommunens ansvar och roll i förhållande till vad motionären föreslår.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett frågan och kommit fram till slutsatsen att motionen
bör avslås enligt följande.

Sverigedemokraterna belyser i sin motion ett i samhället viktigt ämne nämligen
trafiksäkerhet för barn. Dock så är det av motionen svårt att skapa sig en bild av
om parken är tänkt främst för barn och skolor i Oxelösunds kommun eller om
tanken är att den ska drivas likt en lekpark med inträde och allmänna öppettider.
Oavsett vilket är det inte att anse som kommunal kärnverksamhet och skulle
dessutom innebära en stor investeringskostnad för kommunen.
Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska utreda om projektet kan
finansieras via sponsring. Sponsring är ett mycket osäkert sätt att bygga
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

finansieringen på då denna kan försvinna och kommunen då ensam skulle få svara
för drift och underhållskostnad för trafikparken. Det finns heller inga klara samband
mellan en trafikpark och barns ökade medvetenhet i trafiken. Enligt en
sammanställning av forskning som gjorts av professor Pia Björklid vid Stockholms
universitet kan försök till att åstadkomma beteendeförändringar hos barn till och
med öka risken för olyckor då barnen istället överskattar sin trafikförmåga och då
tenderar till att ta större risker. Barn har en tendens att bete sig helt rätt när något
utförs i kontrollerade former men i verkliga situationer kan detta leda till att barnen
istället utsätter sig för ett ökat risktagande. I läroplanen för grundskolan finns ett
avsnitt om trafikkunskap och trafikvett med. Dessa är bra när det kommer till att
skapa en viss teoretisk förståelse men för den praktiska kunskapen behöver
eleverna röra sig i och utsättas för naturliga situationer i trafiken. Att
beteendemodifikationsmodeller inte fungerar för barns trafiksäkerhet beror enligt
flera svenska och internationella studier på att barn före 12 års ålder saknar
förutsättningar att sprida sin uppmärksamhet på det sätt som krävs i trafiken, samt
att barnen har en begränsad syn och hörselutveckling och att barnen dessutom har
svårt att koncentrera sig på med än en sak i taget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Återremiss Svar på motion om etablering av trafikpark inom
Oxelösunds kommun
Protokoll 2019-11-27 - Ks § 202
Yttrande från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gällande motion om etablering av
trafikpark inom Oxelösunds kommun.docx
Protokoll 2019-04-03 - Kf §47
Motion om etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Motionen avslås.

Förslag

Jan-Eric Eriksson (SD) yrkar bifall till framskrivet förslag.

______

Beslut till:
Motionären (FK)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2019-12-20 KS.2019.54

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun

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

Motionen avslås.

2. Sammanfattning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 § 47 lämnade Jan-Eric Eriksson
(SD), Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående
Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun.

”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i
årsklasserna 1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att
kunna få träna och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få
trafikskolor/parker för barn i vårt land."

Yrkanden:

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

·Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.

·Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring.

·Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns
varumärke."

Motionen överlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 2019-09-18 §
82 inkom med följande yttrande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag. I
dagsläget har kommunen en allt mer ansträngd ekonomi så denna typ av projekt kan inte
prioriteras.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet 2019-11-27 §202 med motiveringen att
säkerställa kommunens ansvar och roll i förhållande till vad motionären föreslår.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett frågan och kommit fram till slutsatsen att
motionen bör avslås enligt följande.

Sverigedemokraterna belyser i sin motion ett i samhället viktigt ämne nämligen
trafiksäkerhet för barn. Dock så är det av motionen svårt att skapa sig en bild av om
parken är tänkt främst för barn och skolor i Oxelösunds kommun eller om tanken är att
den ska drivas likt en lekpark med inträde och allmänna öppettider. Oavsett vilket är det
inte att anse som kommunal kärnverksamhet och skulle dessutom innebära en stor
investeringskostnad för kommunen. Sverigedemokraterna föreslår att kommunen ska
utreda om projektet kan finansieras via sponsring. Sponsring är ett mycket osäkert sätt



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2019-12-20 KS.2019.54

att bygga finansieringen på då denna kan försvinna och kommunen då ensam skulle få
svara för drift och underhållskostnad för trafikparken. Det finns heller inga klara samband
mellan en trafikpark och barns ökade medvetenhet i trafiken. Enligt en sammanställning
av forskning som gjorts av professor Pia Björklid vid Stockholms universitet kan försök till
att åstadkomma beteendeförändringar hos barn till och med öka risken för olyckor då
barnen istället överskattar sin trafikförmåga och då tenderar till att ta större risker. Barn
har en tendens att bete sig helt rätt när något utförs i kontrollerade former men i verkliga
situationer kan detta leda till att barnen istället utsätter sig för ett ökat risktagande. I
läroplanen för grundskolan finns ett avsnitt om trafikkunskap och trafikvett med. Dessa är
bra när det kommer till att skapa en viss teoretisk förståelse men för den praktiska
kunskapen behöver eleverna röra sig i och utsättas för naturliga situationer i trafiken. Att
beteendemodifikationsmodeller inte fungerar för barns trafiksäkerhet beror enligt flera
svenska och internationella studier på att barn före 12 års ålder saknar förutsättningar att
sprida sin uppmärksamhet på det sätt som krävs i trafiken, samt att barnen har en
begränsad syn och hörselutveckling och att barnen dessutom har svårt att koncentrera
sig på med än en sak i taget.

Beslutsunderlag
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning
_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf

Motion om trafikpark från Sverigedemokraterna
Tjänsteskrivelse motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Motionären (FK)

https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
https://www.trafikverket.se/contentassets/6ea0704deb6d4711b259b88a1d3bf127/forskning_om_barn_och_trafik_pia_bjorklids_forskningssammanstallning.pdf
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-11-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 202 Dnr KS.2019.54

Svar på motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds
kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Ärendet återremitteras med motiveringen att säkerställa kommunens ansvar och
roll i förhållande till vad motionären föreslår.

Sammanfattning

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 § 47 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD),
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående Etablering av
trafikpark inom Oxelösunds kommun.

”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för
barn i vårt land."

Yrkanden:

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

·Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.

·Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring.

·Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns
varumärke."

Motionen överlämnades till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 2019-09-18 §
82 inkom med följande yttrande

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag. I
dagsläget har kommunen en allt mer ansträngd ekonomi så denna typ av projekt kan inte
prioriteras.

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande
och har inget ytterligare att tillägga.

Motionen föreslås därför avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun
Yttrande från Miljö och samhällsbyggnadsnämnden gällande motion om etablering av
trafikpark inom Oxelösunds kommun.docx
Protokoll 2019-04-03 - Kf §47



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-11-27

Utdragsbestyrkande

Motion om etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Motionen avslås

Förslag

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att säkerställa
kommunens ansvar och roll i förhållande till vad motionären föreslår.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Dels det framskrivna förslaget
samt det egna förslaget att ärendet ska återremitteras.

Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 82 Dnr MSN.2019.15

Yttrande över motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds
kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige

Motionen avslås

Sammanfattning

Vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-03 lämnade Jan-Eric Eriksson (SD),
Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) in en motion angående
Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun.

”Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i
årsklasserna 1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar
med att kunna få träna och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott
några få trafikskolor/parker för barn i vårt land."

Yrkanden:

· Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

· Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på
Fredriksborg.

· Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring.

· Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds
kommuns varumärke."

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser inte detta som ett kommunalt uppdrag.
I dagsläget har kommunen en allt mer ansträngd ekonomi så denna typ av projekt
kan inte prioriteras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-09-10.
Motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun.

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-03

Utdragsbestyrkande

Kf §47 Dnr KS.2019.54

Motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till Miljö och samhällsbyggnadsnämnden för beredning

Dagens sammanträde

Jan-Eric Eriksson (SD), Jannike Zetterman (SD) och Leif Winnsberger (SD) lämnar
in följande motion

Etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun

Bakgrunden till denna motion är att vi har ca 1400 barn i förskoleåldern samt i årsklasserna
1-6. Därför ser vi att barn får en vägledning till hur trafiken fungerar med att kunna få träna
och öka förståelsen i en inhägnad trafikpark. Det finns blott några få trafikskolor/parker för
barn i vårt land.

En trafikpark även kallad trafikstad är som en stad i miniatyr för barn upp till 10-12 års
åldern. Trafikparken skulle utrustas med små asfalterade gator med trafikskyltar,
övergångsställen samt trafikljus. Små trampbilar och cyklar skulle tillhandahållas i
trafikparkens regi.

Finansiering skulle kunna ske till stor del genom sponsring av lokala företag samt av
Oxelösunds kommun där kommunen skulle kunna bidra med mark, markarbeten och vara
behjälpliga med att bygga infrastrukturen för parken.

Även att nya arbetstillfällen skulle kunna komma till.
En nominell inträdesavgift skulle kunna tas ut vid behov.

Vi anser att lämpliga områden att inrätta en trafikpark skulle vara bakom Boulebanan vid
Strandvägen, på gräsplanen vid SSAB:s kyldammar vid Sjögatan eller vid parkeringen till
Ramdalens IP som kanske
den allra lämpligaste..

Ett ypperligt tillfälle för barn boende på andra orter än Oxelösund att besöka och bekanta
sig med vår vackra kommun.

Referens:
1955 startades en barntrafikskola i Helsingborg och sedan 1958 finns den på Fredriksborg.
De kvinnliga bilkåristerna drev trafikskolans sommarprogram fram till 2010, då Helsingborgs
stad tog över driften. Under alla år har skolan varit en mycket väl fungerande utbildning för
barn i trafik. Vi rekommenderar varmt ett studiebesök för att bekanta sig med trafikskolan.
Sverigedemokraterna i Oxelösunds kommun föreslår därför kommunfullmäktige att ge
lämplig nämnd i uppdrag:



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-03

Utdragsbestyrkande

- Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.
- Att i utredningen ta med dom goda exemplen ifrån barntrafikskolan på Fredriksborg.
- Att i utredningen ta med möjligheterna till finansiering med sponsring.
- Att i utredningen ta med värdet av den styrka detta kunde ge Oxelösunds kommuns

varumärke.

Oxelösund 2019-04-02

Jan-Eric Ericsson Jannike Zetterman Leif Winnsberger

Beslut till:
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 26 Dnr KS.2019.105

Justering av budget med anledning av statsbidrag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen.

2.Statsbidraget fördelas enligt följande:

Utbildningsnämnden 930 tkr.

Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr.

Kommunstyrelsen 52 tkr.

Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr.

Sammanfattning

I regeringens budgetproposition hösten 2019 presenterades ett nytt statsbidrag som inte var
känt sedan tidigare. Detta statsbidrag var ej heller medräknat i den budget som
Kommunfullmäktige tog 2019-10-16 § 112. Detta statsbidrag är avsett för de 44 kommuner
som i förhållande till sin befolkning har tagit emot flest nyanlända. Statsbidraget som
förmedlas är 1,5 mkr, avser ett engångsbelopp för 2020 och är inte är inte behäftat med
några krav på när och hur kommunerna skall använda det.

Kommunstyrelseförvaltnings förslag är att detta extra statsbidrag delas ut enligt samma
princip som kommunen använder avseende schablonersättningen för nyanlända. Om
förslaget antas innebär det att nämnderna erhåller nedanstående ökade anslag:
Vård- och omsorgsnämnden 466 tkr
Utbildningsnämnden 930 tkr
Kommunstyrelsen 52 tkr
Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr
Totalt 1 500 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Justering av budget med anledning av nytt statsbidrag



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen.

2.Statsbidraget fördelas enligt följande:

Utbildningsnämnden 930 tkr.

Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr.

Kommunstyrelsen 52 tkr.

Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr.

______

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)

Kommunchef (FK)

Vård- och omsorgsnämnd (FK)

Utbildningsnämnd (FK)

Kultur och fritidsnämnd (FK)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2020-01-19 KS.2019.105

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Kommunstyrelsen

Justering av Mål och budget 2020 - 2022 med anledning av
nytt statsbidrag

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

1. Extra statsbidrag för de kommuner som utifrån sin befolkning tagit emot mest nyanlända
på 1,5 mkr fördelas till nämnderna enligt samma princip som schablonersättningen.

2.Statsbidraget fördelas enligt följande:

Utbildningsnämnden 930 tkr

Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr

Kommunstyrelsen 52 tkr

Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr.

2. Sammanfattning
I regeringens budgetproposition hösten 2019 presenterades ett nytt statsbidrag som inte
var känt sedan tidigare. Detta statsbidrag var ej heller medräknat i den budget som
Kommunfullmäktige tog 2019-10-16 § 112. Detta statsbidrag är avsett för de 44 kommuner
som i förhållande till sin befolkning har tagit emot flest nyanlända. Statsbidraget som
förmedlas är 1,5 mkr, avser ett engångsbelopp för 2020 och är inte är inte behäftat med
några krav på när och hur kommunerna skall använda det.

Kommunstyrelseförvaltnings förslag är att detta extra statsbidrag delas ut enligt samma
princip som kommunen använder avseende schablonersättningen för nyanlända. Om
förslaget antas innebär det att nämnderna erhåller nedanstående ökade anslag:
Vård- och omsorgsnämnden 466 tkr
Utbildningsnämnden 930 tkr
Kommunstyrelsen 52 tkr
Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr
Totalt 1 500 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-01-19 KS.2019.105

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)

Kommunchef (FK)

Vård- och omsorgsnämnd (FK)

Utbildningsnämnd (FK)

Kultur och fritidsnämnd (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 25 Dnr PLAN.2017.11

Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-03-21 i uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för rubricerat område. Beställare är
Mark och Exploatering under Kommunstyrelseförvaltningen efter ett kommunstyrelsebeslut
2018-01-31 om att medge ansökan om planbesked. Planområdet ligger direkt nordost om
Peterslundsskolan och utgörs idag av skog, kantat av gång- och cykelvägar. I ansökan
fanns önskemål om att kunna uppföra fler än 15 radhus inom området, något som i
antagandehandlingarna föreslås minskas till max 14 stycken, då ytan för kvartersmark
minskats. Förslaget är dock att de 3610 m2 kvartersmark för bostäder som återstår lämnas
öppna även för andra typer av exploateringar än rad- och kedjehus.

Granskning av detaljplanen hölls under perioden 2019-09-07 – 2019-09-24, under vilket
6 yttranden inkom varav 4 med erinran. Länsstyrelsen hade synpunkter om brister i
redovisningen av dagvattenfrågan och hur hänsyn är tagen till detaljplanens
naturinventering, denna har hanterats genom en minskning av området med kvartersmark
för bostäder.

1.1.1.1 Planförslaget innebär i huvuddrag att:

 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med
den befintliga gång-/cykelvägen mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området och bebyggelsen kan bestå av antingen
sammanbyggda eller fristående hus.

 För sammanbyggda hus är högsta exploatering 40 % av fastighetsarean. För
fristående föreslås byggrätten vara högst 210m2 byggnadsarea och högst 270m2
bruttoarea. Mot allmänning placeras prick eller korsmark. Intentionen har varit att
bevara områdets karaktär vad gäller byggnadshöjd och placering i landskapet.

 Gång-/cykelvägen mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för att
möjliggöra angöring för tillkommande bostäder. Trafikområdet är begränsat till max
8 meters bredd. Även i fortsättningen ska trafiken kunna separeras i området.

En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare, men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vinbäret (Del av Stjärnholm 5:37) - antagande Kf
Plankarta Vinbäret (Del av Stjärnholm 5:37)_Antagandehanding_2020-01-10
Planbeskrivning Vinbäret (Del av Stjärnholm 5.37)_Antagandehandling
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Granskningsutlåtande Vinbäret (Del av Stjärnholm 5.37)_Antagandehandling

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

______

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd.



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2020-01-10 PLAN.2017.11

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Kommunfullmäktige

Beslut om antagande

Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37 (Vinbäret 1) Oxelösunds
kommun, Södermanlands län

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

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2018-03-21 i uppdrag av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en detaljplan för rubricerat område. Beställare är
Mark och Exploatering under Kommunstyrelseförvaltningen efter ett kommunstyrelsebeslut
2018-01-31 om att medge ansökan om planbesked. Planområdet ligger direkt nordost om
Peterslundsskolan och utgörs idag av skog, kantat av gång- och cykelvägar. I ansökan
fanns önskemål om att kunna uppföra fler än 15 radhus inom området, något som i
antagandehandlingarna föreslås minskas till max 14 stycken, då ytan för kvartersmark
minskats. Förslaget är dock att de 3610 m2 kvartersmark för bostäder som återstår lämnas
öppna även för andra typer av exploateringar än rad- och kedjehus.

Granskning av detaljplanen hölls under perioden 2019-09-07 – 2019-09-24, under vilket
6 yttranden inkom varav 4 med erinran. Länsstyrelsen hade synpunkter om brister i
redovisningen av dagvattenfrågan och hur hänsyn är tagen till detaljplanens
naturinventering, denna har hanterats genom en minskning av området med kvartersmark
för bostäder.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med

den befintliga gång-/cykelvägen mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området och bebyggelsen kan bestå av antingen
sammanbyggda eller fristående hus.

 För sammanbyggda hus är högsta exploatering 40 % av fastighetsarean. För
fristående föreslås byggrätten vara högst 210m2 byggnadsarea och högst 270m2
bruttoarea. Mot allmänning placeras prick eller korsmark. Intentionen har varit att
bevara områdets karaktär vad gäller byggnadshöjd och placering i landskapet.

 Gång-/cykelvägen mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för att
möjliggöra angöring för tillkommande bostäder. Trafikområdet är begränsat till max
8 meters bredd. Även i fortsättningen ska trafiken kunna separeras i området.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare, men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2019-01-10 PLAN.2017.11

3. Ärendet
Inför samrådet lät Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Calluna AB genomföra en
naturinventering, detta eftersom området ingår i en av kommunens gröna kilar. Området
används för rekreation av närboende till viss del, men framförallt korsas det av barn på
vägen till och från skolan. Peterlundsskolan gör även utflykter till skogen på raster. Dessa
möjligheter påverkas negativt av planförslaget.

Sammanfattningsvis har företaget identifierat 3 värdefulla träd utanför kvartersmark för
bostäder som samtliga sparas i förslaget. Därutöver har 2 områden inom planområdet
identifieras ha ”visst naturvärde”. Dessa är dels Hällmarkskog med solexponerade tallar
centralt i området, dels ett område med blandskog med enstaka äldre träd som återfinns i
den södra delen av området och löper genom hela området.

I förslaget till antagandehandlingar avsätts precis som i granskningshandlingarna hela
naturvärdesområde 2 som naturmark. Därtill föreslås dock ytan för kvartersmark för
bostäder minskas, huvudsakligen i områdets västra del men även nästan lika mycket i
söder. Totalt reduceras kvartersmarken med 22 % vilket sparar över 1000 m2 med
skogsmark, varav 493 m2 inom naturvärdesområde 1 och där 176 m2 ligger i den östliga
mest tätbevuxna delen av hällmarkstallskogen). Förslaget är att med denna reducering av
kvartersmarkens yta kunna ta bort n1-området helt ur plankartan, en bestämmelse som
påverkar markens användbar-het för bostäder negativt. Detta då det är svårt att förändra
markens nivå och samtidigt bevara träden som står på marken.

Kartan illustrerar skillnaden i kvartersmark för bostäder mellan förslaget till granskningshandlingar i ljusare färg och
antagandehandlingar mörkare färg i förhållande till Naturvärdesområde 1 och 2 (område 1 och 2 skrafferade i kartan).
Skillnaden är drygt 1000 m2 skog mer mot i granskningsversionen av plankartan där kvartersmarken gick hela vägen fram
till gång- och cykelvägen i väster.
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Datum

2019-01-10 PLAN.2017.11

Ekonomi:

Detaljplanen bekostas av Mark och exploatering.

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse om antagande (denna handling)

 Planbeskrivning

 Plankarta

 Granskningsutlåtande

Johan Persson Camilla Norrgård Sundberg
Kommunchef Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planhandläggare

Beslut till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd



P lanarkitekt
Göran Deu rell

Miljö- och  sam h ällsbyg g nadsch ef

P lanarkitekt
Ch ristoffer Karlström

Upprättad 2018-11-21 Reviderad 2020-01-10

Söderm anlands län Beslutsdatum Instans
Godkännande

Antagande

Laga kraft

P LAN.2017.11

Vinbäret
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37

Oxelösu nds kom m u n

Antag andeh andling

Miljö- och  sam h ällsbyg g nadsförvaltning en

Cam illa Norrg ård Su ndberg

.1:1 000Skala:

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1005
Meters

Till plankartan hör: P lanbeskrivning Granskning su tlåtande
P lanprog ram
Sam rådsredog örelse prog ram

Miljökonsekvensbeskrivning , MKB
Fastig h etsförteckning
Sam rådsredog örelse

Gestaltning sprog ram
Kvalitetsprog ram
Illu stration

PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående beteckningar.
Endast ang iven användning  och  u tform ning är tillåten.
Där beteckning saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

GATA1 Lokalg ata, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
GÅNGCYKEL Gång väg , Cykelväg, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.
NATUR Natu rom råde, P BL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
E Tekniska anläg g ningar, P BL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 40% För sam m anbyg g da h u s är h ög sta u tnyttjandeg rad i angivet värde i %

av fastig h etsarean inom  användning som rådet, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e2 270 För frilig gande h u s är h ög sta u tnyttjandeg rad i bru ttoarea angivet värde

i kvadratm eter, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e3 210 För frilig gande h u s är h ög sta u tnyttjandeg rad i byg g nadsarea angivet

värde i kvadratm eter, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@ Marken får inte förses m ed byg g nad, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—8,0
))3,0

Hög sta nockh öjd är angivet värde i m eter , P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Hög sta totalh öjd är ang ivet värde i m eter , P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast kom plem entbyg g nad får placeras, P BL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighet
d1 800 Minsta fastig h etsstorlek för frilig gande h u s är angivet värde i

kvadratm eter, P BL 4 kap. 18 § 1 st
d2 1300 Största fastig h etsstorlek för frilig g ande h u s är  angivet värde i

kvadratm eter, P BL 4 kap. 18 § 1 st
Mark
n1 Endast 50 % av fastig h etsarean får h årdg öras, P BL 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft., P BL 4 kap. 21 §

Utförande
b1 Läg sta nivå för färdig t g olv är +0,2m  över körbanans nivå för lokalgatan

m ätt vinkelrätt m ot entrén, P BL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.



Granskningshandling 1 (12)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Planbeskrivning
som tillhör detaljplan för del av Stjärnholm 5:37
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Gång- och cykelvägen mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen, här sedd från öster, föreslås bli lokalgata för ny
bebyggelse, på vänster sida.
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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.

Tidsplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på
händelseutvecklingen med utredningar och samrådsprocess.
Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande, se illustration nedan.
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1 Inledning

Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för att komplettera befintlig bebyggelse i
området med ytterligare bostäder. Planen kommer tillsammans med kvarteret Körsbäret 1
direkt norr om planområdet binda samman Hagtornsvägen med Tranbärsvägen. Gång-
/cykelvägen i norr byggs om för att fungera som en lokalgata.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med

en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området.

 Gång-/cykelvägen breddas för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:

 Plankarta i skala 1:1 000 (A3) med bestämmelser

 Planbeskrivning (denna handling)

 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

 Granskningsutlåtande

Utredningar
Till planen hör följande utredningar:

 Naturvärdesinventering daterad 2018-11-05

Förenligt med översiktsplan och miljöbalken
Den aktuella detaljplanen bedöms vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser. De åtgärder som föreslås i planen är förenliga
med gällande översiktsplan, antagen 2018-06-13. Detaljplanen bedöms inte strida mot
andra lagar och förordningar eller föreskrifter, vad gäller lämplig markanvändning eller mot
bevakning av riksintressen.

Bakgrund
Detaljplanen för Hagtornsvägen är inte helt utbyggd på västra sidan. Det kvarvarande
området fastighetsbildades som Körsbäret 1 under 2017. Kommunstyrelsen beslutade
2018-01-31 att ansöka om planbesked för upprättande av en ny detaljplan för bostadshus
för området direkt söder om Körsbäret 1. Markområdet betecknas i gällande detaljplan som
park eller plantering. Mark- och exploatering har gjort bedömningen att området kan lämpa
sig för bostäder och har begärt planbesked genom kommunstyrelsen.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-03-21 positivt planbesked och gav Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag.
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2 Plandata

Planområdets läge och avgränsning
Det aktuella planområdet ligger i stadsdelen Peterslund, direkt nordost om
Peterslundsskolan. Planområdet gränsar till och nås från Hagtornsvägen och
Tranbärsvägen.

Planområdet är cirka 17 000 kvadratmeter stort.

Markägoförhållanden
Det aktuella planområdet omfattar en del av fastigheten Stjärnholm 5:37 som är en av
kommunens största fastigheter och ägs av Oxelösunds kommun.
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3 Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer
Översiktsplan för Oxelösunds kommun 2030, antogs av kommunfullmäktige 2018-06-13.
Översiktsplanens funktion är att fungera som ett strategiskt vägledande dokument och
planeringsunderlag inför kommande beslut i olika bygg- och tillståndsärenden.

Översiktsplan 2030 pekar ut Peterslund och Sunda som ett område där grönytor mellan
bostadsområden bör undersökas för förtätning. Hänsyn ska tas till områden som ingår i
grön kil. Översiktsplanen uttrycker en önskan om ett ökat tillskott av flerbostadshus i
stadsdelen för att främja en blandning av boendetyper.

Detaljplaner
Planområdet omfattar detaljplanerna 0481-P78/1, 0481-P80/2 och 04-OXS-130. Samtliga
påverkade ytor är planlagda för Allmän plats, Park eller plantering.

Andra styrdokument och kommunala beslut
Planeringen för bostäder ska ta hänsyn till det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet
antaget 2013-12-18 och reviderat 2016-06-08. Här framgår att den minst förekommande
upplåtelseformen förordas vid kompletteringsbyggnad, detta för att motverka
boendesegregation. Området har idag ett varierat utbud av ägande-, bostads- och
hyresrätter.

Riksintressen
Hela Oxelösunds kommun omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Planförslaget
bedöms inte påverka riksintresset.

Undersökning och miljökonsekvensbeskrivning
Enligt MB kap 6 § 7 ska omständigheter som talar för eller emot en betydande
miljöpåverkan redovisas i beslutet. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
är att planens genomförande inte leder till någon betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Omständigheter som talar för:

 Området ligger i en av kommunens gröna kilar

Omständigheter som talar mot:

 Området ligger på behörigt avstånd från riskkällor.

 Området saknar rödlistade arter och skyddad natur

 Området saknar kulturvärden

 Exploateringen förväntas inte bli omfattande

 Planeringen förväntas inte strida mot nationella mål eller riksintressen.

 Planen kommer inte innebära verksamheter som behöver tillståndsbedömas.

 På platsen har det inte tidigare funnits miljöfarlig verksamhet.
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4 Förutsättningar

Området idag
Området är idag skogbevuxet med höjdvariationer på mellan 11 och 19 meter över havet. I
områdets norra delar förekommer berg i dagen. De södra delarna är mer sanka med yngre
skog och består av morän och glacial lera. Genom området går ett par upptrampade stigar,
en i nord-sydlig riktning och en i öst-västlig. Området används idag som utflyktsmål för den
närliggande skolan.

Området kantas av gång/cykel-banor i samtliga väderstreck.

I sydväst finns Peterslundsskolan, i nordost Hagtornsvägen och nordväst Tranbärsvägen.

Hagtor
nsväge
n sedd
från
planom
rådet,
Tranbä
rsväge
n sedd
från
planom
rådet
samt
en av
stigarn
a som
löper
genom
områd
et.

Omr
ådet
s
histo

ria
Historisk information om planområdet är knapphänt. Historiska kartor visar att området
även tidigare utgjorts av skog. Bostadsområdena vid Nyängen och södra Peterslund
byggdes 1975-1976 och den norra delen åren kring 1980. Peterslundsskolan invigdes
1978 och ersatte då delvis de provisoriska skolpaviljongerna vid Tallbacken i Sunda.

Fornlämningar
Det aktuella planområdet skulle kunna vara platsen för en förhistorisk boplats, även om det
saknas indikationer på detta. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet
omedelbart avbrytas vad gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste
omgivning. Anmälan ska omedelbart göras till länsstyrelsen.

Skyddsrum
Skyddsrum finns vid Peterslundsskolan och inne i bostadsområdet vid Hagtornsvägen.

Service
Planområdet ligger i direkt anslutning till Peterslundsskolan med F-6. Till Sunda centrum är
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det 700 meter via gång-/cykelväg. Med bil är avståndet 3 kilometer. Till Oxelösunds
centrum är det 5 kilometer. Planering pågår för att etablera en ny förskola i området.

Gator och trafik
Hagtornsvägen och Tranbärsvägen avslutas båda vid planområdet. Båda gatorna
trafikeras endast av de som bor i området vilket medför mycket låg trafikintensitet. Någon
trafikmätning bedöms inte nödvändig.

Hållbara resor
Närmaste busshållplats är Lingonvägen cirka 500 meter från planområdet. Oxelösunds
cykelvägnät är väl utbyggt men planområdet ligger förhållandevis långt från kommunens
arbetsplatser. Kommunen är dock så pass liten till ytan att det även härifrån finns goda
möjligheter att resa hållbart.

Mark och vegetation
Området är kuperat med berg i dagen framförallt i de norra delarna. I övrigt består området
av i huvudsak barrskog i norr och tät blandskog i söder. Platsen ingår i en av kommunens
gröna kilar och det är viktigt att kilen inte bryts. Peterslundsskolan använder skogen för
pedagogisk verksamhet och fri lek. Även ett annat skogsområde i anslutning till skolan
används för dessa ändamål.

Bild in i planområdet från gångvägen i väster som bildar planområdets västra gräns.

Området har tidigare korsats av Sörmlandsleden, en sträckning som nu är omdragen.
Stigar ansluter till befintliga gång- och cykelvägar och fortsätter i vissa fall vidare in i andra
grönområden.

Inför arbetet med detaljplanen har en naturinventering utförts av Calluna AB. Vid
inventeringen avgränsades totalt 2 områden med visst naturvärde, den lägsta nivån av
naturvärdeklass som ändå innehar ett värde. De två områdena är dels en blandskog med
enstaka äldre träd i områdets södra delar, dels en hällmarkskog direkt norr om
blandskogen. I inventeringen har även tre äldre träd pekats ut, två ekar och en sälg,
samtliga belägna utanför föreslaget område för exploatering.
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Vid en exploatering inom området är det viktigt att en korridor med tallskog och eventuellt
ekinslag i öst-västlig riktning sparas genom området, för att på så sätt bibehålla funktionen
som grön kil i trakten.

Karta med grönkilen markerad med grönt. Detaljplanerad mark för bostäder överlappar delvis (ljusgrönt).

Geotekniska förhållanden
Planområdet består i norr av urberg och i söder av morän och lera.
Grundläggningsförhållandena i den norra delen förutsätts vara goda.

Radon
Radonkartläggning är gjord 2019 på kommunövergripande nivå baserat på jordart.
Kvartersmarken innehåller i huvudsak berggrund – normalradonmark.

Buller
Området ligger på behörigt avstånd från bullerkällor.

Risk och säkerhet
Området ligger inte inom riskområde för höga vattenstånd eller översvämning. En lågpunkt
finns dock på fastigheten Körsbäret 1 direkt norr om planområdet. Farligt gods
transporteras 300 meter från planområdet. Bortom 150 meter krävs ingen åtgärd.

Friytor
Området har god tillgång till natur för rekreation och lek. Naturens betydelse som
närströvområde har belysts i flera kommunala inventeringar. Närmaste kommunala lekplats
finns vid Sunda centrum cirka 700 meter från planområdet. På kvällar och helger kan
Peterslundsskolans lekutrustning utnyttjas.

Teknisk försörjning
Vatten, avlopp, el, tele, bredband finns i anslutning till kvartersmarken. Fjärrvärme finns
söder om planområdet. Dagvattenledning finns i Tranbärsvägen och i Hagtornsvägen,
strax utanför planområdet. Inom planområdet ligger dessa i gång-/cykelvägarna. Avfall ska
hanteras enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan.
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5 Planförslag

Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag att:

 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med
en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området.

 Gång-/cykelvägen breddas för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.

Föreslagen struktur, bebyggelse
Detaljplanen möjliggör en förlängning av befintlig bebyggelse längs med Tranbärsvägen.
Planen är öppen för både villor och sammanbyggda hus.

Huvudbyggnader föreslås placeras indragna minst 4 meter från gata och gång/cykel-väg
för att knyta an till befintlig struktur. Detta säkerställs med korsmark. Mot allmän plats –
Natur föreslås mellan 1,7–2,5 meter prickmark. Syftet är att skjuta in bebyggelsen lite på
fastigheterna för att bidra till att skapa en buffert mot naturen. Områdets glesa skog är
optimalt för att skapa fastigheter med naturinslag.

Högsta utnyttjandegrad för sammanbyggda hus föreslås till 30 % av fastighetsarean (e1).
Kvartersmarken i detaljplanen är 3610 kvadratmeter. För sammanbyggda hus blir
byggrätten cirka 1280 kvm byggnadsarea sammanlagt om all kvartersmark ingår i
fastigheten.

För friliggande hus föreslås att högsta utnyttjandegrad är 270 m2 BTA (e2) och 210 m2 BYA
(e1) per fastighet. I byggrätten ska komplementbyggnad räknas in. Det möjliggör en hög
grad av flexibilitet i vilken form av hus som kan byggas på platsen.

Exempel på byggnation som möjliggörs:

Enplanshus (max 210 m2) 150 m2 huvudbyggnad 60 m2 komplement

Enplanshus (max 210 m2) 180 m2 huvudbyggnad 30 m2 komplement

Tvåplanshus (max 270 m2) 105+105 m2 huvudbyggnad 50 m2 komplement

Tvåplanshus (max 270 m2) 160 + 70 m2 huvudbyggnad 40 m2 komplement

På detta sätt ges planområdet en flexibel utformning med flera möjliga exploateringar.
Planområdet är cirka 110 meter brett. Inom det ryms exempelvis 4 villatomter liknande de
på Tranbärsvägen eller 14 radhus liknande de på Hagtornsvägen. För att säkerställa att
området inte bebyggs med färre friliggande hus än 3 sätts största fastighetsstorlek till
1300 kvadratmeter för friliggande hus. Likväl ska inte områdes bebyggas med allt för små
fastigheter varför minsta fastighetstorlek för friliggande föreslås till 800 m2. Maximal
exploatering med villor blir då 4 stycken.

Högsta nockhöjd är satt till 8 meter vilket innebär möjlighet att bygga två våningar. Nivån
för färdigt golv ska vara minst +0,2 m. över lokalgatans körbana mätt vinkelrätt mot entrén.

Längs med den östra gång-/cykelvägen sätts 2 meter av som natur på grund av befintliga
ledningar och lyktstolpar. Tillsammans med ett 1,7–2,5 meter brett prickmarks-område
bildar området en mellan 4 och 5 meter bred buffert mot gång-/cykelvägen.
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Föreslagen trafik, vägstruktur
Befintlig gång-/cykelväg mellan Tranbärsvägen och Hagtornsvägen breddas för att
möjliggöra tillfarter till planområdets bostäder. Övriga gång-/cykelvägar i området bevaras.
Parkering ska ordnas på den egna fastigheten. Tillfart till fastigheten/fastigheterna bedöms
inte nödvändig att reglera i detaljplanen, för olika delar av planområdet kan den ske från
olika håll. Det naturliga är att boende i den västra delen använder Tranbärsvägen och östra
delen Hagtornsvägen.

Från Tranbärsvägen och Hagtornsvägen bör en separerad gång/cykel-väg anläggas längs
med lokalgatans södra sida för att skapa trygga transportvägar mellan bostad och den
närliggande skolan. En trottoar kan även hindra dagvatten från att nå fastigheterna.

Gatans höjd ska bibehållas för att skydda området mot angränsande lågområde. Eftersom
gatan ligger på mellan +17 och +18 meter och lågområdet norr om gatan ligger på mellan
+15,8 och +16,5 bedöms det som tillräckligt med dagens gatuhöjd.

Föreslagen natur, rekreation
Ett 32,5 meter djupt markområde med befintlig natur avsätts som kvartersmark, något
smalare än för de befintliga fastigheterna på Tranbärsvägen. Minskningen av
kvartersmarken innebär att väst-östliga grönkilen blir mellan 57 och 85 meter bred.
Åtgärden syftar till att minska intrånget i grönkilen, samtidigt som bestämmelse för skydd
av träd på kvartersmark (n1) bedöms kunna utgå vilken underlättar för framtida
exploateringen.

Träd inom kvartersmark bör sparas om möjligt. Detta för att bebyggelsen inte ska upplevas
lika påträngande i naturen samt för att skapa tomter med naturinslag. De träd
som kan sparas kommer bidra med viktiga ekosystemtjänster i ett förändrat klimat, till
exempel genom nyttor som skuggning och bidrag till dagvattenreglering.

Illustration av kvartersmarkens utbredning i förhållande till de två utpekade naturvärdesområdena
(skrafferade ytor i grått). 92 % av de utpekade naturvärdena (Område 1+2) ligger inom
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markanvändningen NATUR. Med ljusgrön färg (ljusgrönt + gult) syns kvartersmarken tidigare
utbredning i granskningsversionen, mark som nu är NATUR-mark.

Ingreppet i skogen innebär försämrad möjlighet för Peterslundsskolan att använda den för
pedagogisk verksamhet och lek. De största värdena för detta finns i de norra delarna där
bebyggelsen föreslås placeras. Tillgången till skog i närheten till Peterslundsskolan är dock
fortsatt mycket god. Åtgärder inom Naturområdet kan göras för att skapa bättre
förutsättningar för naturpedagogik inom detta.

I kommunens översiktsplan ”Oxelösund 2030” framgår att exploatering i en grön kil ska
kompenseras. Exploateringens inverkan på rekreationsmöjligheter och naturvärden ska
därför kompenseras genom att befintliga värden inom Natur förstärks och skyddas.
Exempelvis kan utpekade träd frihuggas, en ny stig i öst-västlig riktning anläggas för att
bibehålla det rekreativa sambandet i den riktningen och åtgärder för att främja lövbrynet
mot GC-vägen i söder genomföras. Den södra delen av planområdet består delvis av tät
blandskog där viss gallring skulle främja användandet.

Dagvatten
Planområdet ligger inom kommunens VA-verksamhetsområde. Dagvatten bedöms dock
kunna omhändertas lokalt genom att inte hårdgöra yta och spara vegetation. Takavvattning
kan ske till magasin (tunnor eller dylikt), inte minst som en dricksvattensbesparande
åtgärd. Grusade gångytor och grönytor kan också utgöra ett effektivt system för rening och
fördröjning av takvatten. Maximalt 50% av fastighetsarean får hårdgöras, i detta inkluderas
den plats byggnaderna tar på marken. Syftet är fördröjning och infiltration.

Planområdet ligger inom delavrinningsområde Marsviken vars ekologiska status bedöms
som måttlig. Problemen består främst av övergödning. Till Marsviken är det 1 km. Avrinning
sker i sydvästlig riktning, ner mot Peterslundsskolan. Planförslaget bedöms inte påverka
Marsvikens ekologiska status.

Teknisk försörjning
Vid en exploatering inom området behöver teknisk infrastruktur förstärkas. Med anledning
av det så skapas ett E-område i anslutning till den befintliga vändplanen på Hagtornsvägen
för att möjliggöra transformatorstation eller liknande. Marken övergår från användningen
Natur till E-område, teknisk anläggning med preciseringen transformatorstation. Högsta
totalhöjd för anläggningen är 3 meter.
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6 Detaljplanens genomförande

Tidplan
Beslut om samråd November 2018
Beslut om granskning Augusti 2019
Antagande MSN Januari 2020

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 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
Kommunen är huvudman för allmän plats.

Avtal
Kompensationsåtgärder för ingreppen inom naturmarken kan inte regleras i plankartan. Det
är upp till kommunen att genom samverkan mellan beställaren Mark & exploatering,
Miljöenheten och Gata & parkenheten att tillsammans se till att kompensationsåtgärder
genomförs. Ett resonemang om lämpliga kompensationsåtgärder förs under Planförslag på
sida 11.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsindelningsbestämmelser anses inte nödvändiga. Planen är flexibel för olika typer
av fastighetsindelningar och upplåtelseformer. Exploatören bekostar nödvändiga
fastighetsbildningar.

Namnsättning
Kvartersnamn för området föreslås av kommunens namngrupp bli Vinbäret. För lokalgatan
föreslås Tranbärsvägen passera området mot Hagtornsvägen. Hagtornsvägen förlängs en
bit in i planområdet, ned mot cykelvägen i sydlig riktning.

Adresser för området föreslås börja på nummer 50 eller högre och ha jämna siffror.

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp, elnät, fiber och fjärrvärme finns i anslutning till planområdet.
Exploatören bekostar anslutning.

Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, magasinering och fördröjning.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård-Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt



Antagandehandling 1 (8)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) plan@oxelosund.se

Granskningsutlåtande
som tillhör detaljplan för del av Stjärnholm 5:37
Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Gång- och cykelvägen mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen, här sedd från öster, föreslås bli lokalgata för ny
bebyggelse, på vänster sida.
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BAKGRUND OCH SYFTE
Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-31 att ansöka om planbesked för upprättande av en
ny detaljplan för bostadshus inom ett område söder om Hagtornsvägen. Oxelösunds
kommun har under 2017 avstyckat ett område vid Hagtornsvägen. Söder om denna
fastighet finns ett område som i gällande detaljplan betecknas som park eller plantering.
Mark- och exploatering har gjort bedömningen att området kan vara lämpligt att
detaljplanelägga för ny bebyggelse och begärt planbesked genom KS.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-03-21 positivt planbesked och gav Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett planförslag.

Detaljplanens syfte

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna för att komplettera befintlig bebyggelse i
området med ytterligare bostäder. Planen kommer tillsammans med kvarteret Körsbäret 1
direkt norr om planområdet binda samman Hagtornsvägen med Tranbärsvägen. Gång-
/cykelvägen i norr byggs om för att fungera som en lokalgata.

Planförslaget innebär i huvuddrag att:
 Byggrätter för bebyggelse med en högsta nockhöjd på 8 meter skapas längs med

en befintlig gång-/cykelväg som löper mellan Hagtornsvägen och Tranbärsvägen.
Strukturen följer den befintliga i området.

 Gång-/cykelvägen breddas för att möjliggöra angöring för tillkommande bostäder.

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.

Planförfarandet

Granskning genomfördes 7 - 24 september 2019. Handlingarna har funnits uppsatta på
kommunens bibliotek Koordinaten, kommunhusets entré samt på kommunens hemsida.

Underrättelse om granskning har sänts till berörda enligt sändlista. Annonsering i den
lokala dagstidningen Södermanlands Nyheter den 7 september 2019. Kungörelse har
publicerats på kommunens digitala anslagstavla 6 september 2019.

Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under granskningsstiden har 6 yttranden 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 samrådsyttranden har inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Yttranden utan erinran

Räddningstjänsten (2019-09-11)

Räddningstjänsten har inget att erinra mot inkomna handlingar.

Kommentar: Yttrande noterat.

Kustbostäder (2019-09-25)

Kustbostäder i Oxelösund AB har inget att erinra mot planen.

Kommentar: Yttrande noterat.

Yttranden med erinran

Lantmäteriet (2019-09-12)

I och med att E-området för transformatorstationen flyttas till vändplanen söder om
Hagtornsvägen berörs även detaljplan akt 0481-P80/2. Genomförandetiden har gått ut och
allmän plats NATUR ändras till allmän plats GATA, kommunalt huvudmannaskap. E-
området blir kvartersmark för tekniskt ändamål från allmän plats NATUR.
Planbeskrivningen bör kompletteras i detta avseende.

Nytt namn för kvarteret är föredömligt utsatt på plankartan.

Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra mot denna detaljplan.

Kommentar: Planbeskrivningen uppdateras med information om att även
detaljplan 0481-P80/2 påverkas.

Privatperson (2019-09-16)

1: Biltrafiken uppför Hagtornsvägen 1-37 är idag redan mycket, hur kommer den att
påverkas vid detta bygge?

Idag är det mycket trafik då boende i hyreshusen åker upp för att hitta parkering och får då
vända och åka tillbaka då det ofta är fullt.

Jag skulle vilja veta hur det är tänkt med trafiken till dessa nya hus?

Om det är plan att trafiken skall åka upp för den gatan så skulle jag vilja veta hur det
beslutet är taget och på vilka grunder.
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2: Parkeringsplatser för besökare till dom nya husen var är det tänkt att dom ska stå? Som
jag beskrev i punkten över så är det ofta fullt utanför Hagtornsvägen 27-37.

3: Idag är det dåligt Varmvatten till husen som ligger högt upp på den gatan
(Hagtornsvägen XX-XX) hur kommer detta påverkas? Idag kan man få ha på max på
varmvattnet i flera minuter innan det ens blir lite ljumt.

Kommentar:

1. Beträffande parkering för nya bostäder är det avsett att lösas på den egna
fastigheten inom den nya detaljplanen. Vilken väg bilarna tas regleras inte.
Förvaltningen bedömer att olika delar av området kommer välja olika väg till och
från hemmet. Vissa kommer använda sig av Tranbärsvägen och vissa av
Hagtornsvägen.

Den nya detaljplanen lösa inte några parkeringsproblem inom det befintliga
området.

2. I de fall besökare inte får plats inom fastighetsmark bedöms det kunna hanteras
inom GATA i detaljplanen, det vill säga som en normal villagata med
kantstensparkering. Kantstensparkering sker på allmän plats och får således nyttjas
av alla.

3. Ytterligare etablering av bostäder inom området har ingen påverkan på varmvatten i
närliggande fastigheter. Övriga frågor hänvisas till Oxelö Energi.

Mark & Exploatering, Oxelösunds kommun (2019-09-24)

Gällande avtal: från markägarens synvinkel kan vi inte acceptera att det i ett
exploateringsavtal finns krav på kompensationsåtgärder. Detta måste bort, vilket vi även
tidigare anmärkt på.

Övrig återkoppling och krav på ändring så långt vi kommit:

- Syftet med Detaljplanen är att i enlighet kommunens mål på tillväxt skapa nya
bostäder med en blandning av HR/BRF/ägande rätt. Därav ska detaljplanen ge
uttryck för den möjligheten.

- MSF Miljö har tidigare yttrat sig. Det är felaktiga och påståenden och resonemang.
Hela det yttrandet emotsäger sig markägaren i sin helhet. Markägaren stödjer
PLANs kommentar men vill också förtydliga att det är en 5 meter gräns runt
kvartersmarken som ska behållas.

- Markägaren ser också att den avrundning som gjorts i syd/östra hörnet rätas ut. De
gångstråk som finns utanför fastigheten kan användas.

- Markägaren ser positivt på Länsstyrelsens syn om förändring av marknivå görs på
det sätt att färdigt golv är minimalt 0,2 meter över befintlig väg.

- Den naturvärdesinventering som är gjord redovisar att området har den lägsta
naturvärdesklassningen som finns. Det vill säga den 4:e och lägsta, dvs ringa
betydelse. Inventeringen visar att det endast är 3 definierade träd som finns
definierade. Dessa ligger utanför kvartersmark - inget inom kommande
kvartersmark. Markägarens syn på detta blir att det inte föreligger några
naturvärden att beakta inom kvartersmarken.
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Kommentar: Naturvärdesinventeringen är utförd av ett välrenommerat
konsultbolag enligt SIS Svensk Standard 199000. Klass 4 innebär inte ”ringa”
naturvärden utan att det finns ett ”visst” naturvärde. Klass 4 är det lägsta värdet för
skog som ändå innehar ett värde. Hade skogen, som Mark & Exploatering
bedömer, haft ”ringa” betydelse, hade skogen inte pekats ut i
naturvärdesinventeringen. Så har till exempel skett i planområdets nordöstra hörn.

”Avrundningen” som gjorts i kvartersmarkens sydöstra hörn är inte till för att få fram
en stig för människor att använda. Den är till för att skapa ett mer naturligt flöde
genom området för djur och växter. Dessa kan ej hänvisas till gångstråket runt
området.

Länsstyrelsen (2019-09-24)

Länsstyrelsens synpunkter - ingripandegrunder enl. 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande, daterat 2018-12-05, framfört synpunkter
avseende dagvattenhanteringen, översvämningsrisker och naturmiljön. Synpunkterna har
delvis tillgodosetts i granskningsförslaget. Utifrån ingripandegrunderna ovan finns dock
kvarstående frågor avseende översvämningsrisker. Dessa frågor måste lösas på ett
tillfredsställande sätt för att Länsstyrelsen inte ska överpröva kommunens beslut att anta
detaljplanen, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända
förhållanden.

Översvämningsrisk
I kommunens bemötande (Samrådsredogörelse, 2019-08-01) uppges att
”planbestämmelse om lägsta nivå för färdigt golv som är +0,2 meter över anslutande gata
införs”. Någon sådan bestämmelse återfinns inte på plankartan. I planbeskrivningen anges
bl.a. att lågområdet norr om gatan ligger omkring 1 m lägre än gatans nivå. Frågan är hur
avrinningsförhållandena i området påverkas av aktuell exploatering på Körsbäret 1 och
marknivåändringar i samband med detta. Vidare framgår av underlaget att
marksammansättningen inom planerad kvartersmark sannolikt har en låg
infiltrationskapacitet.

Länsstyrelsen vidhåller (samrådsyttrande 2018-12-05) att kommunen tydligare behöver
redogöra för dessa planeringsförutsättningar och beakta översvämningsrisken, både för
Tranbärsvägen och för planerad bebyggelse.

Övriga synpunkter – ej ingripandegrunder
Krav enligt annan lagstiftning
Ifall det för exploatering av området kommer att krävas dispens från bestämmelserna i
artskyddsförordningen (2007:845) bör detta framgå av planbeskrivningen.

Planbestämmelser – n1
Bestämmelsen syftar bl.a. till att skydda träd. Det anges i planbeskrivningen att ”träd med
en stamdiameter över 10 cm får endast tas ned av säkerhetsskäl”. Länsstyrelsen förordar
att planbestämmelsen kompletteras med denna formulering, i detaljplanen. Vidare kan en
planbestämmelse tillföras i denna del som anger att marknivån inte får ändras. Det finns
annars en risk att ingrepp görs i markområdet, utan möjligheter till ingripande enligt 11 kap.
PBL. Reglering enligt ovan bör rimligen också kompletteras med en administrativ
bestämmelse om lovplikt för markingrepp och fällning av träd, vilket fanns med i
samrådsförslaget.
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Ovanstående skulle innebära en tydligare reglering i enlighet med kommunens
ambitioner för n1-området.

Kommentar:

Lågpunkten på fastigheten Körsbäret 1 norr om planområdet har enligt Lantmäteriets
höjddata GRID 2+ en lägsta höjd av +15,87m, där den blivande lokalgatan varierar i höjd
mellan +17,28 och 17,86 m. Lågpunkten är alltså mellan 1,4 och nästan 2 meter djup.

Plushöjder kring planområdets kvartersmark inklusive lågpunkten i norr.

Vid platsbesök 2019-12-18 bekräftas att det rör sig om en lågpunkt som idag saknar utlopp
varför vatten blir stående. Detta avses lösas genom att en rörledning läggs under
lokalgatan till planområdet (Tranbärsvägen) i samband med att vägen breddas för
exploateringen. Röret leder dagvatten från Körsbäret 1 till ett naturligt dike i planområdets
västra del. För att detta ska bli möjligt minskas kvartersmarkens utbredning, något som
även syftar till att stärka förutsättningarna för ekosystemtjänster och de gröna sambanden i
området.

Användningsgränsen för kvartersmark förskjuts i antagandehandlingarna inte bara österut
för att spara diket och den största svackan i kvartersmarken vilket sparar 624m2
naturmark; den södra gränsen förskjuts även norrut med ca 3,7-5m för att minska intrånget
i
n1-området vilket sparar 428m2 naturmark, varav 176m2 inom den tallbevuxna delen av
naturvärdesobjekt 1. Totalt innebär förändringar av kvartersmarken en besparing av
1265m2 naturmark jämtemot granskningsversionen, varav 494m2 inom området för
naturvärdesobjekt 1.
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Minskningen av kvartersmarken som detta resulterar i föreslås innebära att den
kvarstående del av n1-området som i granskningshandlingen trängde djupt in på
kvartersmarken utgår. Det nya läget för kvartersmarkens södra gräns är en kompromiss
mellan att bevara tallar där det är som viktigast och att samtidigt kunna få till bra fastigheter
i de delar som exploateras.

I det fall Körsbäret 1 bebyggs förutsätts dagvattnet med ovan nämnda ledning/trumma
fortsatt kunna ledas mot diket i planområdets västra del. Med eller utan bebyggelse rinner i
princip allt dagvatten norr om planområdet mot diket och gång-/cykelvägen i väster.
Anläggs en trottoar på Tranbärsvägens södra sida bidrar även den till att styra dagvattnet i
denna riktning. Detaljplanen kompletteras med en bestämmelse om att nivå för färdigt golv
ska vara minst +0,2 meter högre än lokalgatans körbana mätt vinkelrätt mot entrén.
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SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis har 6 samrådsyttranden inkommit under samrådstiden. Yttranden från
Länsstyrelsen, Lantmäteriet, Mark & exploatering (MEX) och en privatperson har
synpunkter på planförslaget och har bemötts med kommentarer ovan.

Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:

 Kvartersmarken västra gräns har förskjutits ca 10-22m österut och södra gräns
mellan 3,7–5 m söderut, med syftet att förbättra förutsättningarna för
dagvattenavrinning och minska intrånget i grönkilen. Därav har mängden NATUR-
mark i detaljplanen ökat med 1265 m2 sedan granskningsförslaget, varav 494m2
inom Naturvärdesobjekt 1 (Hällmarkstallskogen).

 n1-bestämmelsen har utgått då stora delar av kvartersmarken inom n1 övergått till
att vara NATUR. Mer än 75 % av Naturvärdesobjekt 1 (område 1) och 92 % av hela
det utpekade området med naturvärden (område 1+2) är nu bevarade inom
NATUR-mark.

 Utökad byggrätt för sammanbyggda hus till 40 % av fastighetsarean, till följd av
minskningen av kvartersmarken. Andel av fastighetsarean som får hårdgöras höjs
till 50 % på grund av detta.

 Nivå-för-färdigt-golv-bestämmelse på minst +0,2 m högre än lokalgatan är tillagd.

 Prickmark närmast lokalgatan (Tranbärsvägen) har övergått till Korsmark och
minskats från 5 till 4 m, för ökad flexibilitet vid utformning av den nya bebyggelsen.

 Gång-/cykelområdet längs lokalgatan (Tranbärsvägen) har ersätt av ett utökat
gatuområde. Detta för att kunna ha mer flexibilitet i gatans utformning.

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda

 n1-bestämmelsen har inte preciserats eller kompletterats på det sätt Länsstyrelsen
önskat, utan bestämmelsen har utgått helt ur plankartan motiverat av den kraftiga
minskningen av kvartersmarken.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 24 Dnr KS.2019.47

Taxor 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020 fastställs.

2. Beslutet gäller från och med 14 februari 2020.

3. Beslutet justeras direkt.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2019-10-16 (KF 2019, §115) taxa 2020 för bygglov, plan-,
mät- samt kartverksamhet. Efter fullmäktiges beslut har miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden noterat ett behov av ändringar i taxan och har utarbetat förslag
till ny taxa.

En av förändringarna är att istället för att taxan för bygglov och startbesked/ slutbesked
delas 50/50 så läggs 1/3 på bygglovet och 2/3 på startbesked /slutbesked. Detta är för att
en större del av kostnaden ska tas ut vid startbesked, det vill säga i närmre anslutning till
arbetet med beskedet.

Avgiften för avvisat ärende höjs från 500 kr till 2000 kr och återtaget ärende efter
kommunicering från 1000 kr till 2000 kr. Dessa höjningar görs eftersom det lagts ner
tid på ärendena innan de avvisas eller återtas. Andra ändringar är mer redaktionella, till
exempel har 25 % ändrats till ¼.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår (MSN 2019-12-17, § 116)
kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla från och med det datum den beslutas i
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-01-07
Protokoll20191217Msn116_352955.docx
Taxaforbygglovplanmatochkartverksamhet2020docx_351551.docx



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020 fastställs.

2. Beslutet gäller från och med 14 februari 2020.

3. Beslutet justeras direkt.

______

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
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Datum Dnr

2020-01-07 KS.2019.47

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Ändring av taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet
2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020 fastställs.

2. Beslutet gäller från och med 14 februari 2020.

3. Beslutet justeras direkt.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde 2019-10-16 (KF 2019, §115) taxa 2020 för bygglov, plan-,
mät- samt kartverksamhet. Efter fullmäktiges beslut har miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden noterat ett behov av ändringar i taxan och har utarbetat
förslag till ny taxa.

En av förändringarna är att istället för att taxan för bygglov och startbesked/ slutbesked
delas 50/50 så läggs 1/3 på bygglovet och 2/3 på startbesked /slutbesked. Detta är för att
en större del av kostnaden ska tas ut vid startbesked, det vill säga i närmre anslutning till
arbetet med beskedet.

Avgiften för avvisat ärende höjs från 500 kr till 2000 kr och återtaget ärende efter
kommunicering från 1000 kr till 2000 kr. Dessa höjningar görs eftersom det lagts ner
tid på ärendena innan de avvisas eller återtas. Andra ändringar är mer redaktionella, till
exempel har 25 % ändrats till ¼.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår (MSN 2019-12-17, § 116)
kommunfullmäktige att fastställa taxan att gälla från och med det datum den beslutas i
kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga.

Beslutsunderlag
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17, § 116
Taxa för Bygglov, plan, mät- och kartverksamhet med ändringar markerade

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslut till:

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2020-01-07 KS.2019.47

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17

Utdragsbestyrkande

Msn § 116 Dnr MSN.2019.16

Taxor 2020 - ändring av Taxa för bygglov, plan, mät- och
kartverksamhet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun-
fullmäktige

1. Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet”, att gälla från och med
det datum den beslutas i kommunfullmäktige.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av ändringar i Taxa för bygglov,
plan, mät- och kartverksamhet med införande i början av 2020, så snart kommunfull-
mäktige antagit ändringarna.

En av förändringarna är att istället för att taxan för bygglov och startbesked/slutbesked
delas 50/50 så läggs 1/3 på bygglovet och 2/3 på startbesked/slutbesked. Detta är för
att en större del av kostnaden ska tas ut vid startbesked, det vill säga i närmre anslutning
till arbetet med beskedet.

Avgiften för avvisat ärende höjs från 500 kr till 2000 kr och återtaget ärende efter
kommunicering från 1000 kr till 2000 kr. Dessa höjningar görs eftersom det lagts ner
tid på ärendena innan de avvisas eller återtas.

Andra ändringar är mer redaktionella, till exempel har 25 % ändrats till ¼.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-12-08.
Förslag till taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet 2020.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet”, att gälla från och med det
datum den beslutas i kommunfullmäktige.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17

Utdragsbestyrkande

Msn § 116 Dnr MSN.2019.16

Förslag

Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Paragrafen förklaras omedelbart
justerad.

Beslutsgång

Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.

______

Beslut till:
Kf (för åtgärd)
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Inledning 
Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som 
berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat 
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

1. Beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked och 
ingripandebesked, 

2. Beslut om lov, 
3. Tekniska samråd och slutsamråd, 
4. Arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, 
5. Framställning av arkivbeständiga handlingar, 
6. Expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41b §§, och 
7. Andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder, 
8. Beslut om strandskyddsdispens, 
9. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser när Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden ger bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller ändring av 
byggnad eller för annan bygglovpliktig anläggning eller skylt/ljusanordning enligt 
föreskrifter meddelad med stöd av 16 kap. 7 §, 

10. Kostnad för upprättande av detaljplan eller områdesbestämmelser där den fastighet 
som bygglovet avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna, 

11. Kostnad för kart- och mätverksamhet 

Avgifterna för en viss åtgärd framgår av tabellerna i denna taxa. Beloppen i tabellerna har 
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har 
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.   

Översyn av taxan ska utföras årligen under årets första kvartal (januari – mars) av Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Handläggningskostnad 
Handläggningskostnaden per timme är 1 000 kronor oavsett ärende enligt denna taxa. 
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Bygglov 
 

Allmänt 
I avgiften ingår kostnaden för handläggningen från lov, via startbesked och fram till och med 
slutbesked. I byggnadsprojekt som kräver tekniskt samråd ingår dessutom ett platsbesök, ett 
slutsamråd och ett interimistiskt slutbesked. Avgiften tas ut i samband med det första 
beslutet i ärendet. 

Om bygget inte genomförs innan bygglovet förfallit återbetalas halva avgiften om sökanden 
begär det. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 
Ingen ränta betalas ut. I de fall där endast anmälan krävs är det från anmälan till slutbesked 
som avgiften avser. I dessa fall tas avgiften ut i samband med startbesked. Ingen del av 
någon avgift återbetalas om startbesked getts. 

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs i högre instans om sökanden begär 
detta. En sådan begäran ska göras senast sex månader efter det att beslutet har upphävts. 
Ingen ränta betalas ut. Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska utgå för den aktuella 
åtgärden.  

Avgiften för tidsbegränsat bygglov och bygglov av säsongskaraktär är densamma som för 
permanenta lov. Avgiften vid förlängning av tidsbegränsat bygglov är 50 % av avgiften för 
permanent lov, förutsatt att slutbesked erhållits i det tidigare lovet. 

Vid frivilligt bygglov enligt 9 kap. 14 § PBL utgår samma taxa som ”vanligt” bygglov alternativt 
timdebitering. 

Avgiften för ett lov där det finns ett lov som gått ut, eller håller på att gå ut, är detsamma som 
för ett helt nytt lov. Bygglovspliktiga ändringar i ett givet och gällande lov hanteras också som 
ett nytt beslut och debiteras enligt taxan för åtgärden som ändrats. Om byggnadsnämnden 
finner att det är motiverat med avseende på arbetsinsatsen kan avgiften reduceras med 1/4, 
2/4 eller 3/4. 

Finner byggnadsnämnden att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av 
avgiften, äger nämnden rätt att besluta om detta (exempelvis vid ovanligt mycket 
kommunicering i ärendet etc.). 

Vid två eller flera åtgärder adderas beloppen för respektive åtgärd om inget annat anges. 

Avgiften för ett bygglovsärende är uppdelad på 1/3 bygglovsprövning och 2/3 
startbesked/slutbesked.  

Om eldstad ingår i ansöknings-/anmälningsärenden (ny-och tillbyggnad av bostäder samt 
komplementbyggnader) ska dessa hanteras i samma ärende (inte separat). 

 

Avgift för avslag 
Om en ansökan avslås tas avgiften ut för den handläggningstid som har lagts ner i ärendet 
genom att antalet timmar nedlagda i ärendet multipliceras med handläggningskostnaden per 
timme enligt rubriken ”handläggningskostnad” på sid 3.  

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

Betalning av avgift 
Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren mot faktura när denne tillställts 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens första beslut i ärendet, beställd handling levererats 
eller beställd åtgärd vidtagits. 

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 
(1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
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Taxatabeller - bygglov 
 

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

 

Ärendetyp Planenligt Mindre 
avvikelse 

Utanför 
detaljplan 

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

19 500 kr 23 000 kr 23 000 kr 

Nybyggnad av ett fritidshus med högst två 
bostäder inklusive eventuell komplementbyggnad 
(t.ex. garage eller carport), murar, plank och 
markarbeten i direkt anslutning till åtgärderna. 

16 000 kr 19 000 kr 19 000 kr 

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

10 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 

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

4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 

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

10 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 

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

4 500 kr 6 500 kr 6 500 kr 

Mindre fasadändring (t.ex. omfärgning, nytt 
fönster eller ny dörr, altan över 1,2 meter) utan 
tekniskt samråd 

2 500 kr 3 500 kr - 

Större fasadändring (t.ex. tilläggsisolering samt 
byte av tak- och fasadmaterial) med tekniskt 
samråd 

7 000 kr 8 000 kr - 

Ändrad användning med tekniskt samråd 6 000 kr 7 000 kr - 
Ändrad användning utan tekniskt samråd 3 000 kr 4 000 kr - 
Plank och murar utan tekniskt samråd 3 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 
Plank och murar med tekniskt samråd 7 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 
Markförändringar (t.ex. schaktning och 
trädfällning) 

3 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 

Marklov för fällning av träd (endast i vissa 
detaljplaner) 

2 500 kr 3 000 kr - 

Rivning utan tekniskt samråd 3 000 kr 4 000 kr - 
Rivning med tekniskt samråd 6 000 kr 7 000 kr - 
Nybyggnad av fler likartade en- eller 
tvåbostadshus (radhus, kedjehus eller övrig 
gruppbyggnation). Denna kostnad tas ut från och 
med husnummer två. Denna taxa endast 

9 000 kr  
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tillämplig när byggnaderna uppförs inom egna 
fastigheter, annars skall tabell 4 användas. 

 

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt 
fritidshus 

 

Ärendetyp Avgift 
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, utan tekniskt samråd 3 500 kr 
Tillbyggnad av bostadshus, max 15 kvm, med tekniskt samråd 6 000 kr 
Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 25 kvm utan tekniskt 
samråd 

3 500 kr 

Nybyggnad och tillbyggnad komplementbyggnad, max 25 kvm , med 
tekniskt samråd 

6 000 kr 

Installation av eldstad eller rökkanal 1 250 kr 
Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, utan tekniskt samråd 3 500 kr 
Uppföra en eller två takkupor på bostadshus, med tekniskt samråd 6 000 kr 
Inreda en ny bostad i enbostadshus utan tekniskt samråd 3 500 kr 
Inreda en ny bostad i enbostadshus med tekniskt samråd 6 000 kr 
Rivningsanmälan (vid rivning utanför detaljplanelagt område)  2 000 kr 
Övriga mindre ändringar (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av 
ventilation, vatten/avlopp, ändring av bärande konstruktion) utan tekniskt 
samråd 

1 250 kr 

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

2 500 kr 

 

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

Ärendetyp Avgift 
Nybyggnad av kolonistuga 3 000 kr 
Tillbyggnad av kolonistuga 2 500 kr 
Nybyggnad av bod vid kolonistuga 2 000 kr 
Övriga åtgärder (t.ex. rivning, övriga ändringar) 2 000 kr 

 

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

Ärendetyp Planenligt Mindre 
avvikelse 

Utanför 
detaljplan 

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

5 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 

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

14 500 kr 16 500 kr 16 500 kr 

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

20 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 

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

25 000 kr 29 000 kr 29 000 kr 
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Nybyggnad och tillbyggnad 1001-3000 kvm 
(BTA+OPA) 

37 000 kr 43 000 kr 43 000 kr 

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

50 000 kr 56 000 kr 56 000 kr 

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

60 000 kr 68 000 kr 68 000 kr 

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

70 000 kr 78 000 kr 78 000 kr 

Därutöver för varje påbörjat 2000 kvm-intervall 10 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 
Mindre fasadändring (t.ex. fönsterbyten, 
inglasning av 1-2 balkonger, omfärgning), utan 
tekniskt samråd 

6 500 kr 8 500 kr - 

Större fasadändring ( t.ex. takkupor, byte av 
fasadmaterial och tilläggsisolering), med tekniskt 
samråd 

16 000 kr 18 000 kr - 

Inglasning av flera balkonger på samma fastighet 17 000 kr 19 000 kr 19 000 kr 
En ny balkong eller altan inkl dörrar och fönster 5 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 
Flera nya balkonger eller altaner inom samma 
fastighet inkl dörrar och fönster 

18 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 

Ändrad användning 0 – 100 kvm 5 500 kr 7 500 kr 7 500 kr 
Ändrad användning mer än 100 kvm 18 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 
Inredning av nya bostäder 0 – 200 kvm 5 500 kr 7 500 kr 7 500 kr 
Inredning av nya bostäder mer än 200 kvm 18 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 
Mindre rivning, utan tekniskt samråd 4 000 kr 6 000 kr - 
Större rivning, med tekniskt samråd (t.ex. 
flerbostadshus och bensinstationer) 

11 500 kr 13 500 kr - 

Markförändringar 5 500 kr 7 500 kr - 
Marklov för trädfällning (endast i vissa 
detaljplaner) 

2 500 kr 3 000 kr - 

 

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

 

Ärendetyp Avgift 
Mindre inre ändringar (t.ex. nyinstallation eller väsentlig ändring av 
eldstad/rökkanal, ventilation, vatten/avlopp, mindre ändring av bärande 
konstruktion) per lägenhet, utan tekniskt samråd 

3 000 kr 

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

11 500 kr 

Underhåll av byggnader med skyddsbestämmelser 4 000 kr 
Installation av hiss 6 500 kr 
Installation av stoltrappshiss 1 250 kr 
Nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen har 
undantagits från krav på bygglov 

Tidsersättning 

Rivning av byggnad eller del av byggnad, med tekniskt samråd 9 000 kr 
Rivning av byggnad eller del av byggnad, utan tekniskt samråd 2 000 kr 

 

6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder 
 

Ärendetyp Avgift 
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Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, med tekniskt samråd 11 500 kr 
Nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, utan tekniskt samråd 5 500 kr 

 

7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar 
 

Det finns undantag för när skyltar ej kräver bygglov, dessa redovisas i 6 kap. 3 § Plan- och 
byggförordningen. Lov krävs bland annat inte för skyltar mindre än 1 m2.  

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

2 500 kr 

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

4 500 kr 

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

500 kr 

 

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1 
 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller väsentlig ändring av 
vindkraftverk som a) är högre än 20 meter över markytan b) placeras på 
ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken 
(c monteras fast på en byggnad, eller d) har en vindturbin med en 
diameter som är större än tre meter 

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

 

9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2 
 

Ärendetyp Planenligt Mindre 
avvikelse 

Utanför 
detaljplan 

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

3 500 kr 5 500 kr 5 500 kr 

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

7 000kr 9 000 kr 9 000 kr 
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Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av transformatorstation 

3 500 kr 8 000 kr 8 000 kr 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 
fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser, utan 
tekniskt samråd 

4 500 kr 6 500 kr 6 500 kr 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av fasta cisterner och andra 
fasta anläggningar för kemiska produkter som är 
hälso- och miljöfarliga och för varor som kan 
medföra brand eller andra olyckshändelser, med 
tekniskt samråd 

9 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 

Anordnande, inrättande, uppförande, flytt eller 
väsentlig ändring av småbåtsbrygga (I de fall det 
krävs bygglov enligt gällande detaljplan). För 
övriga större bryggor, se tabell 8 småbåtshamn. 

4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 

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

4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 

 

10. Övriga avgifter 
 

Ärendetyp Avgift 
Ingripandebesked 2 000 kr 
Villkorsbesked 2 000 kr 
Avvisat ärende 2000 kr 
Anstånd Ingen avgift 
Återtaget ärende, i tidigt skede Ingen avgift 
Återtaget ärende, efter kommunicering om förslag till beslut om avslag 2 000 kr 

 

11. Extra arbetsplatsbesök m.m. 
 

Ärendetyp Avgift 
Extra tekniskt samråd, utöver det första 3 000 kr 
Extra startbesked, utöver det första 3 000 kr 
Extra arbetsplatsbesök, utöver det första 3 000 kr 
Extra slutsamråd, utöver det första 3 000 kr 
Extra interimistiskt slutbesked/slutbesked, utöver det första 1 000 kr 

 

12. Strandskyddsdispens och Förhandsbesked  
 

Ärendetyp Avgift 
Strandskyddsdispens fastland 6 000 kr 
Strandskyddsdispens öar  7 000 kr 
Förhandsbesked 6 000 kr 
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Förhandsbesked med strandskyddsdispens 11 000 kr 
 

 

 

Plan 
 

1. Planavgift för detaljplaner 
I de fall där planavtal ej har upprättats skall planavgift betalas av den som söker bygglov för 
åtgärder enligt detaljplanen eller områdesbestämmelsen. 

Ärendetyp Nybyggnad Tillbyggnad Annan 
ändring 

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

 

2. Planavgift för områdesbestämmelser 
 

Ärendetyp Nybyggnad Tillbyggnad Annan 
ändring 

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

 

3. Planbesked 
 

Ärendetyp Avgift 
Planbesked (positivt samt negativt) 8 000 kr 

 

4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för att fram detaljplaner och 
områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärderna. Avgiften ska 
motsvara miljö- och samhällsbyggnadsnämndens självkostnader för arbetet. Den beräknas 
med utgångspunkt från den arbetstiden som krävs, handläggningskostnad motsvarande 
1000 kr/timme samt nämndens övriga omkostnader för arbetet (utredningskostnader, 
konsulter, samrådskostnader mm).  

I samband med att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan eller områdesbestämmelse upprättas ett planavtal med den som beställer 
planarbetet. I planavtalet specificeras betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt.  
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Mät- och kartverksamhet 
 

1. Nybyggnadskarta 
 

Nybyggnadskartan är ett underlag för den situationsplan som ska bifogas ansökan om 
bygglov i de fall bygglovsavdelningen kräver detta. Kartan innehåller uppgifter om 
fastighetsgränser, höjder, befintliga byggnader, planinformation och anslutningspunkter. 

Nybyggnadskartan levereras normalt i det plana referenssystemet Sweref 99 16 30 och i 
höjd RH2000. 

Vid upprättande av flera nybyggnadskartor på samma plats, exempelvis gruppbyggnationer 
på flera fastigheter. Räknas arean av samtliga fastigheter ihop och taxan nedan tillämpas. 

Ärendetyp Avgift 
Startavgift nybyggnadskarta 3 000 kr 
Utöver startavgiften, utgår kostnad per kvm fastighetsarea upp till 2000 
kvm 

3 kr / m2 

Vid tomtstorlekar över 2000 kvm tas denna taxa ut för de kvm som är över 
de första 2000 kvm 

1 kr/ m2 

 

2. Utstakning 
Om utstakning kräver framgår av bygglovsbeslutet.  

Avgiften för utstakning beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om bygglov, 
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. 
Om utstakning utförs vid flera tillfällen korrigeras avgiften för extra kostnaden i efterhand. 

Utstakning kan utföras av personal hos Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens eller annan 
som byggherren föreslår. Om byggherren föreslår annan än Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens personal skall denne godkännas innan åtgärden 
genomförs. 

Finutstakning innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt det 
givna bygglovet. I avgiften för finutstakning ingår fyra markerade punkter med tillägg för 
överstigande antal punkter. 

Grovutstakning kan utföras om byggherren så önskar. Detta för att underlätta sprängnings- 
och/eller schaktningsarbetet. Grovutstakning faktureras med 50 % av nedanstående 
kostnader.  

Ärendetyp Avgift 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 0 – 50 kvm (BYA + OPA) 4 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 51 – 100 kvm (BYA + OPA) 6 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 101 – 200 kvm (BYA + OPA) 8 000 kr 
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Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 201 – 500 kvm (BYA + OPA) 9 500 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 501 – 1000 kvm (BYA + OPA) 11 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 1001 – 2000 kvm (BYA + OPA) 13 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 2001 – 3000 kvm (BYA + OPA) 15 500 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad större än 3000 kvm (BYA + 
OPA) 

17 500 kr 

Tillägg per punkt utöver de fyra första 500 kr 
Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen Tidsersättning 
Detaljpunkter och arbetsfixar etc. Tidsersättning 
Utstakning av plank eller mur Tidsersättning 
Gränsanvisning Tidsersättning 

 

3. Lägeskontroll 
(Moms 25 % tillkommer) 

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar byggnadens storlek samt läge i plan och höjd i 
förhållande till det givna bygglovet. 

I avgiften ingår lägeskontroll av fyra stycken punkter. 

Ärendetyp Avgift 
Lägeskontroll 0 – 50 kvm (BYA + OPA) 3 500 kr 
Lägeskontroll 51 – 200 kvm (BYA + OPA) 4 000 kr 
Lägeskontroll 201 – 500 kvm (BYA + OPA) 4 500 kr 
Lägeskontroll 501 – 1000 kvm (BYA + OPA) 5 000 kr 
Lägeskontroll 1001 – 2000 kvm (BYA + OPA) 6 000 kr 
Lägeskontroll 2001 – 3000 kvm (BYA + OPA) 7 000 kr 
Lägeskontroll större än 3000 kvm (BYA + OPA) 8 000 kr 
Tillägg per punkt utöver de fyra första 250 kr 

 

4. Underlag för situationsplan 
Kan användas som underlag för situationsplan till bygglov vid ärenden som ej kräver 
nybyggnadskarta. Underlaget består av ett utdrag ur vår baskarta.  

Ärendetyp Avgift 
Underlag för situationsplan Gratis 

 

(Moms 25 % tillkommer) 

I vissa bygglovsärenden krävs utöver baskartan vissa tillägg, exempelvis höjder vid den 
planerade byggnaden. 

Ärendetyp Avgift 
Alla typer exempelvis höjder, inmätning av byggnader etc. Tidsersättning 

 

5. Kartor och flygbilder 
(Moms 6 % tillkommer) 

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt 
kartmaterial överlåts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke 
exklusive rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål. 
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5.1 Baskarta 
Vecktorformat t.ex. DWG. 

Innehåll Avgift  
All information, startavgift 250 kr 
Utöver startavgift utgår avgift per m2 0,2 kr/m2 

 

5.2 Adresskarta 
 

Innehåll Avgift  
Adresskarta hela kommunen (PDF eller utskriven) 250 kr 

 

5.3 Grundkarta 
 

Nyttjanderätt motsvarande 10 % av avgiften tillkommer. 

Innehåll Avgift  
Startavgift 3 000 kr 
Utöver startavgift utgår avgift per m2 1,5 kr/m2 

 

5.4 Utskrivet ortofoto/karta 
 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

Tidsersättning tas ut för layout- och bildbehandling i förekommande fall. 

Utskrivet ortofoto/karta Avgift 
A0 500 kr 
A1 300 kr 
A2 150 kr 
A3 50 kr 
A4 0 kr 

 

5.5 Övriga åtgärder 
 

Ärendetyp Avgift 
Övriga åtgärder Tidsersättning 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 22 Dnr KS.2019.122

Donationsfonden ansökan om permutation

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.

Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens kapital.

Sammanfattning

Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som
studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftades år 1963 och det egna kapitalet uppgick 2018
till 376 790 kr. Syftet med stiftelsen är att befrämja flit, uppmuntra studier, utbildning etc.

Oxelösunds kommun förvaltar idag en stiftelse som har till ändamål att dela ut medel till
elever som är folkbokförda i Oxelösund samt studerar vid gymnasiet i Oxelösund. Till följd
av att Oxelösund inte längre har någon gymnasieskola stämmer inte gåvobrevet med
nuvarande organisation och detta innebär att det inte är möjligt att dela ut några medel i
dagsläget.

För att fonden fortsättningsvis ska kunna delas ut behöver förändringar i reglerna för
utdelning göras (permuteras). Förslag på ändringen är: stipendiet delas ut till elev/elever
folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet. Detta möjliggör att elever
folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasier utanför Oxelösund kommer att ta del
av stipendiet.

Beslutsunderlag
Donationsfonden ansökan om permutation
Donationsfonder beslut KS 2008 Ks§9
Donationsfonder Gåvobrev

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.

Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens kapital.

______



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Beslut till:
Hanna Taflin (FÅ)
Ekonomichef (FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2019-12-18 KS.2019.122

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Donationsfonden ansökan om permutation

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

Permutation görs av gymnasieskolans stipendiefond med förändringen att stipendiet delas
ut till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet.

Finansieringen av ansökan till Kammarkollegiet på ca 10 000 kr sker via stiftelsens kapital.

2. Sammanfattning

Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som
studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftades år 1963 och det egna kapitalet uppgick 2018
till 376 790 kr. Syftet med stiftelsen är att befrämja flit, uppmuntra studier, utbildning etc.

Oxelösunds kommun förvaltar idag en stiftelse som har till ändamål att dela ut medel till
elever som är folkbokförda i Oxelösund samt studerar vid gymnasiet i Oxelösund. Till följd
av att Oxelösund inte längre har någon gymnasieskola stämmer inte gåvobrevet med
nuvarande organisation och detta innebär att det inte är möjligt att dela ut några medel i
dagsläget.

För att fonden fortsättningsvis ska kunna delas ut behöver förändringar i reglerna för
utdelning göras (permuteras). Förslag på ändringen är: stipendiet delas ut till elev/elever
folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet. Detta möjliggör att elever
folkbokförda i Oxelösund som studerar på gymnasier utanför Oxelösund kommer att ta del
av stipendiet.

Beslutsunderlag
Stiftelsens gåvobrev och tidigare beslut 2008 Ks§9

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Hanna Taflin (FÅ)
Ekonomichef (FK)







Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 21 Dnr KS.2019.143

Styrdokument 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över och undersöka relevansen för de styrdokument
där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag till åtgärd.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens styrdokument
per december 2019 och upprättat en förteckning över dessa. Totalt 142 styrdokument
redovisas.

För ett flertal av styrdokumenten saknas uppgifter om dokumentens relevans.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunchefen ges i uppdrag att
se över och undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med
eventuellt förslag till åtgärd.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2019-12-30
Förteckning, kommunens styrdokument 2019, version 2020-01-03.pdf

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över och undersöka relevansen för de
styrdokument där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag
till åtgärd.

______

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2019-12-30 KS.2019.143

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Styrdokument 2019

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att se över och undersöka relevansen för de
styrdokument där dessa uppgifter saknas, samt att återkomma med eventuellt förslag
till åtgärd.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelseförvaltningen har samordnat en inventering av kommunens styrdokument
per december 2019 och upprättat en förteckning över dessa. Totalt 142 styrdokument
redovisas.

För ett flertal av styrdokumenten saknas uppgifter om dokumentens relevans.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att kommunchefen ges i uppdrag att se över
och undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med eventuellt
förslag till åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2019-12-30

Förteckning, kommunens styrdokument 2019

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum  Dnr 
2020-01-03  KS.2019.143 

 

     
 

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

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se 
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Styrdokument, Oxelösunds kommun 2019 

 Styrdokument 
1 Vision 2025 
  

2 Mål och budget samt verksamhetsplaner 

 Mål och budget 
 Taxor och avgifter 
 Taxor och avgifter, grunder för avgiftssättning 
   
 Verksamhetsplaner 
 Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 
 Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden 
 Verksamhetsplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
 Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden  
 Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden  

  
3 Arbetsordning och reglementen  

 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 Huvudreglemente för Oxelösund kommuns nämnder 
 Reglementen för kommunala nämnder 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
 Reglemente för krisledningsnämnden 
 Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Reglemente för utbildningsnämnden 
 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 
 Reglemente för valnämnden 
 Reglementen för kommunala råd 
 Reglemente för Kommunala Handikapprådet 
 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
 Reglementen för gemensamma instanser 
 Reglemente, Förbundsdirektionen i Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund 
 Reglemente, Förbundsordning för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund 
 Reglemente, Nyköping-Oxelösunds gemensamma Överförmyndarnämnd 
 Reglemente för växelnämnden 

  



  2(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

 

 Styrdokument 
 Övriga kommunala reglementen 
 Arkivreglemente  
 Attestreglemente 
 Internkontrollreglemente 
 Kommentarer till redovisningsreglemente 
 Redovisningsreglemente  
 Reglemente för kommunrevisorerna  

  
4 Delegations- och verkställighetsordningar 

 Delegations- och verkställighetsordning för Kommunstyrelsen 
 Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden 
 Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Delegationsordning för Utbildningsnämnden 
 Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden  

  

5 Bolagsordning och ägardirektiv 

 Helägda Kommunföretag 
 Bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 
 Bolagsordning för Oxelö Energi AB 
 Bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB 
 Ägardirektiv för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 
 Ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB 
 Ägardirektiv för Oxelö Energi AB 
 Avkastningsplan för de kommunala bolagen 
 Uppdragsbeskrivning för ordföranden i dotterbolagen 
 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 
 Arbetsordning för styrelse i Oxelösunds Förvaltnings AB 
 Arbetsordning för styrelse i Oxelö Energi AB 
 Arbetsordning för styrelse i Kustbostäder i Oxelösund AB 
 Delägda företag 
 ONYX Näringslivsutveckling AB  
 Oxelösunds Hamn AB 
 Förbundsordning och reglemente för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund 

  
  



  3(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

 Styrdokument 
6 Kommunala planer och program 

 Integration och mångfald 
 Integrationsplan -Att möta nyanlända i Oxelösund 
 Mångfaldsplan 2016-2018 
 Handlingsplan för nationella minoriteter 

 Kultur 
 Kulturplan för Sörmland 2018-2025 
 Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2018-2020 
 Natur, miljö, bostäder och kost 
 Naturvårdsplan fastlandet 
 Plan oljeskada till sjöss 
 Renhållningsordning och avfallsplan 
 Bostadsförsörjningsprogram 
 Kostpolitiskt program 
 Näringsliv och besöksnäring 
 Program för näringslivsutveckling 
 Plan för besöksnäringen i Oxelösund 2019-2023 
 Personal 
 Personalpolitiskt program 
 Trygghet och säkerhet 
 Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 
 Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 
 Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 1 

 
Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 2 (Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) 18 kap, 13 §) 

 Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun 
 Handlingsplan, Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism 

 Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevalda 

  
7 Riktlinjer  

 Barn och unga 
 Riktlinje för elevresor på gymnasium, Komvux och folkhögskola 
 Riktlinje för ersättning av måltider och läromedel 
 Riktlinje för mottagande grundsärskola och gymnasiesärskola 
 Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun 
 Riktlinje för förskola och pedagogisk omsorg 

  



  4(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

  Styrdokument 
 Riktlinje för fritidshem 
 Riktlinje för omsorg på kvällar, nätter och helger 
 Riktlinje för inackorderingsbidrag 

 Riktlinje för skolskjuts 

 
Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fritidsförvaltning-
en 

 Riktlinje för samverkan mellan utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen 
 Dokumenthanteringsplan 
 Ekonomi, betalning och upphandling 
 Riktlinjer för den finansiella verksamheten 
 Riktlinjer för investering och leasing 
 Riktlinjer betalningsvillkor 
 Påminnelse och kravrutin 
 Riktlinjer för upphandling 
 Folkhälsa 
 ANDT-strategi 
 Färdtjänst och bistånd 
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 Föreningsstöd 
 Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper 
 Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar 
 Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar 
 Riktlinjer för kommunens bidrag till studieförbunden 
  Förtroendevalda 
 Regler för kommunalt partistöd 
 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 Bilaga till Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
 Medborgardialog 
 Riktlinjer för medborgardialog 
 Riktlinjer för e-förslag 
 Miljö 
 Riktlinjer för ett miljövänligare båtliv 
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö  
 Riktlinjer för Jogersö koloniområde 
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln  
 Kost 
 Riktlinjer för mat och måltider 
 Riktlinjer för specialkost 

  



  5(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

  Styrdokument 
 Stipendier 
 Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun 
 Riktlinjer för kulturstipendier 
 Riktlinjer för idrottsstipendier 
 Tomt och fastighet 
 Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun 
 Riktlinjer för tomtkö, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark 
 Trafik 
 Lokala trafikföreskrifter 
 Vård- och omsorg 
 Riktlinjer för social dokumentation inom Vård och Omsorg  
 Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar  
 Medicintekniska produkter  
 Riktlinjer för vård i livet slut  
 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst 
 Riktlinjer för alkoholservering i Oxelösunds kommun 
 Riktlinjer för avvikelsehantering enligt SoL och LSS 
 Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings- och vård-och omsorgsförvaltningen  
 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 
 Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt socialtjänstlagen (SoL) 
 Handlingsplan för demensomvårdnad 
 Riktlinjer för insatser, kontaktperson/familj 
 Riktlinjer för placering av barn och unga 
 Riktlinjer för Oxelösunds kommuns behandlingscentrum 

 
Lokal handlingsplan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer – arbetsrutin för socialtjänsten i 
Oxelösunds kommun 

 Riktlinjer för våld i nära relation 
 Riktlinjer för missbruksvård 
 Övriga 
 Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet 
 Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet 
 Riktlinjer för Oxelösund kommuns styrdokument 
 Riktlinjer för konst i Oxelösunds kommun 
 Riktlinjer för namnsättning 
 Riktlinjer för sponsring 
 Oxelösunds vapen 
 Rutiner för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år 
 Prioriteringsordning vid uthyrning av planer och lokaler 

  
  



  6(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

 Styrdokument 
8 Kommunala policyn 

 Policy för målstyrning och roller 
 Finanspolicy 
 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 
 Policy Skada på egendom 
 Mat och måltider, Policy  
  

 
 



Interpellation till ordföranden i UtbUdningsnämnden, Britta Bergström.

Det är många frågor som uppstått kring utbildningsnämnden och dess senaste sammanträde. Här
kommer några frågor:

Hur har ekonomin bedömts under 2019 fram till idag och vilka åtgärder har du som ordförande gett
direktiv om?

Vilka förslag har majoriteten tagit fram för att hålla budget under 2019 och vilka åtgärder har
bedömts kunna genomföras?

Av vilken anledning utlystes ett extra sammanträde i utbildningsnämnden och hur löd direktivet till
förvaltningschefen vilket underlag nämnden behövde?

Varför återkallades inte det extra nämndmötet om handlingarna inte uppfyllde ordförandens krav?

Varför tilläts inte nämnden en föredragning från förvaltningsledningen?

Oxelösund den 31 januari 2020

^^-^^^
Da^^ergento^
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