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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
attesthantering av leverantörsfakturor inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och 
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål fullmäktige har 
beslutat, samt säkerställa att den interna kontrollen hanteras på ett tillfredställande sätt.  
 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen knutet till hantering av 
leverantörsfakturor i allt väsentligt är tillräcklig. Vi har dock noterat ett antal 
utvecklingsområden. Nedan redovisas våra huvudsakliga iakttagelser: 

 
✓ Det finns i allt väsentligt ändamålsenliga riktlinjer samt tydliga rutiner för 

attesthantering av leverantörsfakturor. Efterlevnad av riktlinjer och rutiner säkerställs 
till stor del genom automatiska kontroller inbyggt i ekonomisystemet. Vår granskning 
har visat att hanteringen av leverantörsfakturor sker i enlighet med attestreglementet. 

 
✓ Vid vår granskning kan vi konstatera att det finns en aktuell attestantförteckning som 

redogör för vem som har rätt att godkänna samt attestera fakturor i enlighet med 
reglementet. Här har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder under året.  
 

✓ Vi har noterat att attestbehörigheter i ekonomisystemet kan avvika från fastställda 
attestantförteckningar. Den avvikelsen som vi har noterat i vårt stickprov rör att det 
har saknat en aktuell attestantförteckning för en anställd medan attestbehörigheten i 
ekonomisystemet har varit korrekt. Det finns idag inga kontroller eller uppföljningar av 
ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet.  

 
✓ Vidare har vi noterat att det inte förekommer något attestkrav för ändringar av fast 

data i systemet. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver 
godkännande. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i ekonomisystemet som 
säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna 
delegationsordningar.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att det finns aktuella riktlinjer och rutiner för kontroll samt uppföljning av 
ändringar/ tillägg i ekonomisystemet avseende leverantörsuppgifter och rättigheter. 
Detta i syfte att hindra och förebygga felaktig hantering samt oegentligheter vid 
betalning av leverantörsfakturor. 

 Tillse att ändringar av fast data i ekonomisystemet följer rätt behörighet och 
förfarande. 

 Säkerställa att rutiner finns för uppföljning att transaktioner följer beslutade 
delegationsordningar. 

 Se över behörigheter för medarbetare i ekonomisystemet. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Att attestera en faktura är detsamma som att godkänna den. Brister i attesthantering kan 
leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för kommunen. Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder behöver därför arbeta förebyggande och upprätta ändamålsenliga rutiner 
och regelverk för att reducera risken för avsiktliga och oavsiktliga fel vid betalning av 
leverantörsfakturor. Det behöver även finnas systematiska och strukturerade kontroller för 
uppföljning och upptäckande av oegentligheter.   
 
Utifrån genomförd riskanalys för 2019 har revisionen beslutat att genomföra en granskning 
av kommunens rutiner för attesthantering rörande leverantörsfakturor.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen säkerställt en ändamålsenlig 
attesthantering avseende leverantörsfakturor.  
 
I granskningen besvaras följande delfrågor:  
 

 Har aktuella och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för attest av leverantörsfakturor 
upprättats och formellt beslutats? 

 Finns aktuell attestantförteckning som tydligt redogör för vem som har rätt att 
godkänna och attestera fakturor i enlighet med reglementet? 

 Säkerställs att attestbehörigheter stämmer överens i attestantförteckning och 
ekonomisystem (samt belopp utifrån delegationsordning), t.ex. vid 
personalomsättning? Vilken uppföljning finns för att säkerställa att regler och riktlinjer 
avseende attest efterlevs?  

 Finns tydliga rutiner avseende vem som har behörighet att lägga till nya leverantörer i 
leverantörsregistret? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier samt intervjuer (se bilaga 1). Ett stickprov 
bestående av 25 leverantörsfakturor inom berörda nämnders verksamhetsområden har 
granskats avseende attesthantering. Intervjuer har genomförts med berörd personal inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende aktuella rutiner samt behörigheter att lägga till nya 
leverantörer i ekonomisystemet. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska 
rapporten. 
 
Urvalet av fakturor baseras på en bedömning av ovanliga konton av större karaktär utifrån 
resultaträkningen. Fokus har legat på externa kostnader. Utifrån storleken på de granskade 
nämndernas verksamheter har 10 stickprov tagits inom kommunstyrelsen respektive vård- 
och omsorgsnämnden samt 5 stickprov inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kostnaderna har varit högre inom kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. Vid 
granskningen noterade vi att ett flertal kostnader kom från samma leverantör. I dessa fall har 
fakturan med störst belopp från leverantören kontrollerats under den period som granskats.  
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2.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

2.5. Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats till att avse attesthantering rörande leverantörsfakturor.  
 

3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

3.2. Attestreglemente 

Attestreglementet för Oxelösunds kommun fastställdes av fullmäktige 2011-05-10. 
Reglementet omfattar kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar, 
löneadministration för kommunens anställda, interna transaktioner, medelsförvaltning samt 
medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.  

Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt, samt att redogöra för de skilda 
attestmoment/ -kontroller av ekonomiska transaktioner som uppkommer i samband med att 
faktura erhålls mot beställning. Samtliga ekonomiska transaktioner kräver minst två attester. 
De två obligatoriska attesterna kan inte utföras av samma person. Detta för att ingen person 
ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Följaktligen kan beslutattest ej utföras 
av den som mottagit faktura för att vid första skedet mottagnings-/granskningsattestera den. 
Sedan krävs beslutattest på samtliga fakturor för att dessa ska kunna gå vidare till betalning.  

 
 

 

 
Mottagningsattest: Kontroll av leverans/prestation mot beställning 
 
Granskningsattest: Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler samt kontroll av pris och betalningsvillkor 
 
Beslutsattest:  Kontroll mot beslut, kontering och anslag 
 
Behörighetsattest: Kontroll av beslutsattestants behörighet vid utbetalning 
 

 

Faktura Gransknings-/ mottagningsattest Beslutattest 
Utbetalning 
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4. Granskningsresultat 

 

4.1. Riktlinjer och rutiner för attest 

4.1.1. Iakttagelser 

Utöver attestreglementet har vi i granskningen inte mottagit några dokumenterade riktlinjer 
eller rutiner för attest. Efterlevnad av attestreglementet säkerställs främst genom automatiska 
kontroller inbyggt i kommunens ekonomisystem Raindance.  
 
Referenskoden på en leverantörsfaktura är utgångspunkt för den automatiska hanteringen 
av fakturan, dvs. koden avgör vem mottagaren är. Vid felaktig referenskod hanterar 
ekonomiavdelningen fakturan manuellt genom att vidare cirkulera fakturan (som då har 
fastnat i kommunens fakturacentral) till rätt användares inkorg. Utifrån genomförd 
fakturagranskning kan vi konstatera att fakturor emellanåt fastnar i fakturacentralen till följd 
av saknad eller felaktig referenskod, varpå manuell hantering av ekonomiavdelningen har 
varit aktuell. 
 
Det finns dock ingen behörighetsstyrning kopplat till referenskoden utan oftast är det en 
administratör på mottagande förvaltning som vet hur leverantörsfakturan ska konteras 
varmed denne gransknings-/ mottagningsattesterar fakturan. Leverantörsfakturan kan inte 
attesteras av en och samma person, utan ekonomisystemet kräver ytterligare en attest från 
en behörig anställd s.k. beslutattestant. Granskningen visar att hanteringen av fakturorna i 
vårt stickprov har skett på ett korrekt sätt utifrån fakturaunderlagen samt dess innehåll. I 
vissa fall noterade vi att medarbetare/ administratörer inom samma arbetsgrupp som utför 
samma arbetsuppgifter täcker upp för varandra. Därutöver kan en tillfällig ersättare utses vid 
behov vilket är förenligt med fastställt attestreglemente. Varje nämnd ska vid behov utfärda 
ytterligare tillämpningsanvisningar, med andra ord, hitta ett arbetssätt som fungerar för deras 
verksamhetsområde. Inom granskade nämnder har inga dokumenterade anvisningar tagits 
fram, men rutiner i form av upparbetade arbetssätt finns.  
 
Mottagare av leverantörsfakturor granskar dess riktighet samt konterar dem i 
ekonomisystemet Raindance. Leverantörsfakturor övergår till att vara gransknings-/ 
mottagningsattesterade och får ett ansvarsområde som avgör vem som har beslutattest. I 
detta fall har vår granskning visat att hantering av leverantörsfakturor har skett på ett korrekt 
sätt enligt attestreglementet. Detta grundar sig på att ingen anställd ensam har svarat för 
mottagning, granskning och beslutsattest.  
 
Den avvikelse som vi har påträffat i vår granskning berör kommunens interna kontroller 
avseende uppföljningar mellan attestbehörigheter och ekonomisystemet, att dessa inte 
avspeglar varandra. Se vidare kommentarer rörande denna iakttagelse under avsnitt 4.3.  
 

4.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga riktlinjer samt rutiner för 
attesthantering av leverantörsfakturor i kommunen. I stickprovet om 25 leverantörsfakturor 
hade fakturorna i samtliga fall mottagits, konterats och attesterats av rätt personer i enlighet 
med attestreglementet. 
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4.2. Attestantförteckning 

4.2.1. Iakttagelser 

Det finns aktuella attestantförteckningar som redogör för vem som har rätt att godkänna och 
attestera leverantörsfakturor i enlighet med reglementet. Dock noterar vi att dessa inte är helt 
tydliga. Vi noterade i granskningen svårigheter att urskilja vem som hade rätt att attestera 
vissa leverantörsfakturor. Detta på grund av att kommunen tidigare har haft 
attestantförteckningar med ordinarie samt ersättande beslutattestant på en och samma 
förteckning dvs. en person kan återfinnas på ett flertal attestantförteckningar som ersättande 
beslutattestant.  
 
Intervjuade inom Nyköpings kommun (som ansvarar för Oxelösunds kommuns 
löneadministration) ger samma bild, då deras personal har haft svårigheter att kontrollera att 
behörig attestant har godkänt lönerna. Svårigheten med att hålla reda på vilka 
attestantförteckningar som är aktuella och vilka personer som är behöriga beslutattestanter 
har föranlett att kommunstyrelsen åtagit sig att ta fram nya attestantförteckningar.  
 
Under 2019 har kommunen tagit fram nya attestantförteckningar som tydligt redogör för de 
skilda ansvarsområdena där respektive anställd är ordinarie samt ersättande beslutattestant. 
Detta innebär att varje person endast har två attestantförteckningar, där den ena anger de 
ansvarsområdena som den anställde i fråga är ordinarie beslutattestant och den andre 
redogör för de ansvarsområden där samma person är ersättande beslutattestant.  

4.2.2. Bedömning 

Oxelösunds kommun har attestantförteckningar för varje anställd som redogör för inom vilka 
ansvarsområden som denne har rätt att godkänna och attestera fakturor i enlighet med 
attestreglementet. 
 

4.3 Attestbehörigheter  

4.3.1 Iakttagelser 

I samband med vår granskning av attesthantering har en jämförelse skett mellan 
attestantförteckningar och ekonomisystemet, för att säkerställa att attestbehörigheten i 
systemet stämmer överens med vad som har beslutats. Urvalet består av 7 stickprov där 
chefer inom berörda nämnder (vård- och omsorgsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen) har ingått. De chefer som ingår i vårt 
urval har godkänt ett stort antal fakturor.  
 
Utgångspunkten är att de ansvarsområden som finns skilda på attestantförteckningarna för 
respektive anställd (både som ordinarie och ersättande beslutattestant) ska återspeglas i 
attesträtterna i ekonomisystemet. Kommunen upprättar vid behov särskilda attestblanketter 
för tillfälliga vikarier så att det enkelt går att urskilja tillfälliga och varaktiga ersättare. Tillfälliga 
ersättare utses främst i samband med semester eller annan tidsbestämd frånvaro.  
 
I vårt stickprov har vi kunnat konstatera att 6 av 7 attestbehörigheter i ekonomisystemet 
stämmer överens med utvalda attestantförteckningar. Vi har noterat avvikelser beträffande 
en anställd där kommunen saknar attestantförteckning som tillstyrker attestbehörighet för 
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enskilda ansvarsområden som finns upplagda i Raindance för den anställda. Den anställdes 
befattning i sig innefattar dock attestbehörighet i de enskilda ansvarsområdena, dvs. 
attestbehörigheterna i ekonomisystemet är korrekt.  
 
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns beloppsbegränsningar kopplat till de 
skilda ansvarsområdena i ekonomisystemet. Alla leverantörsfakturor kräver attest av två 
behöriga personer för att de ska gå till betalning, men systemet är inte utformat för att 
kontrollera beslutanderätt enligt delegationsordning för respektive nämnd.  

4.3.2 Bedömning 

Granskningen har visat att attesträtter i Raindance kan avvika från framtagna 
attestantförteckningar. Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning 
av ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i 
ekonomisystemet som säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna 
delegationsordningar. Kommunstyrelsen bör utarbeta interna kontroller för att säkerställa 
följsamhet till delegationsordningar. 

4.4 Behörighet att lägga till nya leverantörer 

4.4.1 Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av användarregistret i ekonomisystemet 
Raindance, där behörighetsnivåer finns angivet för alla användare. För att kunna lägga till 
eller ändra leverantörsuppgifter krävs minst behörighet på nivå 3 eller högre. Vi kan 
konstatera att flertal anställda på ekonomiavdelningen har behörighet i ekonomisystemet att 
lägga till och/ eller ändra leverantörsuppgifter. Denna bild bekräftas av ekonomichef, som 
beskriver att all personal på ekonomiavdelningen har högsta behörighet.1 Vidare delar 
systemleverantörer samt en IT-tekniker i Nyköping samma nivå.   
 
Utöver personalen på ekonomiavdelningen har administratörer på förvaltningarna med 
behörighetsnivå 3 möjlighet att lägga till och ändra leverantörsuppgifter. Detta är inte en del 
av deras arbetsuppgifter utan de ansvarar endast för kontering samt granskning av fakturor 
som ankommer från ekonomiavdelningen. Deras uppgift är då att lägga in fakturor i systemet 
och vid behov, registrera leverantörsuppgifter som saknas i Raindance.   
 
Vi har fått information om att behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid 
tillbaka. Ingen systematisk uppföljning har skett för att säkerställa att behörigheterna är 
korrekta. 
 
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns något attestkrav för ändringar av fast 
data i systemet i dagsläget. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver något 
godkännande. Följaktligen finns det heller ingen rutin att kontrollera gjorda ändringar som har 
skett under året, något som är möjligt via systemet. Det finns loggar som tydligt visar 
förändringar av leverantörsuppgifter i egenskap av namn, bankgiro m.m.  
 
Enligt intervjuade finns det ingen möjlighet att lägga till en godkännande funktion i systemet 
avseende ändringar/ upplägg av fast data. Vidare saknas kännedom om det är möjligt att få 
ut rapporter ur systemet som visar alla förändringar i leverantörsregistret.  

                                                
1 De anställda på ekonomiavdelningen har behörighet 7 vilket är den högsta nivån i Raindance. 
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Ekonomiavdelningen säkerställer att uppgifterna i leverantörsregistret är korrekta genom 
årliga interna kontroller, enligt ekonomichef. Dock råder viss osäkerhet kring hur ofta 
kontroller av leverantörsregistret faktiskt sker. Härutöver har kommunen en extern tjänst 
(Inyett) för kontroll av leverantörsutbetalningar. Inyett är en automatiserad tjänst som varnar 
för exempelvis listade blufföretag, dubbelbetalningar och avvikande belopp. Detta gör det 
möjligt att spärra misstänkta utbetalningar innan de genomförs, enligt ekonomichef.   

4.4.2 Bedömning 

Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning av behörighetsnivåer i 
ekonomisystemet. Behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid tillbaka. 
Härutöver har kommunen kontroller i form av en automatiserad tjänst för att förhindra vissa 
typer av felaktiga betalningar. Dock är vår bedömning att det saknas kontroller för uppföljning 
av gjorda ändringar i leverantörsuppgifter. Risken är att felaktiga betalningar kan ske och att 
oegentligheter inte upptäcks förrän i efterhand.  
 
Vår rekommendation är att kommunstyrelsen bör överväga att utarbeta interna kontroller för 
att minska risken för felaktiga betalningar samt oegentligheter. 
 
 
Oxelösund 23 mars 2020 
 
 
 
Sofia Tran       
EY 
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av 

kommunens avtalsförvaltning, med syfte att bedöma om denna är ändamålsenlig.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett 

antal områden. Det saknas i nuläget en processbeskrivning för avtalsförvaltningen, samt att 

roller och ansvar inte är tydligt definierade.  

Ett tydliggörande av processen och ansvarsfördelningen skulle enligt vår bedömning skapa 

en tydligare grund för genomförandet av avtalsförvaltningen. Ett ytterligare steg för att 

förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig avtalsförvaltning är att säkerställa att 

inköpsavdelningen får tillgång till tillräckliga systemstöd. I kommunen har det avsatts 

budgetmedel för implementering av ett e-handelssystem med spendverktyg.   

I granskningen har ett stickprov om tre avtal granskats särskilt. Vår övergripande bedömning 

är att det förekommer uppföljning av leverantörerna men att den kan utvecklas. 

Avtalsuppföljningen bör bygga på en riskanalys för att säkerställa att uppföljningen inriktas 

på väsentliga frågor. Formerna för avtalsuppföljningen bör också tydligare framgå i avtalen 

med leverantörerna. Vidare bör minnesanteckningar från uppföljningsmöten justeras för att 

utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter.  

Av granskningen framkommer att enbart en leverantör tillfrågades om att lämna anbud i 

samband med genomförandet av en direktupphandling av ett bemanningsföretag. Enligt 

kommunfullmäktiges upphandlingspolicy ska minst tre leverantörer tillfrågas. Härutöver kan 

det utifrån ett oegentlighetsperspektiv ifrågasättas huruvida samma person som genomförde 

direktupphandlingen och enbart kontaktade en leverantör, också bör ansvara för 

avtalsuppföljningen.  

Avslutningsvis anser vi att återrapporteringen av avtalsuppföljningen till nämnd och styrelse 

bör stärkas. Enligt fullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare ska 

återrapportering av uppföljningen ske i samband med redovisningen av den interna 

kontrollen. Ingen granskad nämnd eller styrelse har återrapporterat avtalsuppföljning i 

enlighet med detta krav.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra hur avtalsförvaltningen ska ske i kommunen.  

• Prioritera implementeringen av planerat e-handelssystem. 

Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att: 

• Säkerställa att minst tre leverantörer tillfrågas vid genomförande av 
direktupphandlingar, i enlighet med kommunens upphandlingspolicy. 

• Säkerställa att flera personer involveras i genomförande och uppföljning av 
direktupphandlingar, för minska risken för personberoende samt oegentligheter. 

• Tillse att dokumentationen av direktupphandlingar är tillräcklig. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och 

omsorgsnämnden att:  

• Säkerställa att återrapporteringen av avtalsuppföljningen sker i enlighet med 
kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare. 

• Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.  

• Säkerställa att formerna för uppföljning tydligt framgår av avtal.   
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Avtalsförvaltning utgör en central del av en kommuns arbete med att uppnå goda affärer med 

avtalade aktörer. En aktiv avtalsförvaltning möjliggör avtalets fulla potential och kan bidra till 

kvalitets- och verksamhetsutveckling. Trots att avtalsförvaltningen är väsentlig för att 

säkerställa efterlevnaden av avtal prioriteras den inte alltid. Anledningen kan vara att 

organisationen inte avsätter tid och personella resurser till förvaltningsarbetet eller att det är 

svårt att hitta en enkel struktur för att påbörja en effektiv avtalsförvaltning.   

En bristande eller utebliven avtalsförvaltning kan få allvarliga konsekvenser, inte bara för 

kommunen utan även för andra parter som berörs av avtalet. T.ex. kan bristande 

avtalsförvaltning leda till att leveranser inte sker enligt avtal och att det inte upptäcks, samt 

att kostnader ökar då högre priser och sämre leveransvillkor kan tillämpas. 

Utifrån genomförd riskanalys för 2019 har revisionen beslutat att genomföra en granskning 

av kommunens avtalsförvaltning.  

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver en ändamålsenlig 

avtalsförvaltning.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av ingångna avtal?  

 Genomförs ändamålsenliga riskanalyser i samband med planeringen av 

avtalsuppföljningen?  

 Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar? 

 Finns ändamålsenliga systemstöd och vägledningar för avtalsförvaltningen?  

 Hanterar kommunen identifierade avvikelser utifrån ingångna avtal på ett 

ändamålsenligt sätt?  

o Finns det i avtalen reglerat hur eventuella avvikelser ska hanteras?  

o Är avtalade sanktioner ändamålsenligt utformade?  

 Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering till ansvarig styrelse/nämnd? 

 Ansvariga nämnder 

Granskningen begränsas till att omfatta kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt 

vård- och omsorgsnämnden.  

 Revisionskriterier  

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §  

 Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning (Vägledning nr 2 2016) 

 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
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 Program för uppföljning och insyn av privata utförare 

 Genomförande  

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier samt intervjuer med ansvariga 

tjänstemän inom berörda enheter. För att välja ut lämpliga intervjupersoner har ett så kallat 

referensurval genomförts, vilket är en av de vanligaste icke-slumpmässiga urvalsmetoderna 

inom samhällsvetenskaplig forskning.1 Utifrån granskningens syfte och omfång har 

kommunens ekonomichef identifierat lämpliga intervjupersoner för granskningen. Fördelen 

med denna metod är att interna nyckelpersoners expertkunskap om 

förvaltningsorganisationen kommer till användning vid urvalstillfället. En potentiell risk är att 

de som ger förslag väljer ut personer med liknade synsätt som dem själva. Denna risk 

bedömer vi i det här fallet vara marginell.  

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten, för att säkerställa att 

den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden.2 Slutsatser och bedömningar svarar EY för. 

 Avgränsningar  

Granskningen omfattar avtalsförvaltning rörande avtal med externa leverantörer. Urvalet har 

gjorts i samråd med de förtroendevalda revisorerna. Granskningen omfattar inte avtal i form 

av exempelvis anställningsavtal eller hyresavtal.  

3. Utgångspunkter för granskningen  

 Avtalsförvaltning – mer än uppföljning av avtal  

Granskningen utgår från Upphandlingsmyndighetens definition av avtalsförvaltning.3 

Avtalsförvaltning kommer användas som begrepp för de aktiviteter som syftar till att 

säkerställa att leverantören uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och att den 

upphandlande myndigheten får det som har upphandlats. Begreppet avtalsförvaltning 

innebär förutom avtalsuppföljning intern administration, som exempelvis att registrera avtalet 

i en avtalsdatabas, samt att hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar. Vidare 

innebär avtalsförvaltning att arbeta med avtalstrohet, det vill säga att styra organisationens 

köp till leverantören som myndigheten har avtal med.  

 Vad är en ändamålsenlig avtalsförvaltning? 

Det finns inte reglerat i detalj hur kommuners avtalsförvaltning ska bedrivas. Våra 

bedömningar av avtalsförvaltningen kommer att utgå från Upphandlingsmyndighetens 

vägledning i avtalsförvaltning och kommunallagens krav på en tillräcklig intern kontroll. Enligt 

kommunens reglemente för intern kontroll avser intern kontroll de åtgärder som bidrar till att 

                                                           
1 Se t.ex. Tansey, O. 2007. Process Tracing and Elite Interviewing: A case for Non-probability 
Sampling. Political Science and Politics. 40:4, s. 765–772.  
2 Se källförteckningen för en redovisning av intervjupersoner.  
3 Se Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning.  
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utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga verksamheter och 

därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.  

 

Avtalsförvaltningen kan delas upp i ett antal moment. Det inledande steget är att strukturera 

avtalsförvaltningen, vilket bland annat inbegriper att upprätta en process för 

avtalsförvaltningen, att klassificera gällande avtal och att riskutvärdera avtalen. Som stöd i att 

strukturera avtalsförvaltningen kan organisationen använda sig av systemstöd. Det kan 

exempelvis röra sig om avtalsdatabaser eller spendverktyg.4 Dessa åtgärder och system 

utgör grunden för den följande delar i avtalsförvaltningen. Utan en definierad process för 

avtalsförvaltningen med tydligare roller försvåras möjligheterna till en ändamålsenlig 

planering av avtalsförvaltningen.   

Planeringen av avtalsförvaltningen bör bygga på en dokumenterad plan. I planen bör framgå 

vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras. Planeringen 

bör utgå från den sedan tidigare genomförda klassificeringen av avtal samt riskanalys. 

Avtalsuppföljningens omfattning bör anpassas utifrån avtalstypen och den uppskattade 

risken.  

Genomförandet av avtalsuppföljningen bör utgå från kraven i förfrågningsunderlaget. Oavsett 

vald uppföljningsmetod bör resultaten dokumenteras och kommuniceras till leverantören och 

verksamheten. Uppföljningen kan delas upp i uppföljning av leverantör och uppföljning av 

vara/tjänst. I uppföljningen av leverantören ingår kontroll av leverantörens ekonomiska 

status. Däri kan ingå att kontrollera att leverantören betalat sina skatter och avgifter. 

Uppföljningen av varan/tjänsten består dels i kontroll av avtalad kvalitet samt kontroll av 

volym och pris. Om det i uppföljningen noteras avvikelser i relation till avtalet kan det bli 

aktuellt med sanktioner. I avtalet bör det regleras hur avvikelser ska hanteras.  

Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att utvärdera avtalsperioden. I slutet av 

avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultat och de inblandades 

erfarenheter, genomföra en analys av den gångna avtalsperiodens måluppfyllelse. Analysen 

bör ligga till grund för kommande upphandling och kommande avtalsperiods 

avtalsförvaltning.    

  

                                                           
4 Ett spendverktyg syftar bl.a. till att ge information om vad organisationen köper in, från vem, för hur 
mycket pengar och vem inom den egna organisationen som gör inköpen.  

Strukturera 
avtalsförvaltningen

Planera 
avtalsförvaltningen 

Genomför 
uppföljningen

Utvärdera 
avtalsperioden 
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4. Organisation och styrning  

 Inköpsavdelningen samordnar kommunens inköp  

Kommunens centrala inköpsavdelning är organisatoriskt lokaliserad inom 

kommunstyrelseförvaltningen. På inköpsavdelning arbetar två personer, en 

upphandlingsansvarig och en upphandlingsassistent. Inköpsavdelningen stödjer 

verksamheterna i upphandlingsförfarandet och har det övergripande ansvaret för att 

kommunkoncernens upphandlingar samordnas. Enligt upphandlingspolicyn ska uppföljning 

av leverantörer ske av avtalsansvarig verksamhet. Inköpsavdelningen ansvarar för 

uppföljning av gjorda upphandlingar, samt att ramavtal tecknas för frekventa varor och 

tjänster som årligen överstiger direktupphandlingsgränsen. Verksamheterna ansvarar för 

uppföljning av direktupphandlingar samt att informera inköpsavdelningen om vilka varor och 

tjänster som köps in frekvent. 

Intervjuad upphandlingsansvarig på inköpsavdelningen uppger att det i nuläget inte finns 

tillräckliga resurser för att inköpsavdelningen ska ha möjlighet att vara delaktig i 

avtalsuppföljningen. Efter att en upphandling genomförts kopplas inköpsavdelningen bort, 

fram till att tjänsten/varan ska upphandlas igen. I praktiken är det således verksamheterna 

som genomför avtalsförvaltningen, bortsett från att inköpsenheten är med i processen då 

avtalsperioden utvärderas och nytt avtal upphandlas. I övrigt är det enda tillfälle då 

inköpsavdelningen blir inkopplade, när det uppstår tvister med leverantören.5  

Vid genomförandet av varje upphandling bestäms vem eller vilka som ska ansvara för 

avtalsförvaltningen. Antalet avtalsansvariga kan variera, beroende på avtalets karaktär och 

hur många förvaltningar som använder avtalet. I de fall avtal är kommunövergripande kan 

det vara upp till fem avtalsansvariga. De funktioner som väljs ut att ansvara för beställningar 

och uppföljning av avtalet är i regel delaktiga i upphandlingsförfarandet. Det finns enligt 

uppgift inga dokumenterade rutiner för att samordna uppföljningen mellan ansvariga 

funktioner.  

 Avtalsförvaltningsprocessen är inte fastställd i styrdokument  

Kommunen har ingen definierad process för avtalsförvaltning. Det saknas med andra ord ett 

övergripande styrdokument som beskriver vilka aktiviteter som ingår i avtalsförvaltningen och 

vilka roller som ska ingå i processen. Eftersom ansvaret i praktiken är ålagt verksamheterna 

är det upp till respektive nämnd att bestämma hur avtalsförvaltningen ska skötas. 

Inköpsavdelningen har inte tagit fram vägledningar eller mallar för hur avtalsförvaltningen 

kan bedrivas.  

Kommunens upphandlingspolicy6 och riktlinje för upphandling7 utgör lokalt anpassade 

kompletteringar till upphandlingslagstiftningen och syftar till att säkerställa att kommunens 

upphandling av varor och tjänster sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt 

                                                           

5 I ett ärende under 2019 där inköpsavdelningen var inkopplad saknades underlag till leverantörens 
fakturor. Ärendet resulterade i att avtalet med leverantören hävdes. 
6 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-04-03.  
7 Fastställd 2018-12-21.   
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och rättvist sätt. Policyn och riktlinjerna berör i huvudsak de delar av inköpsprocessen som 

är relaterade till upphandlingsförfarandet. Delar av policyn behandlar avtalsförvaltningen, 

men berör främst ansvarsfördelningen mellan inköpsavdelningen och verksamheterna 

avseende avtalsuppföljningen. Vad gäller avtalsuppföljningen anges i policyn att uppföljning 

av såväl leverantörer som avtal ska ske regelbundet och systematiskt av avtalsansvarig 

verksamhet.  

Utöver styrdokumenten för upphandling har även kommunfullmäktiges Program för 

uppföljning och insyn av privata utförare bäring på avtalsförvaltningen. I programmet beskrivs 

bland annat uppföljningens inriktning och vilken information som ska lämnas till 

nämnd/styrelse.   

 Inköpsavdelningen genomför stickprovskontroller  

Enligt kommunens upphandlingsansvarig har kommunen ökat sina ansträngningar när det 

kommer till att säkerställa en ändamålsenlig fakturakontroll. Förutom de kontroller som sker 

inom ramen för ordinarie attest- och godkännanderutin, genomför inköpsavdelningen 

stickprovsvisa kontroller av fakturor. Omfattningen av stickprovskontrollerna varierar från 

månad till månad. Urvalet av fakturor är i regel styrt av inkomna synpunkter på leverantörer, 

det vill säga på förekommen anledning.  

 Kommunen står i begrepp att införa ett e-handelssystem  

Avtal som löper över en längre tidsperiod läggs enligt uppgift in i avtalsdatabasen e-avrop. 

Inköpsavdelningen ansvarar för att kommunens ramavtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen. 

Avtal som däremot avser engångsköp läggs in i kommunens diarieföringssystem Castor. 

Sammanlagt har kommunen ungefär 325 aktiva avtal i avtalsdatabasen, vilket enligt 

intervjuade motsvarar samtliga som ska inkluderas. 

I kommunen har det avsatts budgetmedel för implementering av ett e-handelssystem. Enligt 

upphandlingsmyndigheten är e-handel ofta förknippat med bland annat ökad 

användarvänlighet, förbättrad avtalstrohet, effektivare och mer strukturerade 

inköpsprocesser och bättre möjlighet till uppföljning och analys. Under 2019 fanns dock 

varken ett spendverktyg eller ett system för e-handel.  

Om en leverantörs ekonomi försämrats eller om leverantören gått i konkurs, fångas det upp 

genom systemen Inyett och e-avrop. Vid osäkerhet kring leverantörernas ekonomi 

genomförs kreditupplysningskontroller.   

 Uppföljningen ska ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen   

I kommunens Program för uppföljning och insyn av privata utförare beskrivs hur 

nämnden/styrelsen ska informeras om uppföljningen. Bestämmelserna gäller dock inte för 

samtliga privata utförare. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de 

flesta verksamhetsområden och som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar. Det är inte 

tydliggjort vilka avtal som i praktiken omfattas av denna formulering. 

Nämnderna/styrelsen ansvarar för att uppföljning av privata utförare sker i samband med 

redovisningen av den interna kontrollen. Det är dock enbart uppföljningen av avtal som 
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ingåtts efter den 19 september 2018 som ska redovisas. Anledningen är att 

kommunfullmäktiges program för uppföljning enbart gäller för avtal som tecknades efter det 

datumet, vilket är dagen för programmets fastställande.   

Den interna kontrollen ska redovisas två gånger per år. Granskningen visar att ingen nämnd 

eller kommunstyrelsen, i samband med dessa tillfällen, har beskrivit utfallet för uppföljningen 

av privata utförare.  

 Vår bedömning   

Genom kommunens policy och riktlinje för upphandling finns en grundläggande reglering av 

inköpsarbetet. Enligt vår bedömning saknas dock ett styrdokument som definierar 

inköpsprocessen i dess helhet, från planering av upphandling till avtalsuppföljning och 

återkoppling. I synnerhet saknas riktlinjer för avtalsförvaltningens genomförande och vilka 

roller som däri ingår. Avsaknaden av fastställda processer och roller i avtalsförvaltningen 

riskerar leda till att kvaliteten i avtalsförvaltningen blir person- och situationsberoende. 

Enligt vår bedömning framgår det inte tydligt av policyn för upphandling vilka avtal som 

inköpsavdelningen är ansvariga för att följa upp och vilka avtal som verksamheterna ska följa 

upp. Ansvarsfördelningen mellan inköpsenheten och verksamheterna kan förtydligas i 

policyn.  

Inköpsavdelningen har enligt intervjuad upphandlingsansvarig inte personalresurser att utöva 

en aktiv roll i avtalsuppföljningens genomförande. Ansvaret för avtalsuppföljningen ligger på 

respektive förvaltning, varför det åligger dem att säkerställa att detta arbete genomförs på ett 

ändamålsenligt sätt. Inköpsavdelningen bör dock, i egenskap av samordnade organ, ta ett 

större normgivande ansvar för avtalsuppföljningen. För att underlätta avtalsuppföljningen 

finns skäl för inköpsavdelningen att ta fram vägledningar som stöd för förvaltningarnas 

avtalsuppföljning. Dessa kan med fördel innehålla information om klassificering och 

riskanalys av leverantörsbasen, genomförandet av uppföljningen och återkopplingen av 

avtalsuppföljnigen. 

I kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare anges att uppföljning ska 

ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen. Skrivningen förtäljer inte om 

ordet uppföljning i detta sammanhang avser avtalsuppföljningen, det vill säga planerade 

kontroller av utföraren, eller om det syftar på uppföljning i termer av återrapportering. 

Rimligtvis bör dock kommunfullmäktiges dokument tolkas i enlighet med det senare 

alternativet. I annat fall skulle avtalsuppföljningen behöva genomföras vid två specifika 

tillfällen på året. Det kan noteras att ingen granskad nämnd eller styrelse har följt upp 

resultaten för avtalsuppföljningen i samband redovisningen av den interna kontrollen.  

Enligt vår bedömning är det dessutom svårtolkat vilka typer av avtal som omfattas av 

kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare. Av programmet framgår att 

det omfattar den upphandlade verksamhet som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.8 

Det är utifrån denna formulering inte helt tydligt huruvida de avtal som granskas särskilt i 

denna rapport omfattas av programmets bestämmelser.  

                                                           
8 Härutöver exkluderas fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för 
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning. 
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5. Granskning av avtal  

Som tidigare nämnts är ansvaret för kommunens avtalsförvaltning decentraliserad till de olika 

förvaltningarna. Inköpsavdelningen blir enbart inkopplad vid särskilda händelser, till exempel 

om det uppstår tvister med leverantörer. För att granska förvaltningarnas avtalsförvaltning 

har vi inom ramen för denna granskning genomfört ett stickprov. I stickprovet ingår tre avtal 

med externa leverantörer av tjänster. 

 Lägerboende  

Den 20 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att bygga ett lägerboende. 

Lägerboendet är ämnat för föreningar, studieförbund och skolor. Kultur- och fritidsnämnden 

ansvarar för driften av verksamheten.  

Den 11 november 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge kultur- och fritidschefen i 

uppdrag att genomföra en direktupphandling av arbetet med bokningar, marknadsföring, 

kundvård, och skötsel av lägerboendet. Utgångspunkten för upphandlingen var enligt uppgift 

att en eller flera föreningar skulle sköta driften av lägerboendet.  

Inledningsvis gick förvaltningen ut med en förfrågan till samtliga föreningar i kommunen. Den 

26 februari 2018 godkände kultur-och fritidsnämnden föreslaget avtal med föreningen Onyx. 

Innan avtalets tecknande granskades föreningens ekonomi.  

I samband med att avtalet tecknades utbetalades 250 tkr till föreningen i startbidrag. 

Startbidraget syftade till att finansiera marknadsföring och resurser för att starta arbetet med 

driften av lägerboendet. Användningen av startbidraget har granskats av förvaltningen.   

Avtalet med Onyx löper över tre år mellan 2018-03-22 och 2021-03-21. Kommunen åtar sig 

genom avtalet att tillhandahålla en fastighet som fungerar som ett lägerboende och 

omklädningsrum. I avtalet regleras kommunens och föreningens ansvarsförhållande för 

skötseln av lägerboendet. Vidare anges bland annat vem som är betalningsskyldig vid 

skadegörelse och hur intäkterna ska fördelas mellan kommunen och föreningen. Avtalet gör 

gällande att 40 procent av intäkterna ska tillfalla kommunen, 50 procent Onyx och ytterligare 

10 procent till Onyx om föreningen driver verksamheten på ett tillfredsställande sätt.  

Hävning av avtalet kan ske om föreningen missköter sina uppgifter, blivit varnad av 

kommunen och därefter fortsätter att missköta sina åtaganden eller inte svarar på 

kommunens varning.  

Varje kvartal levererar föreningen statistik till kultur- och fritidsförvaltningen i form av bland 

annat antal besökande grupper, eventuella skador på lägerboendet och klagomål mot 

lägerboendet eller Onyx. Kommunen har under hela avtalsperioden rätt att kontinuerligt ta 

del av Onyx bokföring. Om ekonomiska oegentligheter noteras har kommunen rätt att häva 

avtalet. Förvaltningen har under avtalsperioden inte begärt att få ta del av föreningens 

bokföring.   

Under 2019 genomfördes två uppföljningsmöten. Härutöver har kultur- och 

fritidsförvaltningen och föreningen kontinuerlig kontakt gällande bokningar och det löpande 

arbetet. Vid uppföljningsmöten behandlas lägerboendets ekonomi, bokningar och andra 

frågor som aktualiserats. På uppföljningsmötena förs minnesanteckningar. Dessa justeras 
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inte. I avtalet regleras inte hur ofta uppföljningsmöten ska genomföras. På sammanträdet 

den 19 november 2019 informerades nämnden om avtalsuppföljningen.    

Det har inte genomförts en riskanalys inför planeringen av avtalsuppföljningen. Enligt 

intervjuade på kultur- och fritidsförvaltningen har det hittills inte förekommit några avvikelser 

gentemot avtalet.   

 Vår bedömning  

Vår bedömning är att avtalshanteringen rörande avtalet med föreningen Onyx i flera delar 

sker på ett ändamålsenligt sätt. Parternas åtaganden regleras genom avtal och det 

genomförs löpande uppföljningar av uppdragets genomförande. Dessutom har nämnden 

informerats om avtalsuppföljningen vid ett nämndsammanträde. Det finns dock skäl att 

justera anteckningarna som förs vid parternas uppföljningsmöten, för att utgöra ett 

ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter. Dessutom bör avtalsuppföljningen bygga på 

en dokumenterad riskanalys och i avtalet bör formerna för uppföljningsmöten regleras 

tydligare.  

 Bemanning av sjuksköterskor inom hemvården och särskilt boende 

Den 13 mars 2019 tecknade social- och omsorgsförvaltningen ett kontrakt med Vårdkuriren 

Bemanning AB genom direktupphandling. Kontraktet avser bemanning av sjuksköterskor 

inom hemvården och särskilt boende.  

Direktupphandlingen genomfördes med anledning av sjukfrånvaro på befintlig 

sjuksköterskepersonal och vakanta tjänster. I början av våren 2019 gjordes bedömningen att 

patientsäkerheten inom hemvården och särskilt boende inte kunde garanteras med befintlig 

bemanning. En enhetschef inom förvaltningen genomförde direktupphandlingen. Enbart ett 

företag tillfrågades att lämna anbud.  

I avtalet med Vårdkuriren Bemanning AB regleras konsultkostnaden för 

bemanningspersonalen. Vidare regleras frågor bland annat om fakturering, uppsägningstid 

och rekryteringar. Kontraktet gäller tillsvidare med en månads ömsesidig uppsägningstid från 

båda parter.  

I avtalet hänvisas till de allmänna bestämmelserna för personaluthyrning (ABPU-10). De 

allmänna bestämmelserna reglerar frågor kring till exempel reklamation, hävning av avtal 

samt ansvarsfrågor. Former för uppföljning framgår inte av avtalet.  

Under 2019 har Vårdkuriren Bemanning fakturerat kommunen 1 566 403 kr. I september 

2019 kontaktades inköpsavdelningen av äldreomsorgsförvaltningen i syfte att initiera ett 

arbete med att ta fram ett ramavtal. Vid utgången av september månad hade bolaget 

fakturerat kommunen 1 099 595 kr. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ramavtal 

för bemanning inom omsorgsverksamheten.  

Avtalets verksamhetsmässiga aspekter följs upp av samma enhetschef. Enhetschefen har 

regelbunden kontakt med bolaget och följer upp hur tilldelade konsulter fungerar i arbetet. 

Uppskattningsvis har enhetschefen och bolaget avstämningar varannan vecka.  
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Fakturan för bemanningspersonalen kontrolleras av enhetschefen, som stämmer av bland 

annat nedlagda timmar och timpris. Förvaltningschefen blir regelbundet uppdaterad kring 

kostnaderna för bemanningspersonalen.  

 Vår bedömning  

Välfärdstjänster omgärdas sedan 2019 av en särskild upphandlingslagstiftning med en högre 

beloppsgräns för direktupphandling än vid köp av andra typer av varor eller tjänster. För att 

säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överstigs är det väsentligt att det upprättas ett 

ramavtal för bemanning av omsorgspersonal.  

Enligt vår bedömning förekommer brister i rutinerna för upphandlingen samt uppföljningen av 

Vårdkuriren bemanning. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska minst tre leverantörer 

tillfrågas vid direktupphandlingar. Detta krav får endast frångås om det föranleds av en 

förklaring till inköpsavdelningen och att inköpsavdelningen fattar ett beslut om att kravet inte 

behöver tillämpas. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av underlag som styrker 

att ett sådant beslut har fattats.   

I detta fall tillfrågades enbart en leverantör. Direktupphandlingen strider således mot 

kommunens interna upphandlingsregler. Vidare bedömer vi att det finns en risk att 

dokumentationen kopplat till direktupphandlingen är bristande utifrån kraven i LOU. 

Härutöver kan det utifrån ett oegentlighetsperspektiv ifrågasättas huruvida samma person 

som genomförde direktupphandlingen och enbart kontaktade en leverantör, också bör 

ansvara för avtalsuppföljningen.  

Avslutningsvis kan konstateras att frågor om uppföljning och dialog inte behandlas i avtalet. 

Vi rekommenderar att det i avtalet med leverantör framgår utfästelser kring hur 

avtalsuppföljningen ska bedrivas.  

 Ramavtal för tekniska konsulter  

Under 2018 upphandlade kommunen, tillsammans med Kustbostäder och Oxelö Energi, 

tekniska konsulter för tolv delområden. Bland annat upphandlas tekniska konsulter för brand, 

mark och anläggning samt bygg. Vi har granskat avtalsrelationen med Ramböll för dessa 

avtal.  

För var och ett av dessa delområden upprättades ramavtal. Ramavtalen följer en framtagen 

mall och är således i det närmaste identiska innehållsmässigt. I ramavtalen regleras bland 

annat byte av personal, fakturering och avrop. Formerna för uppföljning framgår inte i detalj 

av avtalen. 

I ramavtalen hänvisas till Allmänna bestämmelser ABK 09 för konsultuppdrag inom arkitekt- 

och ingenjörsverksamhet. I de allmänna bestämmelserna regleras bland annat ansvar för 

skada, hävning av avtalet och tvistelösning.  

Både kommunen och Kustbostäder avropar från ramavtalen för tekniska konsulter. Avropen 

sker i regel efter dialog mellan kommunen och Kustbostäder. Även när kommunen avropar 

från ramavtalen är det enligt uppgift Kustbostäder som ansvarar för avtalsuppföljningen. 

Planeringen av avtalsuppföljningen bygger inte på en dokumenterad riskanalys. När 

kommunen avropar är det i regel Kustbostäders fastighetsförvaltare som genomför 
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mottagningsattest. Fastighetsekonom på kommunen slutattesterar fakturan. Vid 

slutattesteringen granskas bland annat timpriset och antalet nedlagda timmar. Det har hittills 

inte påträffats några större avvikelser i relation till avtalet.  

Bolaget är den part som har den dagliga kontakten med leverantören i pågående projekt. 

Avtalsuppföljningen sker därför av bolaget. Inom större projekt har bolaget 

avstämningsmöten med Ramböll ungefär varannan vecka. Vid mötena förs det 

minnesanteckningar. Vi har tagit del av byggmötesprotokoll gällande sanering av 

Ramdalsskolan. Protokollen godkänns på efterföljande möte utan att signeras.   

Kommunens fastighetsekonom tar del av samtliga byggmötesanteckningar i de större 

investeringsprojekten. Vidare deltar fastighetsekonomen vid vissa projektmöten och har 

månatliga avstämningar med Kustbostäder kring budget och projektens genomförande.   

 Vår bedömning  

Enligt vår bedömning är avtalsuppföljningen av leverantören i flera delar tillräcklig. Det sker 

löpande uppföljningsmöten med leverantören och fakturorna kontrolleras utifrån bland annat 

pris och kvantitet. Vi rekommenderar dock att byggmötesprotokollen justeras och att 

avtalsuppföljningen bygger på en riskanalys. Vidare är vår bedömning att det i avtal med 

leverantör bör förtydligas hur avtalsuppföljningen ska genomföras.  
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6. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfråga Svar 

Finns det en ändamålsenlig 

process för uppföljning och kontroll 

av ingångna avtal?  

Delvis. Processen för uppföljning och kontroll av 

ingångna avtal regleras genom kommunens 

styrdokument för upphandling samt program för 

uppföljning och insyn av privata utförare. I dessa 

styrdokument beskrivs ansvar och roller på en 

övergripande nivå. Enligt vår bedömning saknas en 

definierad process för avtalsförvaltningen som på 

ett detaljerat sätt anger de olika stegen i 

avtalsförvaltningen med tillhörande 

ansvarsfördelning. 

Den rådande processen är emellertid inte utan 

förtjänster. I samband med upphandlingen fattas 

beslut om roller för avtalsuppföljningen, den 

avtalsansvarige genomför kontroller under 

avtalsperioden och synpunkter samlas in vid den 

förnyade konkurrensutsättningen. För att 

säkerställa att detta genomförs på ett likvärdigt och 

systematiskt sätt bör dock processen förtydligas.  

Genomförs ändamålsenliga 

riskanalyser i samband med 

planeringen av 

avtalsuppföljningen?  

Nej. Inom ramen för vår stickprovsgranskning har vi 

noterat att det inte finns dokumenterade 

riskanalyser för berörda avtal. Enligt vår bedömning 

bör kommunstyrelsen, inom ramen för sitt mandat 

att utfärda riktlinjer för uppföljning av privata 

utförare, upprätta en struktur för hur och när 

riskanalyser ska genomföras. I nuläget finns inga 

anvisningar för hur avtalsförvaltningen ska 

struktureras, det vill säga hur avtal ska klassificeras 

och riskbedömas.  

Dokumenteras resultaten av 

genomförda uppföljningar? 

 

Delvis. Vi kan utifrån granskningens stickprov 

konstatera att en vanlig uppföljningsmetod är 

uppföljningsmöten med utföraren. Vid dessa möten 

förs i regel minnesanteckningar, vilket är positivt. 

Minnesanteckningarna bör dock justeras för att 

utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda 

avtalsparter.    

Finns ändamålsenliga systemstöd 

och vägledningar för 

avtalsförvaltningen?  

 

Nej. Under 2019 fanns verken ett spendverktyg 

eller e-handelssystem. Dessa systemstöd 

underlättar avtalshanteringen och möjligheten till 

analys. Enligt vår bedömning är det väsentligt att 

arbetet fortskrider med att upphandla och 

implementera ett e-handelssystem. Dessutom är 
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vår uppfattning att det finns behov att ta fram 

vägledningar för avtalsförvaltningen. För att 

åstadkomma ett enhetligt arbete i kommunen är det 

till fördel om vägledningen upprättas av 

inköpsavdelningen och gäller för hela 

kommunförvaltningen.   

Hanterar kommunen identifierade 

avvikelser utifrån ingångna avtal 

på ett ändamålsenligt sätt?  

 

Ja. Vi har inom ramen för granskningen 

uppmärksammats om ett fall under 2019 där 

avvikelser gentemot avtal identifierats. Situationen 

hanterades genom att inköpsavdelningen 

kopplades in och avtalet hävdes efter utredning av 

aktuella sakförhållanden. Enligt vår bedömning 

hanterades situationen på ett lämpligt sätt.  

I de avtal vi tagit del av finns det reglerat hur 

avtalsavvikelser ska hanteras.  

Sker det en kontinuerlig och 

tillräcklig återrapportering till 

ansvarig styrelse/nämnd? 

Nej. Enligt kommunfullmäktiges program för 

uppföljning ska nämndernas uppföljning ske i 

samband med redovisningen för den interna 

kontrollen. Vi noterar att ingen granskad nämnd har 

redovisat en uppföljning av externa utförare vid 

dessa tillfällen.  

 

Oxelösund den 23 mars 2020  

Herman Rask       

EY 
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7. Källförteckning 

Intervjupersoner  

• Ekonomichef, Oxelösunds kommun  

• Upphandlingsansvarig, inköpsavdelningen  

• Fastighetsekonom, kommunstyrelseförvaltningen 

• Fastighetsförvaltare, Kustbostäder  

• Fritidssekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen  

• Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen  

• Förvaltningschef, social- och omsorgsförvaltningen  

Dokument  

• Avtal med Onyx innebandysällskap gällande drift av lägerboende  

• Avtalsförvaltning vägledning (nr 2 2016) 

• Budget för lägerboendet på Ramdalen  

• Förfrågningsunderlag för ramavtal för tekniska konsulter  

• Kommunfullmäktige Mål och budget 2019–2021 

• Program för uppföljning och insyn av privata utförare  

• Protokoll från byggmöte 2019-11-05 Sanering Ramdalsskolan etapp 6 

• Protokoll från byggmöte 2019-11-16 Sanering Ramdalsskolan etapp 6 

• Protokoll från byggmöte 2019-11-18 Sanering Ramdalsskolan etapp 6 

• Protokoll från byggmöte 2019-12-02 Sanering Ramdalsskolan etapp 6 

• Ramavtal för tekniska konsulter  

• Riktlinjer för upphandling  

• Sammanträdesprotokoll 2017-09-06 Ks § 133 

• Sammanträdesprotokoll 2017-11-14 Kfn § 51 

• Sammanträdesprotokoll 2018-02-26 Kfn § 8 

• Tjänsteskrivelse 2017-10-04 Kfn.2017.36 

• Tjänsteskrivelse 2018-02-15 Kfn.2017.36 

• Tjänsteskrivelse 2019-11-07 KFN2019.45 

• Uppdragsavtal Vårdkuriren Bemanning AB 

• Upphandlingspolicy  

• Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB 
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1 Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört 
en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom 
att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och God revisionssed.  

Granskningen visar att kommunstyrelsen och nämnderna i olika omfattning har antagit 
egna mål och mått för uppföljning av dessa, vilket enligt fastställda budgetregler ska 
göras med restriktivitet. Nämnderna har antagit mellan 12 och 25 egna mål. För kultur- 
och fritidsnämnden noterar vi att ett eget mål avser ett utfall som nämnden vid 
uppföljningen anger att de inte kan påverka. 

Samtliga angivna mått för fullmäktiges mål samt nämndernas egna mål följs upp vid 
delårsbokslutet. För flera mål bedöms det vara osäkert om målet kommer uppnås vid 
årsbokslutet då det saknas underlag vid mättillfället. För flera nämnder framgår inte 
åtgärder i de fall angivet mått inte bedöms uppnås, i enlighet med anvisningar i styrelse 
och nämnders delårsrapporter. Detta bedömer vi vara ett utvecklingsområde.  

Den ekonomiska uppföljningen och uppföljningen av intern kontroll bedöms i allt 
väsentligt vara tillräcklig sett till omfattning och frekvens. Dock noterar vi att ett antal 
beslut som fattats av utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden rörande 
underskott och besparingsåtgärder inte har rapporterats till kommunstyrelsen i enlighet 
med fastställda budgetregler. 

Vidare identifieras flera utvecklingsområden rörande kommunens intern kontroll. För 
flera av nämnderna saknas angivna åtgärder vid avvikelser, rapportering till revisionen 
och kommunstyrelsen enligt internkontrollreglementet, samt inkludering av moment 
utifrån kommunstyrelsens anvisningar och mallar för arbetet. Vi bedömer att 
internkontrollarbetet bör utvecklas för att ligga i linje med beslutade anvisningar.  

Utifrån granskningsresultatet har vi identifierat följande områden för utveckling:   

► Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör 
säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta 
noterade revisorerna även vid 2018 års grundläggande granskning. 

► Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör säkerställa korrekt expediering 
av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även vid 2018 
års grundläggande granskning.  

► Utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden bör säkerställa att beslut 
rörande underskott och vidtagna åtgärder rapporteras snarast till 
kommunstyrelsen, i enlighet med fastställda budgetregler.  

► Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att 
internkontrollarbetet genomförs i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar 
för intern kontroll.  

 
 



 

3 

2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska revisorerna årligen granska 
all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all 
verksamhet avser den verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas 
ansvarsområden. Kommunrevisionen granskar, utöver den kommunala verksamheten i 
den egna kommunen, gemensamma nämnder, de kommunala bolagen samt 
kommunförbund. Denna grundläggande granskning avser endast den kommunala 
verksamheten där kommunrevisionen är valda. Denna granskning är inte en del av 
lekmannarevisionen och det har inte genomförts någon granskning av de kommunala 
bolagen i denna rapport. 

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad 
granskning. Innehållet i den grundläggande granskningen har under 2016 utvecklats av 
dåvarande SKL (numera SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan i 
revisionsprocessen”.  

Utifrån detta genomförs den grundläggande granskningen genom att: 

► Revisorerna och de sakkunniga under året följer verksamheten genom att 
bland annat ta del av grundläggande dokument och flödet av ärenden. 

► Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen. 

► Revisionens iakttagelser ska sammanställas och bedömas och granskningen 
ska vara så omfattande att revisorerna årligen kan pröva och uttala sig om 
ansvarstagandet för samtliga revisionsobjekt. Med samtliga revisionsobjekt 
avses i Oxelösunds kommun för verksamhetsåret 2019 kommunstyrelsen, 
utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, vård- och 
omsorgsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.  

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom 
att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God 
revisionssed. 
 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån 
de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt? 

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll, 
det vill säga i enlighet med kraven i kommunallagen samt kommunala 
anvisningar? 

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering, det vill säga i enlighet med kraven i kommunens styrmodell? 

2.3 Avgränsning och definitioner 

Granskningen avser verksamhetsåret 2019 och är avgränsad till kommunstyrelsen och 
nämnderna i Oxelösunds kommun. 

I rapporten förekommer förkortningar. Nedan redogörs vad dessa står för: 
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KF Kommunfullmäktige 

KS Kommunstyrelsen 

KSF Kommunstyrelseförvaltningen 

KFN Kultur- och fritidsnämnden 

MSN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

UN Utbildningsnämnden 

VON Vård- och omsorgsnämnden 

2.4 Genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser. 
Insamling sker genom att revisorerna:  

► Löpande tar del av grundläggande dokument såsom Mål och budget, ekonomi- 
och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut och protokoll.  

► Löpande för en dialog med kommunstyrelse, nämnder och 
förvaltningsledningar.  

Inom ramen för granskningen görs en uppföljning av om kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag för 2019 genomförts och om fördjupade uppdrag fullföljts. 

Protokollgranskning  
Inom ramen för granskningen har en genomgång av kommunstyrelsens och 
nämndernas protokoll samt mål- och ekonomiuppföljningar avseende 2019 skett. Detta 
har i huvudsak haft syftet att följa arbetet med styrning, uppföljning och kontroll.  

Dialoger  
Kommunrevisionen har, inom ramen för den årliga granskningen av verksamheten, 
genomfört dialoger med kommunstyrelsens och nämndernas presidier. Dialogerna har 
utgått från fullmäktiges styrning, kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys 
samt övriga iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. Vid dialogerna har 
presidierna haft möjlighet att lyfta väsentliga frågor som uppkommit under året. Vid 
dialogmötena har även arbetet med nämndernas interna kontroll diskuterats. 

Tabellen nedan redogör för när kommunrevisionen genomfört dialogmöten med 
kommunstyrelsen och respektive nämnd. 

 
 
 
 

  

Nämnd/styrelse Datum för dialogmöte 

Kommunstyrelsen 2019-10-10 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12 

Utbildningsnämnden 2020-02-05 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 
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3 Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen och som 
är utgångspunkt för analys, bedömningar och slutsatser. I avsnitten nedan presenteras 
huvudsakliga revisionskriterier för denna granskning.  

3.1 Kommunallagen 6 kap. §1 och §6  

Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap. § 1 leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag och sådana kommunalförbund som 
kommunen är medlem i.  

Enligt 6 kap. § 6 ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 
§1 har lämnats över till någon annan. 

3.2 Kommunens styrsystem 

Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår under rubriken ”Budgetregler” i 
kommunens Mål och budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens verksamheter 
genom Mål och budget, där vision, kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och 
elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan förekomma i andra dokument som 
fastställs av fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och den illustrerar 
kommunens styrsystem.   

Figur 1 – Kommunens styrsystem 

 

Vision 2025 anger den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska 
utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs verksamheten av sex långsiktiga 
kommunmål: 

► Mod och framtidstro 
► Trygg och säker uppväxt 
► God folkhälsa 
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► Trygg och värdig ålderdom 
► Attraktiv bostadsort 
► Hållbar utveckling.  

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal mätbara mål för respektive 
kommunmål. Utöver åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna och 
styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag. 

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast den sista december, fastställa en 
verksamhetsplan för hela budgetperioden 2019–2021. Nämnderna ska löpande under 
året rapportera eventuella avvikelser från ovanstående till kommunstyrelsen.  

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned och kompletteras till lämplig 
styrning av verksamheterna i syfte att uppnå resultat i förhållande till kommunmålen. 
Nämnderna ska kommunicera vision, kommunmål och nämndmål så att samtliga i 
organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete. 

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga effektiviseringar i 
verksamheten. I de fall förändringarna är av principiell vikt eller skulle kunna stå i strid 
med de mål som kommunfullmäktige beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges 
prövning. 

Tre gånger per år (januari, september och december) justeras barn- och elevpengen 
genom avstämning av antalet barn/elever mot den befolkningsprognos som Mål och 
budget grundar sig på. Det är kommunfullmäktige som beslutar om justering. För 
utbildningsnämnden innebär justeringen ett tillskott, alternativt ett avdrag av medel.  

3.2.1 Uppföljning 

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, 
april, augusti (delår) och oktober, vilket framgår av budgetregler. För helåret görs 
ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april och per 
oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till 
kommunfullmäktige. 

I delårsrapporten och årsredovisningen görs uppföljning av kommunmål och 
eventuella nämndmål/särskilda satsningar eller uppdrag. I samtliga nämnders 
verksamhetsplaner står det att: 

”Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten 
följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av 
uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket 
resultat som uppnåtts.” 

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande 
måluppfyllelse vid årets slut är det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som 
vidtas under resterande del av 2019. 

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden 
samordna och rapportera uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad 
budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad 
budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från 
kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen.  

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp 
kontinuerligt och en årlig utvärdering ska ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen lämnas till 
kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns 
roller i kommunen.  
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Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver ”miniminivå”. Det 
kan exempelvis vara om nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare 
månad utöver vad som fastställts. 

3.2.2 Internkontrollreglemente för Oxelösunds kommun 

Reglementet anger kommunstyrelsens respektive nämndernas ansvar och skyldigheter 
avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen att 
godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande av 
internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas med som 
underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska genomföra risk- och 
väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja kontrollmoment och besluta om 
planen. Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system, 
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid avvikelse 
omgående rapportering till (d.v.s. vem som ska erhålla rapporteringen). Det finns en 
”bruttolista” som ska bedömas utifrån risker och som ska resultera i nya 
kontrollområden för det kommande året. 

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller utbytbara 
kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att de är väsentliga ur 
ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större risk för verksamheten. 

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering enligt 
reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första uppföljningen har 
ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska dessa försvinna ur planen 
och nya kontrollmoment komma till. 

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad 
bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet. 

Då revisionen har genomfört en förstudie rörande internkontrollarbetet under 2019 
kommer denna granskningsrapport kort beröra nämndernas arbete i respektive 
nämnds kapitel. 

  

Kommunstyrelsen 
► Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och för att 

upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen.  

► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar. 

► Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov göra 
förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter.  

► Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 
företagen.  

Nämnderna 
► Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en organisation för 

intern kontroll inom sitt område.  

► Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som kommunstyrelsen 
inte behandlat. 

► Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två gånger per 
år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. Rapportering ska 
samtidigt ske till kommunens revisorer. 
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4 Kommunstyrelsen 

4.1 Styrning  

Kommunstyrelsens verksamhetsplan antogs den 2018-12-18. Utifrån fullmäktiges 
sex kommunmål har styrelsen fastställt 25 egna mål. För respektive mål anger 
styrelsen mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

I tabellen nedan framgår uppföljning av fullmäktiges och styrelsens mål och angivna 
mått i kommunstyrelsens delårsrapport per den 31 augusti. Då det finns mätbara mått 
för respektive fullmäktigemål och kommunstyrelsen anger egna mått till nämndmålen 
är antalet mått i flera fall fler till antalet än antalet angivna mål.  

För de fall det anges vara osäkert innebär det att det i nuläget inte går att bedöma den 
möjliga måluppfyllelsen för året, vilket kan bero på att det saknas resultat för måttet vid 
uppföljningstillfället. Uppföljning av mål/mått presenteras enligt samma förfarande för 
respektive nämnd i rapporten. 

Kommunmål 
Antal 

KS mål 

Antal 

mått till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås?  

Mod och framtidstro 6 7 4 bedöms uppnås. 

2 bedöms vara 

osäkra. 

1 bedöms ej uppnås. 

Ja 

Trygg och säker uppväxt 3 3 Samtliga bedöms ej 

uppnås. 

Ja, för 2 av 3. 

God folkhälsa 3 5 Ja ET1 

Trygg och värdig ålderdom 2 2 1 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

Attraktiv bostadsort 5 9 2 bedöms uppnås. 

5 bedöms vara 

osäker. 

2 uppnås ej. 

Ja 

Hållbar utveckling 6 15 5 bedöms uppnås. 

7 bedöms vara 

osäkert. 

3 uppnås ej. 

Delvis, för 2 av 3. 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan återfinns inga särskilda uppdrag eller 
uppföljningar utöver angiven miniminivå.  

                                                             
1 Ej tillämpligt  
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Kommunstyrelsen bedömer att 44 procent av målen kommer att uppnås till 
årsskiftet och att 20 procent av målen inte kommer att uppnås.2 För övriga mål är 
bedömningen osäker, vilket delvis beror på att aktuella värden mäts senare under 
året.  

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträde i november målstyrning och roller 
i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.  

4.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen 
anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt 
vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans. 

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

Sammanträde 2019-04-24 2019-05-29 2019-09-25  2019-11-27 

 KS bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv 

Övrig uppföljning ► Framgår ej av styrelsens protokoll. Uppföljning inom ramen för 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.4. 

4.3 Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen. 
Frågorna till vänster i tabellen nedan utgör de områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och mallar ska ingå i internkontrollplanen.  

Kommunstyrelsen 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-11-28 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

Ja, 7 rutiner med kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja, frekvens anges. 

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Delvis, det anges vem rapportering ska ske 

till. 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Nej 

Framgår kontrollansvarig? Nej 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-05-29  

2019-10-23 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Ja. Vid uppföljning i maj framkom 1 mindre 

avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment som 

följdes upp. Det fortgående arbetet beskrivs. 

Vid uppföljning i oktober följs övriga upp och 

                                                             
2 44 procent motsvarar de elva mål/mått där värdet bedöms uppnås för kommunstyrelsens egna mål och 

20 procent motsvarar fem mått där värdet inte bedöms uppnås för kommunstyrelsens mål. Den 
procentuella bedömningen inkluderar inte kommunfullmäktiges mått. 
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det fortgående arbetet för identifierade 

kontrollmoment med avvikelse beskrivs.  

Har styrelsen rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

 Nej 

Kommentarer till kommunstyrelsens uppföljning av den intern kontroll 

► Det saknas information för flera av momenten enligt kommunstyrelsens anvisningar 

för internkontrollarbetet. 

► Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. För 4 av 

nämndens 7 kontrollmoment anges enbart att återrapportering/frekvens ska ske 1 

gång årligen. 

► För kontrollmoment avseende befolkningsprognos ska kontroll ske 4 gånger vid 

påtagliga avvikelser. Rapportering ska ske till kommunstyrelsen vid påtagliga 

avvikelser. Återrapportering har skett i oktober.   

► Styrelsen har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 

Vi kan se att kommunstyrelsens internkontrollplan är baserad på en risk- och 
väsentlighetsanalys i form av en bruttolista. I bruttolistan inkluderas de moment som 
efterfrågas i kommunstyrelsens mall för internkontrollplan. Identifierade risker bedöms 
utifrån sannolikhet och konsekvens, vilket utgör ett samlat riskvärde på en skala från 1-
16.  

Vi noterar att två av de risker som identifierats och som har ett samlat riskvärde om 12 
inte har inkluderats i kommunstyrelsens internkontrollplan. Övriga risker i 
internkontrollplanen bedöms ha ett samlat riskvärde mellan 8-12.3   

4.4 Uppsiktsplikt 

Kommunallagen (6 kap. § 1) stipulerar kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Styrelsen 
ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 
Styrelsen ska (6 kap. § 11) följa de frågor som kan ha effekt på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunallagen (6 kap. § 12) beskriver 
också att kommunstyrelsen får begära in yttranden och upplysningar som behövs 
för att kunna fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar och 
anställda i kommunen.  

Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning av kommunen framgår av 
nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen 
behandlades av styrelsen samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för 
kommunen att nå en budget i balans. 

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning av kommunen 

 Mars April Augusti 
(delår) 

Oktober 

Sammanträde  2019-04-24  2019-05-29  2019-09-25  2019-11-27 

Bedömning 
helår 

 Positivt  Positivt  Negativt  Positivt 

                                                             
3 Avser följande identifierade risker i bruttolista: (1) att statliga bidrag för VON och UN är rätt periodiserade 

och (2) att utgifter för investeringar inte ingår i kostnader för drift.  
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Kommentar ► Vid sammanträde den 29 maj beslutade kommunstyrelsen att 
vård – och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden ska 
kallas till styrelsens sammanträde i september för att 
återrapportera om de åtgärder som nämnderna genomfört för 
att nå en budget i balans. Återrapportering sker enligt tidplan 
och framgår av tabellen ”kommunstyrelsens uppsiktslplikt” 
nedan. 

 

I tabell nedan redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 2019. 

Kommunstyrelsen  

Uppsiktsplikt 

Nämnd Sammanträde Ärende 

VON 2019-01-30  

 

 

 

2019-05-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-09-04 

 

 

 

 

 

2019-10-23 

 

► KS föreslog KF att godkänna VONs 
verksamhetsplan 2019–2021 med en 
underbalans på 8,9 mkr. Detta i avvaktan på 
resultatet av kommande genomlysning av VON. 

 
► KS godkände den rapport som PWC lämnade 

avseende genomlysningen av VON. Styrelsens 
arbetsutskott gavs i uppdrag, i ett led av 
uppsiktsplikten, att tillsammans med VONs 
presidium diskutera prioriteringar av åtgärder 
med anledning av det som framkom i rapporten. 

 
► Vid den ekonomiska uppföljningen 

prognostiserade VON ett underskott om 10,4 
mnkr. KS beslutar att VON ska redovisa vidtagna 
åtgärder senast vid KS sammanträde i 
september. 

 
► Rapport med anledning av prognosticerat 

underskott godkänns. Av protokoll framgår att 
nämndens två förvaltningschefer samt nämndens 
ordförande deltar och redovisar beslutade 
åtgärder. 

 
► Under informationsärende i oktober presenterar 

kommunchef att åtgärder inom VON börjar visa 
god effekt. 

MSN 2019-09-25 

 

► KS mottar muntlig information från 

förvaltningschef rörande 4 VA områden. 

Innehållet framgår ej av protokoll. 

UN 2019-03-06 

 

 

 

 

 

 

2019-04-24 

 

 

 

 

► I mars beslutar KS att neka UN ökad budget på 
1,5 mkr. Det beslutas att det ska ske en 
utredning kring finansieringsansvar för de 
kostnader som uppstår där nämnd själv inte kan 
påverka orsak till brukarens ökade behov med 
inriktning på central finansiering eller fortsatt 
finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd. 
 

► I april beslutar KS att föreslå KF godkänna 
omfördelning av budgetram från KS till UN på 
1 211 tkr för finansiering av ökade 
hyreskostnader. 
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2019-05-29 

 

 

 

2019-09-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-27 

 

► Därtill föreslår KS, KF att godkänna omfördelning 
av 403 tkr från finansförvaltningen/KS till UN för 
rättning av elevpeng. 

 
► Vid ekonomisk uppföljning i maj prognostiserade 

UN underskott om 6 mnkr. KS beslutar att 
nämnden senast till KS sammanträde i 
september ska redovisa vidtagna åtgärder. 

 
► Vid KS sammanträde i september godkänns 

rapport med anledning av prognosticerat 
underskott. Då UNs sammanträde inträffar efter 
kallelsen till KS skickats (28 augusti) redovisas 
inte beslut om åtgärder i den rapport som 
bifogas. Av protokoll framgår att förvaltningschef 
och nämndens ordförande deltar och muntligt 
redovisar beslutade åtgärder.  

 
► KS avslår UNs begäran om medel för elever som 

omfattas av det kommunala aktivitetsanasvaret 
och bedriver studier vid Campus om 2,8 mnkr. 

 
► Vid kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning i 

november framgår att UN inte har beslutat 
åtgärder för att undvika underskottet. 

KFN ET ► Särskild uppföljning utöver miniminivå framgår ej. 

Kommentar  ► KS återremitterade vid sammanträde i mars ärendet barn- 
och elevpeng för att förvaltningen skulle återkomma med 
korrekt underlag. Vid sammanträde i oktober och november 
beslutar KS att föreslå KF att godkänna avräkning av barn 
och elevpeng. Motsvarande 2 893 tkr för perioden mars-
september och 2 893 tkr för perioden oktober-december.  

► Vid sammanträde i mars beslutar styrelsen att kommunchef ges i 
uppdrag att genomföra enligt förslag i den rapport som 
sammanställdes (Genomlysning av VON). 

► Vid sammanträde i april tillförs punkt i balanslistan med 
uppdrag till kommunchef att utveckla avtal för de uppdrag 
som Kustbostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning 
av verksamhetsfastigheter och underhåll/skötsel av 
Gata/Part med återrapportering i december. 

o Av styrelsens protokoll kan vi inte utläsa att denna 
återrapportering har skett.   

► Vid sammanträdet i maj bedömde KS att verksamheterna i 
Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB är förenligt med det 
kommunala ändamålet och för respektive bolag och att det 
har utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

► Uppföljning av räddningstjänstens verksamhet per april 2019 
har skett vid sammanträde i september. Vid sammanträde i 
oktober informeras KS om räddningstjänsten. 

► Vid sammanträde i september uppdrogs Nyköping 
Oxelösunds Vattenverksförbund att genomföra en förstudie, 
med delrapportering i augusti 2020 och slutrapport i mars 
2021.  
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5 Kultur- och fritidsnämnden 

5.1 Styrning  

Kultur- och fritidsnämnden antog 2019 års verksamhetsplan 2018-12-11. 
Verksamhetsplanen och reviderades vid sammanträdet den 19 februari 2019. 
Revidering skedde med anledning av riksdagen beslutade anslag i statsbudgeten 
vilket bland annat innebar att statsbidraget för avgiftsfria aktiviteter under 
skolloven avslutades. En annan anledning var att hyran för lokalerna på 
Koordinaten ökade mer än budgeterat. Justeringar av internbudgeten gjordes. 

I tabellen nedan framgår nämndens 22 mål utifrån kommunfullmäktiges sex 
kommunövergripande mål. För respektive mål anger nämnden mått med angivet 
ingångsvärde och målvärde. I tabellen har uppföljning av mått för målen vid 
nämndens delårsbokslut inkluderats.  

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås?  

Mod och framtidstro 4 11 9 bedöms uppnås.  

2 bedöms ej 

uppnås. 

ET då statistikmätning 

ej kommer ske under 

2019. 

Trygg och säker uppväxt 4 9 8 bedöms uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

God folkhälsa 3 4 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Trygg och värdig ålderdom 2 3 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Attraktiv bostadsort 6 9 5 bedöms uppnås.  

3 bedöms ej 

uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert. 

För 1 mål uppges 

nämnden inte kunna 

påverka utfallet (avser 

antal 

föreningar/studieförbund 

med verksamhet i 

kommunen).  

För 1 mål uppges det 

saknas resurser för 

genomförande. 

Hållbar utveckling 3 3 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Utifrån den redovisning som görs för respektive mål/mått i delårsbokslutet bedömer 
nämnden att måluppfyllelsen är god vid årets slut med några undantag.4  

                                                             
4 Motsvarar 31 mått där värdet bedöms uppnås, 5 mått där värdet inte bedöms uppnås och 2 
där det är osäkert. 
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I nämndens verksamhetsplan beskrivs ”nämndens egen styrning i övrigt” vari ett 
mål avser: biblioteksplan 2018–2020. Angivet ingångsvärde och målvärde är ”22 
punkter”. För målet finns det ett målvärde att de punkter som inte kunnat uppfyllas 
ska rapporteras. Uppföljning sker i nämndens delårsbokslut och bedöms uppnås 
vid årets slut.  

Kultur- och fritidsnämnden behandlade vid sammanträde i december målstyrning 
och roller i enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.  

5.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell 
där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden 
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i 
balans. 

Kultur – och fritidsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

Sammanträde 2019-04-16 2019-05-21 2019-09-17 2019-11-19 

Bedömning helår Positiv  Positiv  Positiv  Positiv  

Expedierat till 
KS? 

Ja, till KSF Ja, till KSF Ja, till KSF Ja, till KSF 

Övrig 
uppföljning 

► Framgår ej av nämndens protokoll.  

5.3 Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån 
beslutade anvisningar. Tabellen redovisar även om nämndens uppföljning av 
interna kontrollen. 

Kultur och fritidsnämnden  

Internkontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-11 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

 Ja, det är 5 rutiner och kontrollmoment.  

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja, omfattning och frekvens framgår av 

planen.  

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja  

2019-05-21 

2019-11-19 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid sammanträdet 21 maj var 3 av 5 

kontrollmoment godkända. Vid 

sammanträdet följde nämnden upp 1 

kontrollmoment från år 2018. Uppföljningen 

visade på 1 avvikelse. Kultur- och fritidschef 

uppdrogs genomföra en genomgång av 

riktlinjerna och återrapportera arbetet vid 
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nästa uppföljningstillfälle. Föreslagen åtgärd 

för kontrollmomentet godkändes.  

 

Vid sammanträdet den 19 november var 4 av 

5 kontrollmoment godkända. Av protokoll 

framgår att det 1 kontrollmomentet 

redovisades och godkändes i maj, varför 

uppföljning ej har skett i november. Att det 

enbart ska följas upp 1 gång framgår av 

internkontrollplanen.  

Har nämnden rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

 Ja 

Har nämnden expedierat till KS?  Ja, till KSF 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

► Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. För 3 av nämndens 
5 kontrollmoment anges enbart att återrapportering/frekvens sker 1 gång årligen.  

I kultur- och fritidsnämndens bruttolista redovisas riskvärde för respektive rutin och 
kontrollmoment. Nämndens internkontrollplan innefattar inte bedömt riskvärde. 

6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

6.1 Styrning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan antogs 2018-12-18. 
Nämnden har upprättat 12 egna mål utifrån de kommungemensamma 
kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och 
målvärde. I tabellen har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut 
inkluderats. 

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd 

då målvärdet 

inte bedöms 

uppnås?  

Mod och framtidstro 2 2 1 kommer uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 

ET 

Trygg och säker uppväxt 1 2 Båda bedöms uppnås. ET 

God folkhälsa 3 7 5 bedöms uppnås. 2 

bedöms inte uppnås. 

Delvis. Framgår 

för 1 av 2. 

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Bedöms vara osäkert. ET 

Attraktiv bostadsort 3 3 2 bedöms uppnås. 1 

bedöms vara osäkert. 

ET 

Hållbar utveckling 2 3 2 bedöms uppnås. 1 

bedöms inte uppnås. 

Ja. 
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För den redovisning som sker i delårsbokslutet bedöms 65 procent av nämndens mål 
uppnås vid årets slut.5  

Nämndens egen styrning i övrigt enligt verksamhetsplan är att sjukfrånvaron ska 
minska och angett målvärde för 2019 är 5 procent.  

Nämnden har beslutat att utöver uppföljning på miniminivå ska en månatlig uppföljning 
av sjukfrånvaron ske. Därtill ska handläggningstiden för bygglovsärenden mätas varje 
månad. 

I delårsbokslutet följs personalstatistik och sjukfrånvaro upp. Handläggningstiden för 
bygglovsärenden följs upp som ett av nämndens internkontrollmoment.  

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har följt upp 
personalsituationen samt sjukfrånvaron. 

Sammanträde Innehåll 

2019-02-20 Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. 

2019-03-19 Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. Det fanns inga 

siffror att redovisa gällande sjukfrånvaro 

2019-04-17 Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen. Det fanns inga 

sjukskrivningstal att redovisa för år 2019. 

2019-05-22 Muntlig information om sjukstatistik och personalsituationen på 
förvaltningen. 

2019-06-18 Personalsituationen på förvaltningen 

2019-09-18 Av delårsrapport 2019 framgår redogörelse för sjukfrånvaro. Även att 

information om sjukskrivningstal lämnats vid sammanträdet. 

2019-10-22 Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.  

2019-11-22 Muntlig information om personalsituationen på förvaltningen.  

 
I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har följt upp 
handläggningstider för bygglovsärenden. 

Sammanträde Innehåll 

2019-03-19 Muntlig redogörelse  

2019-05-22  I samband med uppföljning av den interna kontrollen då det var ett 
kontrollmoment. Kontrollmomentet godkändes inte. 

2019-10-22  I samband med uppföljning av den interna kontrollen. Kontrollmomentet 
godkändes inte. Av underlag i den kallelse som skickats ut inför 
sammanträdet uppges möjlig orsak till långa handläggningstider ha 
identifierats. 
 
Vid sammanträdet informerades nämnden om att bygglovshandläggare och 
förvaltningschef varit på studiebesök i Kristinehamns kommun för att se hur 
de handlägger sina bygglovsärenden. 

Nämnden behandlade vid sammanträde i december målstyrning och roller i 
enlighet med kommunens policy för målstyrning och roller.  

                                                             
5 Motsvarar 12 mått där värdet bedöms uppnås, tre mått där värdet inte bedöms uppnås och tre mått där 
det är osäkert om värdet kommer uppnås inför årsbokslutet 2019. 
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6.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av 
nedanstående tabell där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen 
behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för 
nämnden att nå en budget i balans. I detta avsnitt redovisas även nämndens 
uppföljning ”utöver miniminivå”. 
 

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

Sammanträde  2019-04-17  2019-05-22  2019-09-18  2019-11-20 

Bedömning helår  Positiv   Positiv  Positiv  Positiv  

Expedierat till 
KS? 

 Ja, till KSF  Ja, till KSF  Ja, till KSF  Ja, till KSF 

Övrig 
uppföljning 

► Vid sammanträde i mars följde nämnden upp den egna 
ekonomin per februari vilket visade en prognosticerad positiv 
prognos per helår. 

► Vid sammanträde augusti framgår att muntlig föredragning om 
nämndens ekonomi. Utfall framgår ej av protokoll.  

6.3 Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll enligt 
beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden 

 Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-18 

Anges vilka rutiner samt vilka 

kontrollmoment som ska följas upp? 

Det anges 6 rutiner och kontrollmoment.  

Framgår omfattningen på uppföljningen 

och med vilken frekvens uppföljning ska 

ske? 

Nej 

Framgår till vem avvikelserapportering 

ska ske? 

Nej 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja,  

2019-05-22 

2019-10-22 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid sammanträde i maj sker uppföljningen för 2 

av nämndens 6 kontrollmoment. 1 av 2 

godkänns. Det vidtas åtgärder för det moment 

som inte blev godkända och förvaltningen ”ska 

återrapportera till nämnden om vad som gjorts 

vid nästa uppföljning”. Åtgärderna framgår ej av 

protokoll. 

 

Vid sammanträde i oktober skulle 5 av 

nämndens kontrollmoment följas upp. 1 av 

uppföljningarna godkänns, 3 har brister och 
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godkänns inte. Ytterligare kommentarer eller 

åtgärder framgår ej.  

 

1 kontrollmoment skulle ha följts upp men har 

inte genomförts i väntan på resultat från SCBs 

medborgarundersökning. Uppföljningen 

godkänns och förvaltningen ”ska återrapportera 

till nämnden om vad som gjorts vid nästa 

uppföljning”. 

Har nämnden rapporterat resultatet av 

den interna kontrollen till revisorerna? 

Ja  

Har nämnden expedierat till KS?  Ja, till KSF  

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

► Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 5 av nämndens 

6 kontrollmoment följs enbart upp 1 gång (enligt angiven frekvens i 

internkontrollplan).  

► Nämnden fattar inte särskilda beslut vid iakttagna brister.  

► Varken omfattningen på uppföljningen/frekvens eller till vem avvikelserapportering 

ska ske framgår. 

I miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan redovisas riskvärde för 
respektive rutin och kontrollmoment. Nämnden har en upprättad bruttolista men 
den innefattar inte sannolikhet, konsekvens och risk. 

7 Utbildningsnämnden 

7.1 Styrning 

Utbildningsnämnden godkände vid sitt sammanträde i december 2018 
verksamhetsplan 2019 som information. Nämnden antog sedan 
verksamhetsplanen för år 2019 den 2019-01-28.  

Enligt budgetregler är detta inte ett korrekt förfarande då nämnderna ska anta sina 
verksamhetsplaner för det aktuella verksamhetsåret senast den sista december 
föregående år. I budgetregler framgår att antagen verksamhetsplan ska 
expedieras till kommunstyrelsens första sammanträdet det år som planen avser. 
Av protokoll framgår inte att den antagna verksamhetsplanen och inte heller 
informationen om verksamhetsplanen i december blivit expedierade till 
kommunstyrelsen. Det ges inte heller någon förklaring i protokollet varför 
verksamhetsplanen är antagen efter det av fullmäktige bestämda datumet. 

Nämnden har i sin verksamhetsplan upprättat totalt 17 mål utifrån de övergripande 
kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och 
målvärde. I tabellen har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut 
inkluderats. 

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 3 3 2 bedöms uppnås.  

1 bedöms inte 

uppnås. 

Åtgärder kommer 

inte vidtas då 

ekonomin ej ger 

utrymme till det. 
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Trygg och säker uppväxt 2 2 1 bedöms uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert.  

ET 

God folkhälsa 2 10 Samtliga bedöms 

vara osäkra. 

ET 

Trygg och värdig ålderdom 0 0 ET  ET 

Attraktiv bostadsort 4 4 1 bedöms uppnås. 

3 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

Hållbar utveckling 6 6 5 bedöms inte 

uppnås. 

1 bedöms vara 

osäkert. 

Ja 

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen. 
Uppföljning beskrivs försvåras av att officiell statistik inte finns tillgänglig, varför 
resultaten ska tolkas med försiktighet.   

Nämnden behandlade vid sammanträde i december målstyrning och roller i enlighet 
med kommunens policy för målstyrning och roller.  

7.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell där det 
anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden samt 
vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i balans. I 
detta avsnitt redovisas även nämndens uppföljning ”utöver miniminivå”. 
 

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

Sammanträde  2019-04-29  2019-05-27  2019-08-28  2019-11-21 

Bedömning helår  Negativ  Negativ   Negativ  Negativ  
 

Expedierat till 
KS? 

 Nej  Nej  Ja, till KSF  Nej 

Övrig 
uppföljning 

► Vid sammanträde i april (2019-04-08) behandlade 
utbildningsnämnden konsekvenserna av uteblivna 
statsbidrag. Den kartläggning som har genomförts visar en 
minskad intäkt på 2,4 mkr på grund av uteblivna 
statsbidrag.  

► Vid sammanträde i maj fick förvaltningschefen i uppdrag att 
ta fram en åtgärdsplan för att nå en budget i balans. 
Presidiet fick också i uppdrag att stämma av med 
förvaltningschefen om föreslagna åtgärder för att nå en 
budget i balans. 

► Vid sammanträde i augusti mottar nämnden ekonomisk 
uppföljning per sista juli 2019. I ärendet som följer hanterar 
nämnden ärende för budget i balans. Negativ avvikelse mot 
budget framgår. Förvaltningschef uppdras skyndsamt 
prioritera utredningar rörande möjliga besparingar samt 
avveckla dagbarnvårdarna som alternativ barnomsorg. 
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beslutet expedieras inte till KS. Återrapportering ska ske i 
november.   

► Vid sammanträde i november sker återrapportering för 
nämndens beslut i augusti. Vid sammanträde i november 
hanteras åtgärder för en budget i balans. Beslut expedieras 
ej till KS. Nämndens ordförande lämnar sex frågeställningar 
för uppföljning. Utbildningschef ska återrapportera uppdrag 
till presidiet den 4 december.  

► Av protokoll för sammanträde i december framgår att 
utbildningschef muntligt informerar om budget i balans och 
statsbidrag.  

Nämnden lämnar fler uppdrag till utbildningschef rörande besparingar. Beslut om 
åtgärder expedierades inte till kommunstyrelsen. Enligt budgetregler ska nämnderna 
löpande under verksamhetsåret rapportera eventuella avvikelser från fastställd 
verksamhetsplan till kommunstyrelsen. 

I tabellen nedan redogörs för de sammanträden då nämnden har behandlat avräkning 
av barn- och elevpeng 2019.  

Sammanträde Innehåll 

2019-02-27 Nämnden beslutade att ge kommunstyrelsen i förslag till beslut om att 
godkänna avräkning av barn- och elevpengen för perioden januari till 
februari 2019 på 2 683 tkr. Samt att finansiering tas via reserven för 
oförutsett. 

2019-04-08 Nämnden beslutade att ge kommunstyrelsen i förslag till beslut att 
godkänna avräkningen för perioden januari - februari 2019 på 1 738 tkr 
samt att finansieringen tas via reserven för oförutsett. Notis: i protokollet 
beskrivs att det finns en reviderad tjänsteskrivelse för avräkning barn och 
elevpeng jan-feb 2019 till sammanträdet. 

2019-09-23 Nämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avräkning 
av barn- och elevpeng för perioden mars-september på 5 172 tkr.  

2019-11-21 Nämndens beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avräkning 
av barn- och elevpeng för perioden oktober-december på 2 893 tkr. 

7.3 Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån 
beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Utbildningsnämnden 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-17 

Anges vilka rutiner samt vilka 

kontrollmoment som ska följas upp? 

Ja, det anges 6 rutiner och kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen 

och med vilken frekvens uppföljning ska 

ske? 

Ja 

Framgår till vem avvikelserapportering 

ska ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-05-27 

2019-11-21 
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Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid uppföljning i maj blev 2 av 6 kontroller 

godkända. Nämnden godkände föreslagna 

åtgärder och att förvaltningen ska 

återrapportera vad som gjorts vid nästa 

uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej 

av protokoll. 

 

Vid uppföljning i november bedöms 3 

kontroller vara godkända. 3 kontroller 

bedöms ha brister och är inte godkända. 

Nämnden godkände föreslagna åtgärder 

och förvaltningen ska återrapportera vad 

som gjorts i nästa uppföljning. Föreslagna 

åtgärder framgår ej av protokoll.  

Har nämnden rapporterat resultatet av 

den interna kontrollen till revisorerna? 

 Nej, varken i maj eller november. 

Har nämnden expedierat till KS?  Ja till KSF. 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

► Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 5 av 

nämndens 6 kontrollmoment följs upp 1 gång (enligt angiven frekvens i 

internkontrollplan). 

I utbildningsnämndens internkontrollplan redovisas sannolikhet, konsekvens och 
risk för respektive rutin och kontrollmoment. 

8 Vård- och omsorgsnämnden 

8.1 Styrning 

Vård – och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs 2018-12-19. Nämnden 
har i sin verksamhetsplan upprättat totalt 12 mål utifrån de övergripande 
kommunmålen. För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och 
målvärde. I tabellen nedan har uppföljning av målen vid nämndens delårsbokslut 
inkluderats. 

Två förvaltningar arbetar mot den gemensamma nämnden, äldreomsorgs-
förvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen.  

Med anledning av avvaktan på resultatet från en pågående genomlysning av 
nämnden beslutade kommunfullmäktige den 2019-02-27 att godkänna nämndens 
verksamhetsplan med en underbalans på 8,9 mkr. 

Vård- och omsorgsnämnden reviderade den egna verksamhetsplanen avseende 
budget per förvaltning 2019-02-27. I samband med revideringen fick 
förvaltningscheferna i uppdrag att genomföra besparingar och återrapportera dessa till 
nämnden. Beslutet expedierades inte till kommunstyrelsen. Enligt budgetregler ska 
nämnderna löpande under verksamhetsåret rapportera eventuella avvikelser från 
fastställd verksamhetsplan till kommunstyrelsen.  

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer 

målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 1 1 Ja ET 

Trygg och säker uppväxt 2 2 Ja ET 
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God folkhälsa 2 4 2 bedöms 

uppnås. 

2 bedöms inte 

uppnås. 

Åtgärd framgår för 1 av 

målen, för det andra 

framgår beskrivning av 

orsaken till att målet inte 

uppnås. 

Trygg och värdig ålderdom 9 11 9 bedöms vara 

osäkra. 

2 bedöms 

uppnås. 

ET 

Attraktiv bostadsort 0 0 ET ET 

Hållbar utveckling 1 2 Ja ET 

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen.  

Nämnden behandlade vid sammanträde i november målstyrning och roller i enlighet 
med kommunens policy för målstyrning och roller.  

8.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell 
där det anges vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden 
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten för nämnden att nå en budget i 
balans. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti 
(delår) 

Oktober 

Sammanträde 2019-04-23 2019-06-03  2019-09-24 2019-11-26 

Bedömning 
helår 

 Negativ  Negativ  Negativ  Negativ 

Expedierat till 
KS? 

 Nej  Nej  Ja, KSF  Nej 

Övrig 
uppföljning 

► Vid sammanträde i april återrapporterade nämndens 2 
förvaltningschefer det uppdrag om besparingar som 
ålagts dessa i den nya reviderade verksamhetsplanen. 
Nämnden godkände återapporteringen och det 
beslutades att förvaltningscheferna skulle genomföra en 
översyn av riktlinjerna för biståndsbeslut, att 
förvaltningschefen för social- och omsorgsförvaltningen 
skulle utreda konsekvenserna att öppna ett HVB-hem för 
ungdomar i egen regi samt att förvaltningschef för 
äldreomsorgsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra 
en översyn av processen för vak vid vård i livets slut. 
Beslutet expedierades inte till KS. 

► Vid sammanträde i juni beskrivs att den redovisade 
underbalansen ska underställas ett nytt beslut av 
nämnden och kommunfullmäktige om hur denna fortsatt 
ska betraktas efter slutförd fördjupad analys och 
genomlysning av de olika verksamheternas uppdrag och 
ekonomiska förutsättningar. Innan ett sådant beslut fattas 
betraktas underbalansen som ett beviljat 
kostnadsöverdrag utöver liggande budget för 2019. 
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► I september delges resultat av genomförd genomlysning 
som visar att nämnden inte är underfinansierad. 
Effektiviseringar rekommenderas.  

► Vid sammanträde i september och oktober 
återrapporteras uppdrag om besparingar utifrån 
verksamhetsplan. Besluten expedieras inte till KS. 

8.3 Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas nämndens internkontrollplan och dess innehåll utifrån 
beslutade anvisningar. Tabellen nedan redovisar även nämndens uppföljning av 
den interna kontrollen. 

Vård – och omsorgsnämnden 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-19 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

Ja, 8 rutiner och 9 kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja 

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-06-03  

2019-11-26 

 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid båda sammanträdena beskrivs det finnas 

behov av åtgärder för kvalitetsutveckling. 3 

åtgärder för utveckling identifieras vid 

sammanträdet i juni. Åtgärderna beskrivs i 

punktform. Vid sammanträdet i november 

kvarstår behov av åtgärder för 1 av de 3 

identifierade åtgärderna.  

Har nämnden rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

Ja 

Har nämnden expedierat till KS? Ja, till KSF 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

► Framgår inte av protokollen hur arbetet fortgår utifrån angivna åtgärder.  

Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan redovisar risk och konsekvens för 
respektive rutin och kontrollmoment. Nämnden genomförde en workshop som 
grund till sin internkontrollplan. Vid detta tillfälle diskuterade nämnden nya 
kontrollmoment och gamla kontrollområden med utgångspunkt från bland annat 
risk och konsekvens.  
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9 Svar på revisionsfrågor  
 

Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt att 

verksamheten styrs 

utifrån de mål och 

riktlinjer som 

kommunfullmäktige 

bestämt? 

Ja, i allt väsentligt. Undantaget utbildningsnämnden har samtliga granskade 
nämnder antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt 
fullmäktiges anvisning. 
 
Fullmäktiges mål bryts ned av nämnderna. Vi noterar att vård- och 
omsorgsnämnden inte har brutit ned fullmäktiges mål rörande Attraktiv 
bostadsort. Utbildningsnämnden har inte brutit ned fullmäktiges mål Trygg 
och värdig ålderdom.  
 
Av fastställda budgetregler framgår att nämnderna och styrelsen kan lägga 
till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. Antalet egna 
nämndmål varierar mellan 12 och 25 stycken. För kultur- och 
fritidsnämnden noterar vi att ett eget mål avser ett utfall som nämnden vid 
uppföljningen anger att de inte kan påverka.  
 
Samtliga följer upp målen i samband med delårsbokslutet. För flera mål 
framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året, då det saknas 
resultat för måttet vid uppföljningstillfället. Vi noterar att vård- och 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden inte har lämnat en samlad 
bedömning av måluppfyllelsen. För flera mål som inte bedöms uppnås 
framgår inte vidtagna åtgärder, i enlighet med anvisningar för delårsbokslut.  

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll, det vill 

säga i enlighet med 

kraven i 

kommunallagen samt 

kommunala 

anvisningar? 

Ja, i allt väsentligt. Kommunstyrelsen och nämnderna har upprättade 
internkontrollplaner. Samtliga kontrollmoment följs upp, men vi har noterat 
skillnader i hur många kontrollmoment som följs upp vid respektive 
uppföljningstillfälle, om och i så fall hur utförligt vidtagna åtgärder beskrivs. 
Vi har även noterat variationer i tillämpning av kommunstyrelsens 
anvisningar för internkontroll. Det berör kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder förutom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden expedierar inte uppföljningen av 
intern kontroll till kommunens revisorer i enlighet med 
internkontrollreglementet.  

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och 

rapportering, det vill 

säga i enlighet med 

kraven i kommunens 

styrmodell? 

Ja, i allt väsentligt. Styrelsen och nämnderna har följt upp den egna 
ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven 
miniminivå i fastställda budgetregler. För utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden har tre av fyra månatliga ekonomiska uppföljningar inte 
expedierats till kommunstyrelsen. Utöver miniminivå har kommunstyrelsen, 
vård- och omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden följt upp ekonomin vid ytterligare tillfällen.  
 
För vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden har flera beslut 
rörande besparingsåtgärder inte expedieras till kommunstyrelsen. 
Underskott och vidtagna åtgärder ska enligt fastställda budgetregler snarast 
rapporteras till kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsen har behandlat avräkning av barn- och elevpengen vid tre 
tillfällen under året enligt tidsram. Utbildningsnämnden har behandlat denna 
vid fyra tillfällen då den återremitterades i mars.  

 
  
Oxelösunds kommun den 5 februari 2020 
 
Tijana Sutalo 
EY  
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26 

 

Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner 
Kommunmål KS KFN MSN UN VON 

Mod och 

framtidstro 

►  Oxelösunds platsvarumärke, 
och dess innebörd, är känt av 
kommunens invånare, 
föreningar och företag så att 
föreningar och företag 
använder sig av 
platsvarumärket i egen 
marknadsföring. 

► Oxelösunds platsvarumärke, 
och dess innebörd, är känt 
och används av kommunens 
invånare så att #oxls används 
för att tagga bilder från 
Oxelösund. Antalet inlägg på 
Instagramsidan är en viktigt 
spridnings faktor och ska 
årligen öka. 

► Kommunens chefer arbetar 
aktivt med innovation och 
verksamhetsutveckling och 
genomför minst ett 
utvecklingsprojekt under året. 
Avser alla kommunens 
förvaltningar, 
kommunstyrelseförvaltningen 
mäter och följer upp. 

► Varje enhet inom 
kommunstyrelseförvaltningen 
(6 st enheter) förenklar, 
förädlar, förändrar eller 
ersätter årligen minst 1 rutin 
eller arbetsprocess. 

► Kommunens medarbetare 
upplever att idéer tas emot 

► Koordinaten ska vara ett 
allaktivitetshus samt en 
informations- och 
mötesplats. 

► Arbete med digitala 
kanaler som webbplatser, 
sociala medier, e-tjänster, 
applikationer 

► Marknadsföra Oxelösund 
genom projekt/aktiviteter i 
samverkan med aktörerna 
inom turism- och 
besöksnäringen. 

► Medborgardialog ska 
övervägas inför beslut 

► Aktiv samhällsplanering 

► Information till, och dialog 
med, allmänheten om 
MSNs arbete. 
 
 

►  Digitalisering är en 
naturlig del av 
undervisningen 

► Främja samt sprida ett 
aktivt innovationsarbete 

► Musikskolan utvecklas 
mot en kulturskola 

►  Trygg och 
effektiv planering 
vid utskrivning 
från slutenvård 
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och hanteras på ett bra sätt 
(Medarbetarundersökning, 
mäts vart annat år) 

► Genom att digitalisera 
övergripande arbetsprocesser 
förkortar vi 
handläggningstiden för 
medborgarna. Processerna 
väljs ur ett 
medborgarperspektiv. 
(Kopplar till den digitala 
planen). 

 

Trygg och 

säker uppväxt 

►  Chefer och nyckelpersoner i 
verksamheter som arbetar 
med barn och unga deltar i 
utbildning för ökad 
medvetenhet och kunskap 
om våldsbejakande 
extremism. 

► Feriearbete erbjuds i 
kommunal verksamhet till de 
ungdomar som söker 
feriearbete. 

► Anställda inom kultur/fritid, 
förskola/skola samt 
vård/omsorg har utbildning i 
första hjälpen och hjärt- och 
lungräddning för att kunna 
agera vid personskada eller 
olycka. 

►  Barn och ungdomar är en 
prioriterad målgrupp i 
verksamheterna. 

► Erbjuda barn och 
ungdomar tillgång till ett 
brett utbud av idrott och 
fysiska aktiviteter 

► Erbjuda barn och 
ungdomar tillgång till 
mötesplatser för kreativ 
verksamhet 

► Erbjuda lässtimulerande 
aktiviteter till samtliga 
barn och ungdomar i 
kommunen. 

► Skapa tryggare miljöer  ► Likvärda förskolor och 
skolor i Oxelösunds 
kommun 

► Musikskolan är en del i 
kultur- och fritidsutbudet 

► Andelen barn (0-
12) som inte 
återkommit inom 
ett år efter 
avslutad 
insats/utredning 
ska bibehållas 

► Oxelösund ska 
minst 2 ggr/år 
erbjuda utbildning 
i ABC till 
barnföräldrar 

God folkhälsa ►  Anordna minst fyra samråd 
per år för nationella 
minoriteter och öka antalet 
deltagare i samrådsmöten. 

► Starta upp föräldraceféer med 
äldre- och socialförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och 
kultur- och fritidsförvaltningen 
med särskild fokus på det 

►  Erbjuda tillgång till 
mångsidig biblioteks – och 
kulturverksamhet 

► Erbjuda tillgång till fysiska 
aktiviteter via tillgängliga 
fritidsanläggningar och 
miljöer för 
spontanidrott/friluftsaktivit
eter 

► Prioritera tillsyn 

► Främja cyklandet i 
Oxelösund 

► Befolkningen i Oxelösunds 
kommun ska ha nära till 
natur och rekreation och 
kommunen ska gynna 
utnyttjande av befintliga 
strövområden, bl a genom 

►  Alla barn och elever ska 
stimuleras till rörelse och 
aktivitet 

► Alla elever ska känna sig 
delaktiga i sin studiegång 

►  Att tillsyn av 
försäljningsställen 
av folköl och 
tobak genomförs 
vid minst två 
tillfällen under 
året 

► Brukare i 
kommunens 
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förebyggande ANDT-arbetet 
och med ambition att nå 
minst 10 % av föräldrarna 
som har barn på högstadiet. 

► Antal anställda som deltagit i 
en kompetenshöjande insats 
kring HBTQ. 

► Marknadsföra aktiviteter 
som främjar hälsa och 
friskvård 

samverkan med andra 
aktörer. 

bostäder med 
särskild service 
(LSS) ska vara 
sammantaget 
nöjda med 
boendet. 

Trygg och 

värdig 

ålderdom 

►  Ansökningar om 
bostadsanpassning 
handläggs inom fyra veckor. 

► Boende i särskilda boenden 
är nöjda med den mat som 
serveras. 

►  Erbjuda tillgång till kultur- 
och fritidsaktiviteter 
riktade till äldre 

►  Erbjuda ”Boken- kommer” 
service och talböcker till 
den som behöver. 
 

►  Förbättra tillgängligheten i 
den yttre miljön i Oxelösund 
i dialog med medborgarna. 

► Saknas i 

verksamhetsplan. 

► Andelen brukare i 
hemtjänst som 
har en aktuell 
genomförande 
plan, öppna 
jämförelser i 
äldreomsorg 
(mätning i april, 
resultat i oktober) 
samt två egna 
mätningar som 
genomförs i 
augusti och 
november. 

► Andelen brukare i 
särskild boende 
som har en 
aktuell 
genomförande 
plan, -II-  

► Andelen brukare 
med hemtjänst 
som känner 
förtroende för alla 
eller flertalet 
personal 

► Andelen brukare 
som är ganska 
eller mycket nöjda 
med de aktiviteter 
som erbjuds på 
äldreboendet 
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► Brukare med 
hemtjänst ska 
känna till vart de 
kan vända sig 
med synpunkter 
och klagomål på 
verksamheten 

► Brukare i särskilt 
boende för äldre 
ska veta vart de 
kan vända sig 
med synpunkter 
och klagomål på 
verksamheten 

Attraktiv 

bostadsort 

►  Kommuninvånare och andra 
som kontaktar kommunen via 
telefon upplever att de får ett 
bra bemötande. 

► Kontakter och förfrågningar 
via telefon besvaras direkt. 

► Företagarnas sammanfattade 
omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ska 
förbättras/öka 

► Företagarnas upplevelse av 
kommunens 
upphandlingsverksamhet ska 
förbättras. Årlig rating enligt 
Svenskt Näringsliv. 

► Genom markanvisningar 
erbjuds årligen byggbar mark 
för bostadsändamål. 

►  Koordinaten ska vara ett 
allaktivitetshus samt en 
informations- och 
mötesplats. 

► Ge stöd till föreningar och 
studieförbund med 
verksamhet i Oxelösund 

► Kulturplan 

► Strategi för 
besöksnäringen 

► Genomföra 
värdskapsutbildningar 

► Samverkan med aktörer 
inom turist- och 
besöksnäringen 

►  God planberedskap för 
bostadsbyggnation och 
företagsmark eftersträvas 

► Att med stöd av rätt 
information, gott bemötande 
och tydlighet förenkla för 
företagande 

► Aktivt deltagande vid 
näringslivsträffar 

►  Effektivisera processen 
för placering av barn i 
förskolan 

► Utveckla den pedagogiska 
omsorgen  

► Campus verksamhets 
tillgodoser medboragans 
behov av utbildning 

► Musikskolan är en del av 
kulturutbudet i 
kommunen. 

 

Hållbar 

utveckling 

►  Indexvärdet för hållbart 
medarbetarengagemang för 
kommunens medarbetare, 
utvecklas positivt. 

► Sjukfrånvaron bland 
kommunens medarbetare 
minskar 

►  Medarbetare ska uppleva 
att de har en bra 
arbetssituation 

► Erbjuda tillgång till 
konsumentinformation 

► Erbjuda tillgång till 
bibliotek, datorer och 

► Minska antalet bristfälliga 
avlopp 

► Framtida frilufts- och 
naturvårdskommun, bl.a. 
genom att skydda och 
bevara ekologiska 
kärnområden. 

► En hållbar 
kompetensförsörjningsstra
tegi 

► Behöriga lärare, minst ett 
ämne i grundskolan 

►  Andelen av 
personer som haft 
stöd av 
jobbcoacher med 
annan försörjning 
än ekonomiskt 
bistånd efter 
avslutad insats. 
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► Initiera nya insatser som ökar 
nyanländas möjlighet till egen 
försörjning. 

► Aktivt arbeta för att fler 
företag startar i kommunen. 

► Andelen serverad vegetarisk 
kost ökar. 

► Andelen matsvinn ska under 
3 år halveras. 

litteratur på modersmål 
samt lättläst svenska. 

► Behöriga lärare, åk. 1.9 
med utfärdat 
examensbevis 

► Behöriga förskolelärare 

► Sjukfrånvaro inom 
utbildningsförvaltningen 
ska minska 

► Andelen jobbspår inom 
DUA överenskommelse 
ska öka 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 
Rapportperiod: 2019-12-31    Organisation: Nyköping o Oxelösunds 

överförmyndarnämnd     
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Uppdrag enligt budget 2019 

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd har inte fått något förbättringsuppdrag under 

året förutom inom målområdet Hållbar ekonomi. Nämnden har kontinuerliga uppföljningar för 

att säkerställa att budget hålls. Personal på Överförmyndarkontoret genomför 

grunduppdraget och intern verksamhetsutveckling. 
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Året som gått 

Ytterligare ett år 2019 är avslutat 

Det viktigaste vi har i vår verksamhet är personalen, Gode män o Förvaltare. 

Ett stort tack för väl utfört arbete. 

Våra årsräkningar som kommit i tid till 1 mars är 85 %, målet var 90 % 

Man arbetar hela tiden med förbättringar för att nå målet med 

exempelvis att ta fram nya o enklare blanketter. 

Ensamkommande barn har fortsatt minska under 2019 beroende på att många 

barn blivit myndiga och inga nya barn kommer. 

Överförmyndarkontoret har arbetat med att kontinuerligt rekrytera 

gode män o förvaltare. Medias uppmärksamhet i negativ bemärkelse har till viss del 

försvårat rekryteringen. 

Avslutningsvis vill jag säga att Länsstyrelsen varje år gör kontroll av vår verksamhet. 

Under 2019 gjordes inget tillsynsbesök. Det kan anses positivt för oss, där man 

tidigare ej framfört någon kritik 

Leif Karlsson, ordförande Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 

 

Väsentliga händelser 

Kommentar: 

* Ärenden gällande godmans- och förvaltarskap har blivit mer komplexa och innebär 

utmaningar gällande rekrytering av gode män och förvaltare. 

*Andelen årsräkningar som inkommit i tid till 1 mars var 85 % och målet var 90 %. Det är en 

mindre förbättring från föregående år. Av i tid inkomna årsräkningar är 99,3 % granskade till 

1 september. 
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* Antalet ärenden gällande god man och förvaltare har ökat under året. Trenden ser ut som 

att godmanskap och förvaltarskap kommer öka eller vara oförändrat under kommande år. 

* Länsstyrelsen gör årligen tillsynsbesök inom överförmyndarverksamheten. Under 2019 

gjordes inget tillsynsbesök vilket kan ses som positivt då Länsstyrelsen kan avstå från detta i 

verksamheter där man tidigare inte fått någon kritik. 

* I ett led att få in årsräkningar i tid gjordes ett arbete under 2018 med att utforma nya 

blanketter och instruktioner till gode män och förvaltare inför 2019. Resultatet blev positivt 

även om målet inte helt är uppfyllt. 

* I ett led att få in årsräkningar i tid har ett arbete gjorts tillsammans med IT-enheten för att 

göra en film som kommer att lanseras i januari 2020. Tanken är att filmen ska ge tydliga 

instruktioner kring hur gode män och förvaltare ska upprätta en årsräkning. Filmen ska 

förstärka de skriftliga instruktioner som finns sedan tidigare. 

*Antalet ensamkommande barn har fortsatt minskat under året beroende på att många barn 

har blivit myndiga och det kommer inte många nya barn. 

* Medial uppmärksamhet vilket dels skapar en misstro till verksamheten och gode män och 

förvaltare men gör också att verksamheten blir mer synlig vilket kan vara positivt. 

 

Årets verksamhetsresultat 

Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Målområde: Hållbar Ekonomi 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd bidrar till en hållbar ekonomi och har 

kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att budget hålls. 

Förbättringsuppdrag KF 

Titel Bedömning Trend 

5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS)   

Kommentar: 

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd bidrar till en hållbar ekonomi och har kontinuerliga uppföljningar för att 

säkerställa att budget hålls. 

Indikatorer 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

5.1.3 Säkerställ att alla nämnder och verksamheter håller budget (KS) 
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Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

Budgetavvikelse nämnder och divisioner, 

mnkr 

0.7 0.0   

Kommentar: 

Överskott beror på minskat antal ärenden avseende ensamkommande barn samt lägre personalkostnader. 

 

Årets ekonomiska resultat, tkr 

Konto Budget 2019  Utfall 2019  Avv Budget 

2019  

Utfall 2018  Utf 2019 jmf 

2018  

Förändring % 

Intäkter 1 719 1 724 5 3 933 -2 210 -56.2% 

Kostnader -8 319 -6 784 1 535 -8 602 1 818 -21.1% 

Redovisat 

resultat 

-6 600 -5 060 1 540 -4 669 -392 8.4% 

Utfall jämfört med budget 

Resultatet för 2019 är ett överskott med 1,5 mnkr mot budget. Främsta anledningen är ett 

minskat antal ärenden gällande ensamkommande barn samt lägre personalkostnader på 

grund av sjukskrivning och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med föregående år 

Utfallet är ett något lägre resultat än föregående år och främsta anledningen till det är att 

antalet enskommande barn har minskat. 

 

Årets händelser och aktiviteter 

Grunduppdraget 

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn på gode män, förvaltare och 

förmyndare. I uppdraget ingår även att rekrytera och utbilda ställföreträdare. Nämnden har 

också till uppgift att efter anmälan utreda behov av god man och förvaltare samt utse god 

man och förvaltare. Tingsrätten fattar beslut om en person har rätt till en god man eller 

förvaltare. Överförmyndarnämnden fattar beslut i ärenden som rör godmans- och 

förvaltarskap så som ekonomiska beslut. 

Gode män, förvaltare och förmyndare som är redovisningsskyldiga ska årligen lämna in en 

årsräkning till nämnden för granskning. Årsräkningen ska vara inlämnad senast 1 mars. 

Överförmyndarkontoret granskade under året 634 årsräkningar. 

Andelen ärenden där huvudmannen betalar för arvodet är 53 % i Nyköping och 51 % i 

Oxelösund och där kommunen betalar för arvode är andelen 47 % i Nyköping och 49 % i 
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Oxelösund vilket inte är någon skillnad från föregående år. Arvode till gode män för 

ensamkommande barn betalas alltid ut av kommunen. 

Internkontroll 

Internkontroll har genomförts under året gällande områden tillsynsansvar och handläggning, 

rekrytering av ställföreträdare och granskning av årsräkningar. Samtliga kontroller är 

genomförda utan att vidare åtgärdsplan  upprättats. 

Kvalitetssystem 

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. 

Tillsynen görs vanligtvis en gång per år. Ingen tillsyn har genomförts under 2019. 

Överförmyndarkontoret gör årligen stickprovskontroller på särskilda boenden gällande 

huvudmän som har god man eller förvaltare. Syftet är att stärka tillsynen kring hur gode män 

och förvaltare utför sina uppdrag och att tillsynen inte enbart sker genom granskning av 

årsräkningar. 
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Förväntad utveckling 

Det ekonomiska utfallets förväntade utveckling på tre till fem års sikt kommer troligen inte 

innebära några större förändringar. Vi kan inte se att antalet ärenden kommer öka så pass 

markant under den tidsperioden att det kommer påverka ekonomin i någon större 

utsträckning. Ett nytt avtal mellan Nyköping- och Oxelösunds kommun avseende 

verksamheten kan också komma att påverka ekonomin men är i dagsläget inte klart. 

Verksamhetens utveckling på tre-fem års sikt. Där kan det finnas olika scenarion som kan 

komma att påverka verksamheten och även ekonomin. Regeringen har i uppdrag att se över 

överförmyndarverksamheten och det ska vara klart i början av 2021. Det finns diskussioner 

kring professionalisering av gode män och förvaltare (dvs anställda personer och ej 

frivilligarbetare). Vi ser att i flertalet län så går flera kommuner ihop till gemensamma 

nämnder och gemensamma kontor vilket skulle kunna vara ett möjligt scenario även i 

Sörmlands län där vi idag är uppdelade på olika nämnder och kommuner. Vi ser ett behov av 

nytt verksamhetssystem för att följa den digitala utvecklingen och som även kan vara mer 

kostnadseffektivt. Jämfört med riket har Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd ett stort 

antal ärenden per handläggare och därav är utökade personalresurser och utvecklade 

verksamhetssystem viktigt framöver. 
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Volymer och nyckeltal 

 Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring jmf 

föreg år 

Budget 2019 Avv jmf 

budget 

Volymer      

Förvaltarskap Nyköping 91 92 -1 95 -4 

Förvaltarskap Oxelösund 38 35 3 33 5 

Totalt antal förvaltarskap 129 127 2 128 1 

      

Godmanskap Nyköping 437 422 15 460 -23 

Godmanskap Oxelösund 92 85 7 100 -8 

Totalt antal godmanskap 529 507 22 560 -31 

      

Godmanskap 

ensamkommande barn 

Nyköping 

8 21 -13 18 -10 

Godmanskap 

ensamkommande barn 

Oxelösund 

3 4 -1 2 1 

Totalt antal godmanskap 

ensamkoommande barn 

11 25 -14 20 -9 

      

Förmyndarskap Nyköping 198 182 16 195 3 

Förmyndarskap Oxelösund 49 46 3 45 4 

Totalt antal förmyndarskap 247 228 19 240 7 
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 Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring jmf 

föreg år 

Budget 2019 Avv jmf 

budget 

Antal gode män & 

förvaltare 

387 407 -20 400 -13 

antal med fler än 5 uppdrag 22 19 3 20 2 

antal med fler än 10 uppdrag 7 6 1 7 0 

      

Nyckeltal      

Årsräkningar inkomna  1 

mars 

85% 81% 4% 90 5% 

Årsräkningar inkomna till 1 

mars och som granskats till 1 

september 

99,3% 99,2% 0,01 100 0,07 

 

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019 

Jämfört med budget 

Jämfört med budget är det en minskning av antalet ensamkommande barn mot vad som 

budgeterats. Flera av dessa ärenden har dock övergått till förmyndarskap för de 

ensamkommande barn som fått särskilt förordnad vårdnadshavare. Antal godmanskap har 

inte ökat så mycket som det var budgeterat men förvaltarskapen har ökat något. 

Utfall jämfört med föregående år 

Antal godmanskap och förvaltarskap har ökat jämfört med föregående år och antalet 

godmanskap för ensamkommande barn har minskat. Antalet gode män har minskat vilket till 

viss del kan kopplas ihop med att godmanskap för ensamkommande barn också har 

minskat. Antal gode män som har fler än 5 uppdrag har ökat vilket kan bero på svårigheter 

att rekrytera gode män och förvaltar i uppdrag som är av mer komplex karaktär. 
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Medarbetare tabell 
 

Antal anställda - Totalt 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal personer 5 4 4 3 3 

 

Antal anställda - Tillsvidareanställda 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Antal 

personer 

Alla kön 5 4 4 3 2 

Antal 

personer 

Kvinnor 4 3 3 2 1 

Antal 

personer 

Män 1 1 1 1 1 

 

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön) 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Medelålder Alla kön 38.8 37.8 36.8 39.3 38.3 

Medelålder Kvinnor 40.0 39.3 38.3 43.5 42.5 

Medelålder Män 34.0 33.0 32.0 31.0 30.0 

 

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med 
månadslön) 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

Alla kön 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

Kvinnor 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

Män 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Bilagor 
 

Resultat per verksamhet, tkr 

Verksamhet Budget 

2019  

Utfall 

2019  

Avv 

Budget 

2019  

Utfall 

2018  

Utf 2019 

jmf 2018  

Prognos 

delår 2019  

Utf jmf 

Prognos 

delår  

Överförmyndarnämnd -208 -190 18 -169 -22 -208 18 

Godemän -2 239 -2 252 -13 -2 267 16 -2 239 -13 

Förmyndare  -1 -1 -6 5  -1 

Förvaltare -652 -720 -68 -554 -166 -652 -68 

Ensamkommande barn -1 233 -1 1 232 386 -387 -657 656 

Administration -2 268 -1 896 372 -2 059 163 -2 131 234 

Summa 

Överförmyndarnämnden 

-6 600 -5 060 1 540 -4 669 -392 -5 887 827 

Utfall jämfört med budget 

Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare har varit högre än budgeterat för året. En 

orsak är att antalet godmanskap och förvaltarskap har ökat. Gällande ensamkommande barn 

har intäkter kommit in från Oxelösunds kommun som rör statsbidrag för barn som sökt asyl 

och där ersättningen ska fördelas mellan socialnämnd och överförmyndarnämnd. Eftersom 

antalet ensamkommande barn har minskat i större omfattning än budgeterat har också 

arvodeskostnaderna varit lägre. Lönekostnaderna för personal på Överförmyndarkontoret 

har varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med föregående år 

Det som påverkat är att antalet ensamkommande barn har minskat och att arvode gällande 

förvaltarskapsärenden varit något högre under året. 

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport 

Prognosen visar på ett positivt utfall vilket beror på minskade kostnader för 

ensamkommande barn och ökade intäkter gällande ensamkommande barn. Det har också 

varit lägre personalkostnader. 
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Kontogruppsindelad analys (extern), tkr 

 

Konto Utfall 2019  Utfall 2018  Utf 2019 jmf 

2018  

Förändring % 

Bidrag 180 000 1 738 763 -1 558 763 -89.6% 

Försäljn av vhet o tjänster 1 222 348 1 316 352 -94 004 -7.1% 

Summa Intäkter 1 402 348 3 055 115 -1 652 767 -54.1% 

Lämnade bidrag -12 000 -12 000 0 0.0% 

Lönekostn -5 775 023 -7 349 516 1 574 493 -21.4% 

Övr personalkostn -582 660 -759 417 176 757 -23.3% 

Material -8 729 -19 804 11 075 -55.9% 

Köp av tjänst -79 353 -131 208 51 855 -39.5% 

Summa Kostnader -6 457 764 -8 271 945 1 814 180 -21.9% 

Summa Redovisat resultat -5 055 416 -5 216 830 161 413 -3.1% 

 

Utfall jämfört med budget 

Resultatet för 2019 visar på ett överskott med 1,5 mnkr mot budget. Främsta anledningen är 

intäkter gällande ensamkommande barn som fakturerats Oxelösunds kommun. 

Arvodeskostnader för gode män till ensamkommande barn har minskat på grund av att 

antalet ärenden har minskat. Arvodeskostnader för gode män och förvaltare har ökat på 

grund av att antalet ärenden gällande god man och förvaltare har ökat. Lönekostnaderna för 

personal har varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med föregående år 

Lägre arvodeskostnader på grund av att antalet ärenden gällande ensamkommande barn 

har minskat samt lägre personalkostnader för personal på Överförmyndarkontoret på grund 

av sjukskrivningar och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport 

Utfallet visar på ett positivt resultat jämfört med delårsprognosen vilket beror på intäkter som 

rör utbetald ersättning för ensamkommande barn. 









    

 
 
 
 

Sammanfattning av genomförd internkontroll                        
under 2019  
 
 

Genomförd internkontroll 
 
Handläggning – att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn.  
 
Kontoret granskar årligen årsräkningar och sluträkningar vilket är en stor del av tillsynsansvaret för 
nämnden. När det gäller granskningen tas underlag in och begäran om kompletteringar skickas till 
ställföreträdare. Ställföreträdaren får information om vilka underlag som ska bifogas med års-
sluträkningen och det är deras skyldighet att lämna in underlagen. Underlagen ligger till grund för att 
granskningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. När årsräkningarna lämnas in och diarieförs begärs 
direkt komplettering om tex underlag fattas. Under granskningens gång kan också ansvarig 
handläggare begära ytterligare kompletteringar i form av underlag eller förklaringar. Metoden att ta in 
underlag och begära kompletteringar har fungerat bra och kommer att fortsätta.  
 
Under 2019 har länsstyrelsen gjort riktlinjer för granskningen och överförmyndarkontoret har utifrån 
dessa gjort interna riktlinjer. En prioriteringsordning har också gjorts utifrån en riskanalys där vissa 
prioriterade räkningar plockas ut och granskas separat. Det kan handla om nya ställföreträdare som 
lämnat in sin första årsräkning, tidigare anmärkningar på förvaltningen, inkomna synpunkter etc.  
 
När ekonomiska beslut fattas i ett ställföreträdarskap ska besluten följas upp. Underlag för tex att en 
omplacering gjorts eller att arv eller köpeskilling betalats ut ska redovisas till nämnden. Det kan också 
röra sig om uttag från ett överförmyndarspärrat konto för ett visst ändamål eller inköp som ska 
redovisas. När besluten fattas läggs en påminnelsebock på respektive handläggare som har som 
ansvar att följa upp att underlagen kommer in. Kommer det inte in ska påminnelse skickas ut. Kommer 
underlagen trots påminnelse inte in kan det tex innebära att ytterligare beslut ej beviljas samt att man 
kan få titta vidare på skälet till varför ställföreträdaren inte inlämnar det som begärts. Personalen på 
kontoret har också möten där ärenden kan tas upp om behovet uppstår. 
 
Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde 
 
Rekrytering av ställföreträdare – att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög 
 
Gällande godmanskap och förvaltarskap så blir uppdragen i många fall svårare och av mer 
komplicerad karaktär. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare blir mer påtagligt och 
uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilliguppdrag och det kan vara svårt att kräva en viss 
kompetens för uppdraget. Detta är oförändrat de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta.  
 
Kontrollmomenten i interkontrollplanen var att inget ställföreträdarskap skulle upphöra pga brist på 
ställföreträdare. Detta har skett genom löpande rekrytering av ställföreträdare i form 
rekryteringskampanjer som tex annonsering på Facebook och på kommunens hemsida. 
Informationsträffar har ägt rum i stort sett varje månad där personer som är intresserade av att bli 
gode män/förvaltare har deltagit. De flesta personer som deltar på informationsträffarna visar fortsatt 
intresse att gå vidare i rekryteringsprocessen och vill bli gode män. Det är trots detta fortfarande svårt 
att hitta ställföreträdare som kan ta uppdrag av mer komplicerad karaktär och det är också den typen 
av uppdrag som ökar och så ser det ut i hela landet. Planeringen framöver är att fortsätta med 
rekrytering i den utsträckning vi gjort och vi har en god kommunikation med 
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kommunikationsavdelningen som kan vara behjälpliga när vi behöver förmedla information till 
medborgarna kring våra behov.  
 
Vi har också inlett ett samarbete med anhörigcenter i Nyköpings kommun för att hålla i gemensamma 
utbildningar/föreläsningar och flera sådana träffar är inbokade till våren. Vår förhoppning är att genom 
att erbjuda detta till våra gode män och förvaltare så känner de sig också uppskattade och kan föra 
vidare detta till andra som kanske vill bli gode män och förvaltare och att de själva även kan tänka sig 
fler uppdrag.  
 
Att kunna föra statisk och ha koll på hur många av de som lämnar in intresseanmälningar att bli gode 
män och som sedan tar ett uppdrag är komplicerat och det krävs manuellt arbete för att hålla det 
aktuellt. Samma gäller att inte tappa bort de personer som haft uppdrag och som kanske vill ha nya.  
 
Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde 
 
 
 
Mål – att kontoret hinner granska alla årsräkningar innan 1/9 
 
Nämndens mål är att alla i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade innan 1/9. En årsräkning ska 
vara inlämnad senast 1 mars årligen. Kontrollmomentet har varit att föra statistik över antalet inkomna 
årsräkningar samt över antalet granskade årsräkningar. Detta mål har uppnåtts och statistik har 
genomförts varje vecka. Detta är en bra metod och är enkel att mäta och framöver kommer detta ske 
på samma sätt. I år var 99,3 % av årsräkningarna granskade till 1/9 och anledningen till varför det inte 
var 100 % handlar om att handläggningen har påbörjats men att komplettering som efterfrågats av tex 
gode män/förvaltare fördröjt handläggningsprocessen.  
 
Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde 
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OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2019

1. Presidiets förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut

De förtroendevalda revisorernas räkenskaper och förvaltning för 2019 godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktiges presidium har genomfört granskning av de förtroendevalda
revisorernas räkenskaper och förvaltning för verksamhetsåret 2019.

Presidiets granskning har genomförts utan anmärkning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Revisorernas redogörelse

Linda Hägglund Nina Wikström-Tiala Mårthen Backman
Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Beslut till:
Revisorerna (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 45 Dnr KS.2019.135

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1) Årsredovisningen fastställs

2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2019, omfattande 183 315 tkr, överförs i form
av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2020, och tilldelas:
Kommunstyrelsen 170 155 tkr
Utbildningsnämnden 152 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 2 867 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 336 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 805 tkr
Investeringsreserven 2020 4 000 tkr

3) Godkänner att 3,8 mkr överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av deponin
på Björshult.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Godkänner att beslutet i Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 38 upphävs på grund av
att ingen fastighetschef anställdes under 2019.

Sammanfattning

I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och
ekonomisk redovisning 2019.

Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.
Dessa är:

 Trygg och säker uppväxt

 God folkhälsa

 Trygg och värdig ålderdom

 Attraktiv bostadsort

 Hållbar utveckling

 Mod och framtidstro

Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande:
75 – 100 % mycket god måluppfyllelse
50 – 74 % god måluppfyllelse
25 – 49 % relativt låg måluppfyllelse
0 – 24 % låg måluppfyllelse

Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse med ett medeltal för måluppfyllelse i stort om
60 %. Måluppfyllelse har minskat något i jämförelse med 2018 då medeltal för måluppfyllelse
låg på 66,4 %.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Tre av målen har ökat, två har minskat och ett mål ligger i nivå med 2018.

Resultaten visar på stor variation vilket beror på fler faktorer än måluppfyllelsen i sig.
Exempelvis påverkas utfallet av antalet mätbara mål inom respektive målområde.

Kommunfullmäktiges målområde Mod och framtidstro har exempelvis endast ett mätbart mål
vilket visar på 0 % måluppfyllelse. Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld 11
mätbara mål vilket gör att ett ouppfyllt mål inte ger lika stor påverkan på resultatet.

Målet som avviker mest negativt jämfört med 2018 är Trygg och värdig ålderdom där 9 av de
16 ingående målen ej är uppfyllda. Detta ger en måluppfyllelse om 44 %. Även för
målområdet Hållbar utveckling är det en tydlig negativ avvikelse i måluppfyllelse.

God folkhälsa är det målområde där måluppfyllelsen ökat mest, från 56 % till 70 %.

För Attraktiv bostadsort och Trygg och säker uppväxt har måluppfyllelsen ökat något.

Mod och framtidstro ligger i nivå med 2018.

Koncernens resultat var 34,4 mkr (samma resultat som 2018).

Kommunens bokförda resultat uppgår till 2,4 mkr (4,3 mkr), jämfört med justerat budgeterat
8,8 mkr, d.v.s. -6,4 mkr sämre än budget. Ursprunglig budget var på 11,4 mkr men
försämrades till 8,8 mkr i och med att en del av avräkningen på barn- och elevpeng på
2,3 mkr togs ur eget kapital. Överskottet på skadefonden har överförts till kommunens reserv
för oförutsedda utgifter och därmed försämrades det budgeterade resultatet med
0,3 mkr.

Nämndernas budgetunderskott var -4,8 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev
-0,3 mkr lägre än budget. Avskrivningskostnader blev 1,7 mkr lägre än budgeterat och
Finansnettot 0,5 mkr bättre än budget.

Investeringsbudgeten uppgick till 357,1 mkr och utgifterna till 149,4 mkr och berör ca 75 st
projekt. De flesta är av mindre ekonomisk storlek, men 15 projekt har utgifter överstigande 1,0
mkr under året och fem projekt kostade under året mer än 5,0 mkr. Dessa är:

Framtidens förskola och skola, 71,0 mkr
Planerat underhåll 13,3 mkr
Ramdalsskolan 6,7 mkr
Asfaltering 13,0 mkr
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning, 10,2 mkr

I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till de
äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2019 som nämnderna önskar
föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2020.

Av dessa ej förbrukade medel, 207,7 mkr, föreslås 179,3 mkr budgeteras för att avsluta de
olika pågående projekt. Dessutom föreslås 4,0 mkr ytterligare tillföras investeringsreserven
2020 för att kunna finansiera nya behov som framkommer under 2020.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Deponering inom Björshults avfallsanläggning har skett sedan 1964. Med anledning av att
deponeringsverksamheten på stora delar av anläggningen har upphört har Nyköpings
kommun påbörjat planeringen avseende sluttäckningsåtgärder. Nu finns en preliminär
bedömning för totalkostnaden av dessa slutavtäckningsåtgärder. Åtgärderna är preliminärt
uppskattade till 18,8 mkr varav Oxelösunds andel skulle vara 3,8 mkr. Kostnaderna för
avfallsanläggningen regleras via ett avtal från 1960-talet mellan Nyköpings kommun och
Oxelösunds kommun.

Båda kommunerna reserverar ovanstående kostnader som en avsättning och finansieras via
eget kapital.

På Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 38 fick kommunchefen i uppdrag att anställa en
fastighetschef. Detta har dock inte fullföljts eftersom kommunen under 2019 har haft ett tufft
ekonomiskt läge. Kommunstyrelseförvaltningen har därför valt att försöka klara
fastighetsuppdraget utan en ökning av resurserna. Detta är inte helt optimalt. Frågan kommer
därför att aktualiseras under 2020.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att beslutet i kommunstyrelsen
2019-03-06 § 38 upphävs.

Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse Ks - Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019
Investeringar TB till 2020 (Till KS)

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisningen fastställs

2. Medel för ej färdigställda investeringar från 2019, omfattande 183 315 tkr, överförs i
form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2020, och tilldelas:
Kommunstyrelsen 170 155 tkr
Utbildningsnämnden 152 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 2 867 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 336 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 805 tkr
Investeringsreserven 2020 4 000 tkr

3. Godkänner att 3,8 mkr överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av
deponin på Björshult.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Godkänner att beslutet i Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 38 upphävs på
grund av att ingen fastighetschef anställdes under 2019.

______

Beslut till:
Revisorerna (FÅ) Ekonomichef (FK)
Förvaltningschefer (FK) Kommunstrateg (FK)
Personalchef (FK) Controller (FK)
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Datum Dnr

2020-02-06 KS.2019.135
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019

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

1) Årsredovisningen fastställs

2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2019, omfattande 183 315 tkr, överförs i
form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2020, och tilldelas:
Kommunstyrelsen 170 155 tkr
Utbildningsnämnden 152 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 2 867 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5 336 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 805 tkr
Investeringsreserven 2020 4 000 tkr

3) Godkänner att 3,8 mkr överförs från eget kapital till avsättning för sluttäckning av
deponin på Björshult.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Godkänner att beslutet i Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 16 upphävs på grund av att ingen
fastighetschef anställdes under 2019.

2. Ärendet
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och
ekonomisk redovisning 2019.

Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.
Dessa är:

 Trygg och säker uppväxt

 God folkhälsa

 Trygg och värdig ålderdom

 Attraktiv bostadsort

 Hållbar utveckling

 Mod och framtidstro


Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande:
75 – 100 % mycket god måluppfyllelse
50 – 74 % god måluppfyllelse
25 – 49 % relativt låg måluppfyllelse
0 – 24 % låg måluppfyllelse
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Datum

2020-02-06 KS.2019.135

Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse med ett medeltal för måluppfyllelse i stort om
60 %. Måluppfyllelse har minskat något i jämförelse med 2018 då medeltal för
måluppfyllelse låg på 66,4 %.

Tre av målen har ökat, två har minskat och ett mål ligger i nivå med 2018.

Resultaten visar på stor variation vilket beror på fler faktorer än måluppfyllelsen i sig.
Exempelvis påverkas utfallet av antalet mätbara mål inom respektive målområde.

Kommunfullmäktiges målområde Mod och framtidstro har exempelvis endast ett mätbart
mål vilket visar på 0 % måluppfyllelse. Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld
11 mätbara mål vilket gör att ett ouppfyllt mål inte ger lika stor påverkan på resultatet.

Målet som avviker mest negativt jämfört med 2018 är Trygg och värdig ålderdom där 9 av
de 16 ingående målen ej är uppfyllda. Detta ger en måluppfyllelse om 44 %. Även för
målområdet Hållbar utveckling är det en tydlig negativ avvikelse i måluppfyllelse.

God folkhälsa är det målområde där måluppfyllelsen ökat mest, från 56 % till 70 %.

För Attraktiv bostadsort och Trygg och säker uppväxt har måluppfyllelsen ökat något.

Mod och framtidstro ligger i nivå med 2018.

Koncernens resultat var 34,4 mkr (samma resultat som 2018).

Kommunens bokförda resultat uppgår till 2,4 mkr (4,3 mkr), jämfört med justerat budgeterat
8,8 mkr, d.v.s. -6,4 mkr sämre än budget. Ursprunglig budget var på 11,4 mkr men
försämrades till 8,8 mkr i och med att en del av avräkningen på barn- och elevpeng på
2,3 mkr togs ur eget kapital. Överskottet på skadefonden har överförts till kommunens
reserv för oförutsedda utgifter och därmed försämrades det budgeterade resultatet med
0,3 mkr.

Nämndernas budgetunderskott var -4,8 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev
-0,3 mkr lägre än budget. Avskrivningskostnader blev 1,7 mkr lägre än budgeterat och
Finansnettot 0,5 mkr bättre än budget.

Investeringsbudgeten uppgick till 357,1 mkr och utgifterna till 149,4 mkr och berör ca 75 st
projekt. De flesta är av mindre ekonomisk storlek, men 15 projekt har utgifter överstigande
1,0 mkr under året och fem projekt kostade under året mer än 5,0 mkr. Dessa är:

Framtidens förskola och skola, 71,0 mkr
Planerat underhåll 13,3 mkr
Ramdalsskolan 6,7 mkr
Asfaltering 13,0 mkr
Utbyte av gatubelysning till LED-belysning, 10,2 mkr

I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta ställning till
de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2019 som nämnderna
önskar föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2020.

Av dessa ej förbrukade medel, 207,7 mkr, föreslås 179,3 mkr budgeteras för att avsluta de
olika pågående projekt. Dessutom föreslås 4,0 mkr ytterligare tillföras investeringsreserven
2020 för att kunna finansiera nya behov som framkommer under 2020.
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Datum

2020-02-06 KS.2019.135

Deponering inom Björshults avfallsanläggning har skett sedan 1964. Med anledning av att
deponeringsverksamheten på stora delar av anläggningen har upphört har Nyköpings
kommun påbörjat planeringen avseende sluttäckningsåtgärder. Nu finns en preliminär
bedömning för totalkostnaden av dessa slutavtäckningsåtgärder. Åtgärderna är preliminärt
uppskattade till 18,8 mkr varav Oxelösunds andel skulle vara 3,8 mkr. Kostnaderna för
avfallsanläggningen regleras via ett avtal från 1960-talet mellan Nyköpings kommun och
Oxelösunds kommun.

Båda kommunerna reserverar ovanstående kostnader som en avsättning och finansieras
via eget kapital.

På Kommunstyrelsen 2019-03-06 § 38 fick kommunchefen i uppdrag att anställa en
fastighetschef. Detta har dock inte fullföljts eftersom kommunen under 2019 har haft ett tufft
ekonomiskt läge. Kommunstyrelseförvaltningen har därför valt att försöka klara
fastighetsuppdraget utan en ökning av resurserna. Detta är inte helt optimalt. Frågan
kommer därför att aktualiseras under 2020.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att beslutet i kommunstyrelsen 2019-03-06
§ 38 upphävs.

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Investeringar tilläggsbudgetering 2020

Beslut till:
Revisorerna (FÅ) Ekonomichef (FK)
Förvaltningschefer (FK) Kommunstrateg (FK)
Personalchef (FK) Controller (FK)
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Inledning 
 
 

 

2019! Det är hundra år sedan Sverige blev en 
demokrati med allmän och lika rösträtt. Varje 
dag året om arbetar vi i Oxelösunds kommun 
med att värna, vårda och utveckla demokratin. 
Alla blir inte alltid nöjda med de beslut som 
fattas men man ska känna sig trygg med att 
besluten har fattats i en demokratisk och 
rättssäker process. I Oxelösund valde vi att 
uppmärksamma 100-årsfirandet under en 
veckas tid. Under den veckan arrangerades 
bland annat en dag på Koordinaten där 
invånare fick tillfälle att träffa sina lokala 
beslutsfattare. 

Det blir tydligare att kommuner och regioner 
går in i en period av tuffare ekonomiska tider. 
Så även vi i Oxelösund. Samtidigt som vi 
behöver bygga ut vår välfärd för att möta ett 
ökat behov måste vi anpassa vår verksamhet 
till en mer ansträngd ekonomisk ram och 
prioritera vad vi ska göra och vad vi inte ska 
göra. Därför är det ett styrkebesked att vi klarar 
att leverera ett positivt ekonomiskt resultat. 

För första året sedan 2012 har befolkningen 
minskat i antal. Bostadsbristen bedöms 
fortfarande som hög och då känns det bra att 
flera nya bostadsprojekt tog sin början under 
året. På Femöre togs det första spadtaget för 
nya flerfamiljshus i kvarteret Kajaken, via 
markanvisningstävlan blev det klart vilka 
företag som de kommande åren ska bygga 
bostäder i området som benämns 
Stenvikshöjden. Under året kunde även en 
direktanvisning ges till Bovieran, som påbörjar 
en detaljplanering för bostäder på området 
som till vardags benämns cirkusplatsen.  

2019 började vi bygga Oxelöskolan som 
förutom att det kommer att ge barnen i 
Oxelösund en ny fräsch skola, också binder 
samman centrum med Frösäng och på så sätt 
utvecklar staden. De kommande åren fortsätter 
vi arbetet med investeringar i våra 
äldreboenden, förskolor och skolor. 

Vi har under ett par år arbetat intensivt för att 
minska sjukfrånvaron. Efter de insatser som vi 
har vidtagit har nu sjukfrånvaron börjat att 
minska på totalen. Det finns fortfarande vissa 
verksamheter och arbetsplatser där fler och 
mer insatser behöver göras, men det 
systematiska arbetet med att förebygga och 
rehabilitera ger resultat. Vi ser glädjande nog 
att vi är på rätt väg i detta arbete. 

Vi kan också glädjas över att vi har 
engagerade medarbetare. Årets 
medarbetarundersökning visar att 92% av 
medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever 
att de har ett meningsfullt arbete och har nytta 
av sina kunskaper och färdigheter i sin dagliga 
gärning. 

En ny plan för besöksnäringen antogs under 
2019. Oxelösund har en fantastisk möjlighet att 
utvecklas som besöksmål. Det såg vi när 
OXSS under augusti månad tillsammans med 
frivilliga krafter, företag och kommunen 
arrangerade EM-segeltävlingar med 
utgångspunkt från Östersviken. Ett 
arrangemang som lockade deltagare och 
besökare från förutom Sverige bland annat 
Tyskland, Estland och Finland.  

 

 

 

Under hela sommaren hade vi också möjlighet 
att få beskåda och beundra 40 olika skulpturer 
i en offentlig utställning när Stjärnholms 
skulpturpark firade 20 år. 
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Vi har fortsatt vårt arbete med att förbättra 
företagsklimatet och det är ett positivt tecken 
att våra företag ger oss ett bättre betyg i de 
mätningar som gjordes under 2019.  

Samtidigt har all den verksamhet som servar 
våra invånare varje dag, varje vecka – året om 
fortsatt att fungera. Det kan den göra tack 
vare alla engagerade medarbetare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Det är allt det vi tillsammans gör i Oxelösund för att 
vara modiga och stärka vår framtidstro som avgör 
hur vi kommer kunna möta de utmaningar vi ställs 
inför. 

 

 

 
 
 

 
Kommunstyrelsens ordförande 
Catharina Fredriksson 

Kommunchef 
Johan Persson 
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Årsredovisningen i korthet 
 
Bilden visar en värdering av Oxelösunds 
kommuns läge och utveckling gällande 
befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och 
personal. 
 

Horisontell linje visar utvecklingen det senaste 
året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal 
linje visar läge/resultat för 2019. Ju högre upp 
desto bättre läge/resultat. 
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Viktiga händelser 2019

• I början av året etablerades och driftsattes 
två moduler i anslutning till Peterslunds 
förskola, detta tillskapade 30 nya 
förskoleplatser.  

• Rektorerna i förskolan har arbetat aktivt 
med att skapa likvärdiga förskolor i 
Oxelösund. Som ett steg i detta har 
rektorerna tagit fram ett gemensamt 
måldokument som ligger till grund för 
verksamhetsutveckling inom förskolorna.  

• Från höstterminen har kommunens 
grundskolor organiserats i årskurserna 
förskoleklass till och med årskurs 6 (F – 6) 
och årskurs 7 – 9.   

• Utifrån det ekonomiska läget infördes ett 
mjukt anställningsstopp i 
utbildningsförvaltningen.  

• Genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden genomfördes under 
våren 2019. Utvecklingspotential 
konstaterades inom framförallt 
Äldreomsorgsförvaltningen. 

• Omställningsarbete och omorganisation 
genomfördes inom hemtjänst, 
nattorganisation och särskilt boende utifrån 
genomlysningens slutsatser.  

• Social- och omsorgsförvaltningen har i 
samarbete med Utbildningsförvaltningen 
arbetat fram förslag på hur skola och 
socialtjänst kan samverka för att arbeta 
förebyggande för barnens bästa. 

• Det har varit ett omfattande inflöde av 
barnärenden till socialtjänsten under året, 
särskilt under hösten.  

• Det har uppstått ett utökat behov av 
bostäder med särskild service.  

• Projektarbetet för arbetsplatsintegrerat 
lärande (APIL) har avslutats och är 
implementerat i ordinarie verksamhet inom 
Social- och omsorgsförvaltningen samt 
Äldreomsorgsförvaltningen.  

• Drivhusets arbete med att få människor i 
egen försörjning uppmärksammades 
nationellt. I november var statsminister och 
arbetsmarknadsminister på besök för att 
uppmärksamma verksamhetens goda 
resultat.  

• Arbete med projektering och planering av 
nytt särskilt boende för äldre har inletts.  

• Omfattande arbete med olika 
marknadsföringsinsatser vid EM i 
havskappsegling i Oxelösund samt O-
ringen Kolmården 

• Under året genomfördes Skulpturfestival 
2019 med skulpturer uppställda i offentliga 
miljöer. 

• Fortsatt utveckling av idrottsplatsen enligt 
investeringsplan. 

• Nytt golv har lagts i Ramdalens sporthall. 

• Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter har tack 
vare statsbidrag kunnat genomföras för 
barn 6 – 15 år. Aktiviteterna lockade totalt 
1300 deltagare.  

• Stärkta nätverk och utökad samverkan 
kring barn och unga i samarbete med 
socialtjänst, skola och Koordinaten.  

• Koordinaten har under året HBTQ-
certifierats.  

• Bibliotekets podd ”Litteraturväven” har 
uppmärksammats nationellt.  

• Renovering av Discogolfbanan i Ekbacken. 

• Detaljplaner för Sjögatan samt Bara 
industriområde vann laga kraft. Ytterligare 
två detaljplaner som antagits under året 
väntas vinna laga kraft i januari 2020.  

• Från december gick kommunen över till att 
göra detaljplaner i ett GIS-program vilket 
öppnar upp för en utvecklad 
medborgardialog och en förenklad 
digitalisering av kommunens kartmaterial. 

• Inventering av detaljplanelagda 
grönområden har genomförts och 
inventering av enskilda avlopp har fortsatt 
under året.   

• Implementering av arbete med 
ekosystemstjänster har påbörjats.  

• En stor del av gång- och cykelvägnätet, ca 
35 km, har fått ny beläggning. 

• Det har genomförts ombyggnation med 
nya gång- och cykelvägar vid 
Frösängsvägen och Motorbåtsvägen samt 
skapats nya busshållplatser längs 
Frösängsvägen.   

• Trossgrändsområdet har färdigställts. 

• Den nya anslutningen till Vivestaområdet 
har färdigställts. 

• Cafébord och stolar placerades ut på 
torget under sommaren för att främja 
torget som mötesplats.  

• Byte till en gemensam plattform för plan, 
kart, gis, gata, trafik, bygg, MEX och 
teknisk infrastruktur möjliggör en ökad 
digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen.  

• Markanvisningar har genomförts vid 
Stenvikshöjden, Sjögatan och 
cirkusplatsen vid Ramdalen (Bovieran) 

• Oxelösunds fjärde zon med fri wi-fi 
startade i Gästhamnen under våren.  

• Den första automatiserade e-tjänsten 
publicerades under sommaren, en e-tjänst 
för registrering av livsmedelsverksamhet.  
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• Oxelöskolan som är den enskilt största 
investeringen på många år började 
byggas.  

• Renoveringen av Ramdalsskolan fortsatte 
och beräknas färdigställas 2020 

• Breviksskolan försågs med moduler för att 
utöka antalet undervisningssalar  

• Stenviks förskola har renoverats och 
byggts om  

• Insatserna för att öka Nyföretagandet 
intensifierades med resultatet att 
nyföretagandet ökade och översteg 
målsättningen för året 

• Under året fortsatte kommunen att sälja 
icke strategiska tillgångar såsom 
fastigheter på Femöre, Lastudden och 
Segelvägen 

• Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige 
att via avtal om köp införskaffa markytan 
vid nuvarande Båt och motor och skedde 
köp av Vivesta havsbad
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Kommunmål

Kommunfullmäktige har antagit sex kommun-
mål med politiska prioriteringar samt mått för 
2019. Målen följs upp och redovisas till kom-
munfullmäktige två gånger per år, vid delårs- 
och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra 
till att uppnå målen. Varje nämnd har i sin verk-
samhetsplan för 2019 antagit egna mål och 
mått inom de sex kommunmålen. Nämnderna 
har också fastställt vilka värden som ska vara 
uppnådda för att målen ska anses uppfyllda. 
 
Måluppfyllelse av kommunmål redovisas 
övergripande i två spindeldiagram. Det första 
spindeldiagrammet visar andel av 
måluppfyllelse för de mätbara kommunmålen 
för kommunfullmäktige och nämnder. I 
diagrammet redovisas sammantagen andel 
mått som uppnår målvärdet. Jämförelse har 
gjorts med antal uppnådda målvärden 2018.  
 
Det andra spindeldiagrammet visar grad av 
måluppfyllelse för enbart kommunfullmäktiges 
mål. 

Därefter följer en bedömning av måluppfyllelse 
för respektive kommunmål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån en sammanvägning av 
kommunfullmäktiges och nämndernas mått 
samt bolagens resultat. Sektordiagrammen 
(pajerna) visar andel uppnådda mått, ej 
uppnådda mått och andel ej mätbara mått 
2019. 
 
Under bedömning av måluppfyllelse för 
kommunmål visas kommunfullmäktiges 
målvärden samt årets resultat för respektive 
kommunmål i en tabell. Detta följs av 
kommentarer/analys av måluppfyllelsen. I 
tabellen visar grön pil att målvärdet är uppnått 
och röd pil att det inte är uppnått. Pilarnas 
riktning anger utvecklingen sedan 2018. 
 
I de fall det görs jämförelser i texten är det 
mellan år 2018 och 2019 om inte annat anges. 
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Sammanfattning måluppfyllelse för kommunmålen 
 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelsen bedöms enligt följande 
 
75-100 % mycket god måluppfyllelse 
50-74 % god måluppfyllelse 
25-49 % relativt låg måluppfyllelse 
0-24 % låg måluppfyllelse 
 
Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse med 
ett medeltal för måluppfyllelse i stort om 62 %. 
Måluppfyllelse har minskat något i jämförelse 
med 2018 då medeltal för måluppfyllelse låg 
på 66,4 %.  

Tre av målen har ökat, två har minskat och ett 
mål ligger i nivå med 2018. 

Resultaten visar på stor variation vilket beror 
på fler faktorer än måluppfyllelsen i sig. 
Exempelvis påverkas utfallet av antalet 
mätbara mål inom respektive målområde.  

I spindeldiagrammet till vänster visas 
måluppfyllelse för samtliga mål, 
kommunövergripande och nämndmål, i 
jämförelse med 2018 års måluppfyllelse för 
samtliga mål.  

Målet som avviker mest negativt jämfört med 
2018 är Trygg och värdig ålderdom där 7 av de 
18 ingående målen ej är uppfyllda. Detta ger 
en måluppfyllelse om 39 %. Även för 
målområdet Hållbar utveckling är det en tydlig 
negativ avvikelse i måluppfyllelse jämfört med 
2018.  

 

 

 

 

 

God folkhälsa är det målområde där 
måluppfyllelsen ökat mest, från 56 % till 70 %. 
Trygg och säker uppväxt ökar nästan lika 
mycket, från 57 % till 69 %. 

För Attraktiv bostadsort har måluppfyllelsen 
ökat något. 

Måluppfyllelse för Mod och framtidstro ligger i 
nivå med 2018.  

Spindeldiagrammet till höger visar 
måluppfyllelsen för enbart de övergripande 
kommunmålen, där resultatet kan påverkas 
kraftigt beroende på antalet mätbara mål och 
mått för respektive målområde. 

Kommunfullmäktiges målområde Mod och 
framtidstro har exempelvis endast ett mätbart 
mål vilket visar på 0 % uppfyllelse. Målområdet 
Trygg och säker uppväxt har i gengäld 11 
mätbara mål vilket gör att ett ouppfyllt mål ger 
mindre påverkan på den totala måluppfyllelsen 
för målområdet. 

  

Diagram till vänster visar sammantagen 
bedömning av måluppfyllelsen för 
mätbara mått för kommunmålen inklusive 
nämndmålen. Jämförelse har gjorts med 
andel helt uppnådda målvärden 2018. 

Diagram till höger visar sammantagen 
bedömning av måluppfyllelsen för 
mätbara mått för kommunmålen. 
Jämförelse har gjorts med andel helt 
uppnådda målvärden 2018. 
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Mod och framtidstro 
 
I Oxelösund råder mod och framtidstro. 
 
Det innebär en vilja att bryta mönster och att 
prova nya sätt att göra gott för 
kommuninvånarna. Kommunen och dess 
verksamheter marknadsförs med stolthet och 
goda exempel lyfts. 
 
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och 
tydlighet kännetecknar arbetet. 
 
 

Måluppfyllelse 
Resultaten mellan de olika nämnderna 
varierar mellan att ha en låg måluppfyllelse 
till att ha en mycket god måluppfyllelse. 
 
Det är få nämndmål som inte är mätbara till 
denna årsredovisning, vilket är positivt. 

 

 Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. Mod och framtidstro når nivån god 
måluppfyllelse. 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångs-

värde 
Resultat 

2019 
Status och               
utveckling 

Antalet invånare ska öka med minst 100 per år 12 062 
11 980 

(November)  

 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

Antalet invånare ska öka med minst 100 per 
år 
 
Befolkningsutvecklingen var negativ under 
första delen av 2019. Under november ökade 
dock befolkningen med 30 personer, men totalt 
sett ser det ut att bli en minskning för helåret.  
 

 
 
 
För att öka invånarantalet pågår bland annat 
markupplåtelser på Sjögatan, Stenvikshöjden 
och cirkusplatsen vid Ramdalen (Bovieran) 
samt att ett flertal ytterligare projekt är på 
gång. 
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Trygg och säker uppväxt 
 

 

Barn och ungdomar ska känna sig trygga 
såväl i samhället som i de kommunala 
verksamheterna. 

I Oxelösund når barn och ungdomar goda 
studieresultat, var och en efter sina 
förutsättningar. 

I Oxelösund deltar barn och ungdomar 
aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. 

I Oxelösund växer barn och ungdomar upp 
med trygga föräldrar och i en trygg och 
säker miljö. 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna 
varierar mellan att ha en relativt låg 
måluppfyllelse till att ha en mycket god 
måluppfyllelse. 
Av de 31 målen för området är det 13 som 
inte uppnås. De flesta av målen som inte 
uppnås har försämrats jämfört med 2018. 
Av de 18 mål som uppnås ökar flertalet 
jämfört med 2018. 

 
Fördelning av målvärden för  
kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och säker 
uppväxt når nivån god måluppfyllelse. 

 
 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 

Resultat 

2019 

Status och 

utveckling 

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 6 ska öka (N15543) 70,3 % 57,6 %  

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med 

genomsnittet för Sveriges kommuner 

4,7 % under 
riket 

16 % under 
riket  

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 9 ska öka (N15508) 70,8 % 58,8 %  

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med 

genomsnittet för Sveriges kommuner 

3,8 % under 
riket 

14,6 % 
under riket  

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven 

i svenska och svenska som andra språk ska öka 

(N15452) 
70 % 72 %  

Andelen elever åk 3 som klara de nationella 

proven i matematik (N15454) ska öka 69 % 43 %  

Andelen elever som fullföljer 

gymnasieutbildningen inom fyra år ska öka 

(N17461) 63,3 % 66,3 %  
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Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 

Resultat 

2019 

Status och 

utveckling 

Andelen elever som fullföljer gymnasie-

utbildningen inom fyra år ska minst ligga i nivå 

med genomsnittet för Sveriges kommuner 
8,5 % under 

riket 
4,2 % under 

riket  

Andelen gymnasieelever med grundläggande 

behörighet till universitet och högskola ska öka 

(N17474) 
74,5 % 64,3 %  

Andelen gymnasieelever med grundläggande 

behörighet till universitet och högskola ska minst 

ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 

kommuner 

3,2 % under 
riket 

13,9 % 
under riket  

Andelen barn och elever i förskola och skola som 

känner sig trygga ska öka 

(Förvaltningsgemensam enkät) 
88 % 90 %  

 
 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

 

God måluppfyllelse 

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra år ska öka  

Nämnden ser att måluppfyllelsen varierar över 
tid och att trenden är försiktigt ökande.  

Andelen barn och elever i förskola och 
skola som känner sig trygga ska öka 

Resultatet i den förvaltningsgemensamma 
enkäten visar på en ökad trygghet i förskolan 
och skolan. De systematiska uppföljningarna 
har bidragit till att tydliggöra upplevelsen av 
trygghet på enheterna och insatser har riktats 
dit där behov funnits att öka tryggheten. 
Analysen visar på stora skillnader av upplevd 
trygghet mellan enheter.  

Andel elever år 3 som klarar de nationella 
proven i svenska och svenska som 
andraspråk ska öka 

Nämnden ser att måluppfyllelsen varierar över 
tid och att trenden är försiktigt ökande. 
Analysen visar på skillnader av måluppfyllelse 
mellan enheter.  

 

 

 

 

Bristande måluppfyllelse 

Andel elever som når minst godkända 
betyg i alla ämnen i år 6 ska öka och minst 
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner 

Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen i 
åk 6 minskat drastiskt från föregående år och 
att trenden är nedåtgående över tid. Samtidigt 
ligger måluppfyllelsen 16 % under nivån för 
riket vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. 
Det har tydliggjorts under året att eleverna på 
de olika kommunala skolorna inte getts 
likvärdiga förutsättningar till en ökad 
måluppfyllelse. Nämnden har inte analyserat 
måluppfyllelsen hos elever på externa enheter. 
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Andel elever som når minst godkända 
betyg i alla ämnen i år 9 ska öka och minst 
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner 

Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen i 
åk 9 minskat drastiskt från föregående år och 
att trenden är nedåtgående över tid. Samtidigt 
ligger måluppfyllelsen 17 % under nivå för riket 
vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. Det 
har tydliggjorts under året att eleverna inte har 
likvärdiga förutsättningar till en ökad 
måluppfyllelse och att elevernas upplevda 
otrygghet påverkar måluppfyllelsen negativt. 
Nämnden har inte analyserat måluppfyllelsen 
hos elever på externa enheter. 

Andel elever år 3 som klarar de nationella 
proven i matematik ska öka 

Nämnden kan konstatera att elever som klara 
de nationella proven i matematik har minskat 
drastiskt från föregående år och varierar över 
tid. Analysen visar på skillnader i 
måluppfyllelse mellan enheterna.  

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra år ska 
minst ligga i nivå med genomsnittet för 
Sveriges kommuner 

Nämnden kan konstatera att elever som 
fullföljer gymnasieutbildningen varierar över tid 
och ligger inte i nivå med riket.  

Andelen gymnasieelever med 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola ska öka och ligga i nivå med 
Sveriges kommuner  

Nämnden ser att måluppfyllelsen varierar över 
tid. Ett större antal elever söker till de 
yrkesförberedande programmen vilket kan 
vara en bidragande orsak till att färre elever blir 

behöriga till universitet och högskola då detta 
inte är ett naturligt val för en elev som har som 
målsättning att utbilda sig till ett yrke.  

 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Andel elever som når minst godkända 
betyg i alla ämnen i år 6 och 9 ska öka och 
ligga i nivå med Sveriges kommuner 

och 

Andel elever år 3 som klarar de nationella 
proven i matematik ska öka 

Ett antal åtgärder är planerade för kommande 
år kopplat till kompetensutveckling av rektorer 
samt pedagoger inom området bedömning och 
betyg samt arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd. Därutöver kommer ett 
analysarbete att ske där fler parametrar vägs 
in vid uppföljning och analys av elevernas 
måluppfyllelse samt betyg. 

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra år ska 
minst ligga i nivå med genomsnittet för 
Sveriges kommuner 

och 

Andelen gymnasieelever med 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola ska öka och ligga i nivå med 
Sveriges kommuner 

Rutiner för avstämning med de externa 
utförarna ska revideras och leda till ökad 
uppföljning av elever i gymnasieskolan. 
Nämnden ser dock svårigheterna i att prioritera 
detta inom den ekonomiska tilldelningen. 

 
Peterslunds förskola  
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och 

upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. 

I Oxelösund betyder det att invånarna ska 
känna delaktighet och inflytande, att invånarna 

deltar i aktiviteter som främjar hälsa och 
friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från 

missbruk.  

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna varierar 
mellan att ha en god måluppfyllelse till att ha en 
mycket god måluppfyllelse. 

 

Ett par av de mål som inte uppnås har ändå 
ökat sedan förra året, men man når inte riktigt 
upp till det satta målet. Det syns en positiv 
trend i utvecklingen av måluppfyllelsen. 5 % av 
målen är ej mätbara, att jämföras mot 2018 där 
det var 10 % ej mätbara mål. Så vi kan se en 
förbättring även inom mätbarheten. 

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. God folkhälsa når nivån god 
måluppfyllelse. 

 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 
Resultat 

2019 
Status och 
utveckling 

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 
utveckling ska öka. 
 

46 %  
(2017) 

Ersatt av 
alternativ 
mätning* 

 
- 

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte 
kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 
utredning/insats ska bibehållas. 

92 % 
 

80 % 
 

 

Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka 
inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. 

86 % 

 
81 % 

 

 
 

 
 

 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 
 
Bristande måluppfyllelse 

 
Andelen vuxna med missbruksproblem 
som inte kommit tillbaka inom ett år efter 
avslutad utredning/insats ska minst  
bibehållas 
 
Utfallet visar att fler personer med 
missbruksproblem har återkommit jämfört med 
2018. Verksamheten visar dock fortfarande på 
goda resultat med få personer som 
återkommer. Vid jämförelse med andra 
kommuner ligger Oxelösund klart över rikssnitt 
och jämförbara kommuner. Det goda resultatet 

bedöms bero på kommunens satsning på att 
erbjuda kvalificerat stöd och missbruksvård på 
hemmaplan. 
 

Andelen unga med insats som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska 

bibehållas 

Andelen unga (KKiK-mått 13 -20 år) med 
insats som inte återkommit ett år efter avslutad 
insats har minskat. Analysen visar att det finns 
en tydlig skillnad där en större andel flickor än 
pojkar återkommer inom ett år från avslutad 
insats. Det är dock en liten målgrupp vilket gör 
att varje enskild person som återkommer inom 
ett år efter avslutad insats påverkar 
procentsatsen i hög grad.   
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Medborgarnas möjligheter att delta i 
kommunens utveckling 
Ingen mätning av Medborgarnas möjligheter 
att delta i kommunens utveckling genomförs 
2019. Måttet har tagits bort från KKiK under 
2018 för att utvecklas.  
 
*Under 2019 har dock en annan mätning 
genomförts för att synliggöra medborgarnas 
möjligheter att delta i kommunens utveckling. 

Då detta inte är ett mått kommunfullmäktige 
fastslagit kan det inte redovisas i 
måluppfyllelsen.  
 
Målformuleringen till mätningen var: ”Nyttjande 
av kommunens inflytandeformer ska öka”. 
Ingångsvärdet från 2018 var 161 st förslag och 
synpunkter. Resultatet för 2019 var 182 st 
inkomna förslag och synpunkter.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  



16 
 

Trygg och värdig ålderdom 
 
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i 
Oxelösund.  

I Oxelösund innebär det att äldre med behov 
av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen 
bostad och att äldre har inflytande över hur 
beviljade insatser utförs. Insatser till äldre 
ska vara av god kvalitet, individinriktade 

samt ges med gott bemötande. 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna 
varierar mellan att ha en låg måluppfyllelse 
till att ha en mycket god måluppfyllelse.  

Sex av de sju målen som uppnås ökar 
jämfört med 2018. Av de nio mål som inte 
uppfylls är fyra oförändrade, fyra visar en 
negativ förändring och ett visar en positiv 
förändring.   

Inom trygg och värdig ålderdom finns det 
inga mål som inte är mätbara.  

 

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige och 
nämnder. Trygg och värdig ålderdom når nivån 
relativt låg måluppfyllelse. 

 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 
Resultat 

2019 
Status och 
utveckling 

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda 
med sin hemtjänst, ska öka 

87 % 91 %  

Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med 
sitt särskilda boende ska öka 

82 % 74 %  

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst 
möter under 14 dagar ska minska 

11 19  

 
 
 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 
God måluppfyllelse 

Andel brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sin hemtjänst, ska öka 
I hemtjänst ses en positiv utveckling gällande 
brukarnas sammantagna nöjdhet och resultatet 
uppfyller fullmäktiges mål.  

Den nationella brukarundersökningen varifrån 
måttet är hämtat genomfördes i april och 
målgruppen är liten. Varje enskilt svar i 
hemtjänstundersökningen motsvarar 0,8 
procentenheter.  

Brukarundersökningen genomfördes innan 
Samhall tagit över serviceinsatserna fullt ut 
samt innan genomlysning och åtgärder efter 
genomlysning vidtagits. Eventuella 

förändringar i nöjdhet som uppstått efter detta 
finns därmed inte representerade i resultat för 
2019.  

 

Bristande måluppfyllelse 

Andel brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende, ska öka 

Andelen äldre som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende har minskat 
från förra året, vilket innebär att målet ej 
uppnåtts. Det är av vikt att notera att 
målgruppen är väldigt liten, vilket innebär att 
varje enskilt svar påverkar resultatet i mycket 
hög utsträckning. Varje enskilt svar motsvarar 
mer 1,7 procentenheter. Sett till resultaten över 
tid så varierar nöjdheten stort mellan åren. 

file:///C:/Users/lissol/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
file:///C:/Users/lissol/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
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Detta beror sannolikt på att målgruppen är så 
liten.  

Antal personer (personal) som en brukare 
med hemtjänst möter under 14 dagar ska 
minska 

God kontinuitet är en viktig faktor för 
tryggheten hos brukaren samt en ökad 
möjlighet för personalen att följa behov och 
mående. Under andra halvan av 2019 har 
förvaltningen genomfört omorganisation av 
hemtjänsten för att öka kostnadseffektiviteten. I 
samband med omorganisationen har 
personalkontinuiteten försämrats, från 11 till 19 
personal under en 14-dagarsperiod.  
 
 
 
 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Andel brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende ska öka 

Enhetscheferna i särskilt boende kommer 
under 2020 genomföra ett utvecklingsarbete 
för att öka de äldres delaktighet i omsorgen. 
Detta kommer förhoppningsvis att leda till en 
ökad nöjdhet bland de äldre i särskilt boende. 
Det är oklart om detta kommer att ge 
genomslag till nästa nationella 
brukarundersökning då denna genomförs 
under våren 2020.  

Antal personer (personal) en brukare möter 
under en 14-dagarsperiod ska minska 

Enhetscheferna för hemtjänst har inför 2020 
tagit fram ett arbetssätt för att öka 
personalkontinuiteten.   
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och 
en hög kommunal service.  

I Oxelösund innebär det att kommunen 
erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och 
kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud 

finns för olika behov och åldrar. 

Kommunen präglas av ett positivt 
företagsklimat som gör det enkelt att starta, 
driva och utveckla företag. Infrastrukturen 
håller god kvalitet och upplevs välfungerande. 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna varierar 
mellan att ha en relativt låg måluppfyllelse och 
en mycket god måluppfyllelse. 
 
Flertalet av de mål som uppfylls har också 
ökat sedan 2018. 

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. Attraktiv bostadsort når nivån god 
måluppfyllelse. 

 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 

Resultat  

2019 

Status och 
utveckling 

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat 
placeringsdatum ska öka 

39 % 

(2017) 
52 %  

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. 
(Betyg skala 1-5) 

3,41 3,39  

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till 
kommunen inom två dagar ska bibehållas. 

98 % 
 

98 % 
 

 

Andelen medborgare som ringer kommunen som 
får svar på sin fråga direkt ska öka. 

59 % 
 

46 % 
 

 

Andelen medborgare som ringer kommunen och 
som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. 

87 % 
 

85 % 
 

 

 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

God måluppfyllelse 

Andelen förskoleplatser som erbjuds på 
önskat placeringsdatum ska öka 

Förvaltningens arbete med att effektivisera 
processen med förskoleplacering utifrån 
vårdnadshavares önskemål har gett önskad 
effekt kopplat till erbjudande om plats på 
önskat placeringsdatum. 

 

Andelen medborgare som får svar på sitt 
mejl till kommunen inom två dagar 
Medelsvarstiden för att få mejlsvar från 
kommunen, med svar på en enkel och generell 
fråga är en timme enligt Profitels 
servicemätning. Det kan jämföras med den 
genomsnittliga svarstiden för andra kommuner, 
vilken är fyra timmar. Detta är ett totalresultat 
som är högre än genomsnittet. Hela 98 % av 
mejlen besvarades inom ett dygn. 

file://///ox-adm-fs-01.nykoping.x/gemensam/KSK/Ekonomi/Ekonomikontor/4%20BOKSLUT/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
file://///ox-adm-fs-01.nykoping.x/gemensam/KSK/Ekonomi/Ekonomikontor/4%20BOKSLUT/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
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Svarskvaliteten på mejlen anses enligt Profitels 
mätning vara högre än genomsnittet. 

 
 
Bristande måluppfyllelse 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
kommunens näringslivsklimat 
Betyget från företagen har sedan 2016 varit 
svagt stigande från 3,34 till 3,39 med en 
mindre dipp för år 2019 jämfört med 
föregående år. Målet nås inte då det 
sammanfattande omdöme som företagarna i 
Oxelösund lämnat i Svenskt Näringslivs enkät 
är 3,39 mot målvärde 3,45. 

 

Andelen medborgare som ringer 
kommunen som får svar på sin fråga direkt 
ska öka 
Mätvärdet anger andelen medborgare som får 
svar på sin fråga inom 60 sekunder har mins-
kat. Utökas mätvärdet till svar på frågan utan 
tidsbegränsning är svarsfrekvensen 95 %. 
Kommuncenter visar en svarskvalitet som är 
hög och som dessutom ökar.  80 % av svaren 
2018 kategoriserades som god (högsta värdet) 
samma värde för 2019 är 91 %. 

 

 

 

Andelen medborgare som ringer 
kommunen och som upplever att de får ett 
gott bemötande ska öka. 
Gott bemötande måttet har minskat med 2 % 
och trenden i Profitels mätning visar att bemö-
tandet minskar i kommunen samtidigt som det 
ökar i andra kommuner som också deltar i 
mätningen.   

En orsak kan vara att ljudet i telefonen ibland 
går ner och då kan den som ringer ha svårt att 
höra oss och de som svarar på kommuncenter 
kan ha svårt att höra den som ringer in. Ljud-
problemet har med kapaciteten i datatrafiken 
att göra.   

 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Hörlurar som kopplas till mobiltelefoner är 
inköpta och ger en positiv ljudkvalité, men det 
är inte en långsiktig lösning. Under 2020 
kommer vi titta på en långsiktig lösning på 
problemet.  
 
Arbetet med att ta fram en serviceriktlinje för 
kommunen och bolagen pågår, beslut om 
serviceriktlinje väntas tas i början på 2020. 
Serviceriktlinjen ska ge alla som arbetar i 
Oxelösunds kommun en gemensam syn och 
förhållningssätt på service. Ett 
utbildningstillfälle för alla som möter eller 
kommunicerar med våra medborgare är 
inbjudna att delta är inplanerat under första 
kvartalet 2020.  
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Hållbar utveckling 
Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra 
resurser för framtiden och för kommande 
generationer. 

I Oxelösund innebär det att kommunens 
ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för 
att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det 
innebär också att kommunen arbetar för ökad 
integration och möjlighet till egen försörjning. 

 

Måluppfyllelse 
Resultaten mellan de olika nämnderna varierar 
mellan en låg måluppfyllelse och mycket god 
måluppfyllelse. 
 
För flera nämnder har måluppfyllelsen inom 
detta område minskat.  

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. Hållbar utveckling når nivån god 
måluppfyllelse. 

 
 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångs-

värde 
Resultat 

2019 
Status och 
utveckling 

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 
5 % 

-0,5 % -1,4 %  

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av 
skatter och statsbidrag ska vara 2 % 

0,6 % 0,3 %  

Nettokostnadsandelen ska vara max 99 % 100,5 % 100,0 %  

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 40,8 % 38,1 %  

Medarbetarengagemanget bland kommunens 
anställda ska öka  
(index skala 0-100) 

Index 78 
(2017) 

Index 80  

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska 9,0 % 8,4 %  

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 246 637 
 

248 950 
 

 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 38,7 % 47,9 %  

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom 
etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 % 

66 % 
(32,9 %) 

34,2 %*  

*Måttet har förändrats jämfört med förra året. Resultaten är därmed inte jämförbara mellan åren och pilens 
riktning avser förändring av nya måttet från förra året till detta år. Ingångsvärde inom parentes är jämförbart med 
resultat 2019. 
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Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

God måluppfyllelse 

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska 
vara max 5 % 

Nettokostnadsavvikelsen redovisas med ett års 
eftersläpning (och har så gjort sedan tidigare) 
eftersom resultat för 2019 inte är klart förrän 
räkenskapsåret blir klart i april. För denna 
årsredovisning används således resultatet för 
2018, vilket var -1,4%. Resultatet innebär att vi 
under 2018 hade ett lägre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat. Uppgifterna hämtas från 
Kolada och är baserade på 
Räkenskapssammandraget. Detta mål bör 
lyftas ut från kommunmålen, alternativt ses 
över eller omformuleras, så att mätning och 
uppföljning avser samma år som 
årsredovisningen. 

Kommunkoncernens soliditet ska vara 
minst 30 %  

Soliditeten visar på hur stor del av 
balansräkningens tillgångar som finansieras 
med eget kapital. Koncernens soliditet är något 
lägre än föregående år, 38,1 % (40,8 %) men 
fortfarande betydligt högre än målet som är på 
30 %.  

Försämringen av soliditeten beror 
huvudsakligen på att kommunen och Onyx har 
minskat sin soliditet. Förab, Oxelösunds hamn 
och NOVF har förbättrats sin soliditet. I 
kommunens fall beror det på ett lägre resultat, 
från 4,3 mkr 2018 till 2,4 mkr 2019. Kommunen 
har också ökat sin låneskuld med 124,0 mkr 
(från 82,4 mkr till 206,4 mkr) för finansiering av 
ökade investeringar. 

Medarbetarengagemanget bland 
kommunens anställda ska öka (index skala 
0-100) 

HME-måttet är ett sammanslaget indexvärde 
baserat på 9 frågor om motivation, ledarskap 
och styrning som ställts i 
medarbetarundersökningen. 
Medarbetarundersökningen görs vartannat år 
och gjordes 2019 likväl som 2017. Medelvärdet 
på respektive fråga har ökat eller kvarstår i 
jämförelse med undersökningen 2017, vilket 
kan antas innebära att det skett en positiv 
utveckling i fråga om medarbetarnas 
upplevelse inom dessa områden. 

 

 

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska 
minska 

Sjukfrånvaron har efter omfattande insatser 
sjunkit sett till hela året. Uppföljningen ser 
något bättre ut än den faktiska förbättringen då 
statistikverktygen har ändrats sedan förra 
årsbokslutet och en viss differens uppstått av 
själva mätmetoden. Dock har en faktisk 
förbättring skett på cirka 1 procentenhet vilket 
är ett mycket positivt resultat. 

Resande med kollektivtrafik ska öka 

Resandet med kollektivtrafik ökar.  Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med 
fortsatt tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser och placerat fler cykelställ vid 
busshållplatserna. 

Andelen ekologiska livsmedel ska vara 
minst 40 % 

Målet uppnås med god marginal med andel 
ekologiska livsmedel om 47,9 %. Orsaken är 
ett nytt livsmedelsavtal som omfattar fler 
ekologiska livsmedel. 

 

Bristande måluppfyllelse 

Resultatet efter reavinster, uttryckt som 
andel av skatter och statsbidrag ska vara  

1,5 % 

Uppnått värde för 2019 är 0,3 %, en försämring 
mot ingångsvärdet på 0,6 % och fortfarande 
lägre än målet som är på 1,5 %. En stor del av 
försämringen beror på gjorda nedskrivningar 
på 3,0 mkr. Bortsett från nedskrivningarna är 
uppnått värde 0,8 %, i så fall en förbättring mot 
ingångsvärdet på 0,6 %. En del av förklaringen 
är att nämndernas resultat totalt är bättre än 
föregående år. Nämndernas utfall förbättrades 
med 8,6 mkr, från ett underskott på -13,4 mkr 
till -4,8 mkr. En annan del av förklaring är 
resultatet för exploateringar som är 13,3 mkr 
högre jämfört med 2018.  

 

Nettokostnadsandelen ska vara max 99 % 

En viktig förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att det finns en balans mellan å 
ena sidan kommunens skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning och å andra sidan 
de löpande intäkterna och kostnaderna. 
Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om 
nettokostnadsandelen är lägre än 100% har 
kommunen en positiv balans. Uppnått värde 
för 2019 är 100,0 %, en förbättring mot 
ingångsvärdet på 100,5 %, men fortfarande 
sämre än målet som är på 99 %. 
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Jämfört med 2019 har intäkterna från skatter 
och bidrag ökat med 31,9 mkr eller 4,7%. 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 
27,4 mkr eller 4,0 %. Några större förändringar 
inom intäkter är högre försäljningsintäkter på 
14,7 mkr samt minskade bidrag -9,7 mkr. På 
kostnadssidan är några stora förändringar 
ökade pensionskostnader på 6,8 mkr och 
kostnadsökning för köpt verksamhet på  
16,7 mkr.  

Andelen nyanlända som har egen 
försörjning inom etableringsperioden ska 
vara minst 50 % 

Tidigare har målet mätts genom att räkna antal 
i försörjningsstöd två år efter ankomst till 
Oxelösund. Eftersom många nyanlända har 
ersättningar från statliga system under den 
första tiden i Sverige, har en relativt låg 
procentsats identifierats som 
försörjningsstödstagare. Fjolårets siffra 66 % 
berättar bara hur stor andel som inte har 
försörjningsstöd, men säger inget om egen 
försörjning genom arbete eller studier.  

I år har vi därför valt att använda det mer 
relevanta måttet ”andel i arbete eller studier 90 
dagar efter etablering”. Måttet levereras av 
Arbetsförmedlingen. Vid uppföljning kan vi se 
att 34,2 % gått vidare till arbete eller studier 
efter etableringsprogrammet. I fjol var 
motsvarande siffra 32,9 %. 

 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Andelen nyanlända som har egen 
försörjning inom etableringsperioden ska 
vara minst 50 % 

Individer i etablering får fortsatt stöd att komma 
ut i studier och arbetsliv, dels genom insatser 
från Arbetsförmedlingen, dels från kommunen 
genom SFI undervisning. Språket är en nyckel 
för att etablera sig i Sverige och i de flesta fall 
tar det lång tid att lära sig att prata, läsa och 
skriva svenska. I det sammanhanget är två år 
en kort etableringstid.
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Personalredovisning 
 
Under 2019 har kommunens ansträngda 
ekonomi påverkat arbetet inom 
personalområdet, till exempel har både 
omställning och ekonomisk anpassning 
genomförts i flera verksamheter, vilket också 
syns i uppföljningen av den faktiskt arbetade 
tiden som i år har minskat i flera verksamheter.  

Omställningen har i de flesta fall skett genom 
effektiviseringar och minskad bemanning, tex 
genom att ta bort köp av konsultstöd eller 
mindre användande av vikarier vid ordinarie 
personals frånvaro.  

För att minska kostnaderna inom 
äldreomsorgen har bemanningen justerats och 
nya scheman tagits fram. Det har inte medfört 
varsel eller uppsägningar däremot har några 
medarbetare behövts omplaceras. 
Förändringarna har krävt nya och flexibla 
arbetssätt vilket upplevts utmanande för en del 
medarbetare.  

Trots förändringsarbeten och nya arbetssätt 
visar årets medarbetarundersökning på ett gott 
resultat. I jämförelse med undersökningen 
2017 är resultatet positivt i flertalet frågor. 
Framförallt visar ledarskapsindex på en positiv 
utveckling. Som vanligt skiljer sig resultaten åt 
både mellan olika förvaltningar och enheter 
därför har alla verksamheter fått i uppdrag att 
analysera sitt resultat och därefter vidta 
lämpliga åtgärder. 

Även sjukfrånvarostatistiken visar på en positiv 
utveckling där årets ackumulerade 
sjukfrånvaro sjunker från 9 % 2018 till 8,4 % 

2019. Det är en stor positiv förändring, inte 
minst ställt mot tidigare års dystra siffror.  

Antal anställda och faktiskt arbetad tid 
För första gången på många år sker ett 
trendbrott i utvecklingen av antalet anställda. 
Antalet medarbetare minskar från 1 018 till 995 
mellan nov 2018 och samma period 2019. Ett 
trendbrott, men med stora olikheter mellan 
förvaltningarna.  

Utbildningsförvaltningen har ökat sina 
anställda från 417 till 435 mellan åren medan 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och 
omsorgsförvaltningen minskat från 486 
anställda till 456 (förvaltningarna hade 
gemensam statistik 2018). 

Samma utveckling ser vi i statistiken över den 
faktiskt arbetade tiden där 
Utbildningsförvaltningen ökar och 
Äldreomsorgen och Social- och 
omsorgsförvaltningen minskar.  

På de mindre förvaltningarna är rörelserna 
förhållandevis små, även om man kan se en 
generell minskning av timavlönat arbete. 
Minskningen av timavlönat arbete ses också 
inom både Äldreomsorgsförvaltningen och 
Social- och omsorgsförvaltningen. Inom 
Utbildningsförvaltningen är det framförallt 
arbetet av de tillsvidareanställda som har ökat 
vilket också syns bland antalet anställda där 
medarbetare med tillsvidareanställning har 
ökat med 24 personer mellan åren och den 
arbetade tiden har ökat med 14,5 årsarbetare. 

 
 
 

Faktiskt arbetad tid 2019 jan-dec 2018 jan-dec 

Faktiskt arbetad tid i 
årsarbetare  

tillsv visstid tim Totalt tillsv visstid tim Totalt 

SOF 107,4 6,1 19,5 133 105,8 6,2 24,5 136,5 

ÄO 226,2 8,5 62,1 296,8 225,8 14,4 68,1 308,3 

UF 287 49,7 22 358,7 267,6 54,1 22,5 344,2 

KFF 17,9 2,8 0,5 21,2 18,8 0,7 0,6 20,1 

MSF 11,7 0,7 0,7 13 14,1 0,7 0,8 15,6 

KSF 57,3 2,4 5,9 65,7 56,2 4,3 7,1 67,6 

Totalt 707,5 70,2 110,8 888,5 690,4 80,5 123,8 894,8 
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Övertid  
Utvecklingen av arbetad övertid och mertid 
sjunker, vilket är positivt. För en långsiktig 
hållbarhet både för medarbetares hälsa och 
kommunens ekonomi bör medarbetarna arbeta 
så lite över- och mertid som möjligt. Under 
2016 motsvarade den totala övertiden 12,3 
årsarbetare och hade åren innan legat stabilt 
kring 11 årsarbetare. Den har sedan minskat 
både 2017 och 2018 för att 2019 visa på 6,2 
årsarbetare. 

 

Övertid/mertid 
i årsarbetare 

2019 2018 

SOF 0,7 1,4 

ÄF 3,7 5,5 

UF 1,5 1,6 

KFF 0,1 0 

MSF 0 0,1 

KSF 0,3 0,6 

Totalt 6,2 9,2 

Personalkostnader 
Den totala personalkostnaden 2019 var  
470,1 mkr. Ökningen mellan 2018 och 2019 är 
13,0 mkr vilket motsvarar en ökning på 2,8 %. 
Det kan jämföras med föregående år då 
ökningen var 5,9 % och året för det 5,2 % 

Sjukfrånvaro 

 

Arbetsgivarens fleråriga hälsosatsning verkar 
äntligen börja ge effekt. Kommunens totala 
sjukfrånvaro 2018 var 9 %. Nu har den sjunkit 
till 8,4 % 2019, vilket är en minskning med  
6,7 %. Både den korta och långa sjukfrånvaron 
har minskat, den största skillnaden återfinns i 
den korta sjukfrånvaron mellan dag 2–14. 

I Social- och omsorgsförvaltningen har 
sjukfrånvaron minskat från 8,19 % till 6,87 % 

vilket är en minskning med hela 16 %. 
Minskningen återfinns i den längre 
sjukfrånvaron mer än 14 dagar och bedöms 
bero på ett fokuserat arbete kring hälsa och 
välmående. 

Äldreomsorgsförvaltningens sjukfrånvaro har 
minskat från 9,98 % till 9,49 % vilket innebär 
en minskning med 4,9 %. Framförallt har den 
långa sjukfrånvaron över 90 dagar minskat. 

Eftersom förändringsarbete kan upplevas 
tröttande och ett omställningsarbete har pågått 
inom äldreomsorgen under året bedöms en  
4,9 % minskning av sjukfrånvaron som en 
positiv siffra. 

Kommunens hälso- och rehabiliteringsstödjare 
har fortsatt sitt hälsoarbete i verksamheten, 
både på gruppnivå och med enskilda insatser. 
Hälsosamtal har i dagsläget genomförts med 
44 % av äldreomsorgens medarbetare. 
 

Sjukfrånvaro i 
% 

 
2019 2018 

SOF 6,87 8,19 

ÄO 9,49 9,98 

UF 8,84 9,53 

KFF 6,92 5,81 

MSF 7,93 7,33 

KS 4,6 4,72 

Totalt 8,4 9,0 
 
Utbildningsförvaltningen och personalenheten 
har med gemensamma krafter arbetat för att 
minska sjukfrånvaron under året. På gruppnivå 
har föreläsningar med fokus på den 
psykosociala arbetsmiljön och det 
hälsofrämjande arbetet inspirerat många 
arbetsgrupper. På individnivå har hälsoplaner 
med riktade insatser genomförts.  

Medarbetare har skickats till företagshälsovård 
för läkarbesök, provtagning eller 
psykologsamtal. Andra har fått stress- och 
livsstilscoachning, personlig tränare, friskvård 
på arbetstid eller yoga i grupp. 

Insatserna har haft effekt och 
Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro har 
sjunkit med 7,2 %, från 9,53 % 2018 till 8,84 % 
2019. 
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Minskningen återfinns framförallt i 
sjukfrånvaron under 90 dagar. Arbetet för ökad 
hälsa kommer att fortsätta under 2020 där 
särskild uppmärksamhet behöver läggas på 
sjukfrånvaron över 90 dagar. 

I Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
sjukfrånvaron ökat från 7,33 % 2018 till 7,93 % 
2019. Det är den korta sjukfrånvaron mellan 
dag 1–14 som har ökat. Både chefer och 
personalkonsulter har haft samtal med berörda 
medarbetare för att se vad som kan göras för 
att minska deras upprepade korttids-
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron mellan dag 15–90 
har minskat från delåret 2019 (3,83 %) till  
2,14 % för helåret. Även sjukfrånvaron längre 
än 90 dagar sjunker då alla längre 
sjukskrivningar är avslutade. 

I Kultur- och fritidsförvaltningen har 
sjukfrånvaron ökat från 5,81 % 2018 till 6,92 % 
2019. Ökningen återfinns i 
långtidssjukfrånvaron. Några medarbetare har 
varit deltidssjukskrivna under en längre tid och 
någon deltidssjukskriven har övergått i 
heltidssjukskrivning. 

Verksamheten har fortsatt sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete och bland annat analyserat 
resultatet från medarbetarundersökningen. 
Resultatet är positivt och medarbetarindex 
ökade från relativt höga 80 (2017) till ännu 
högre 86 för 2019. Den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön är en av förvaltningens 
styrkor med ett värde över snittet för 
kommunen. Arbetet med arbetsmiljöfrågor har 
underlättats av det stöd som verksamheten fått 

av personalenheten. Bland annat har två 
hälsofrämjande utbildningar genomförts. 

På Kommunstyrelseförvaltningen har 
sjukfrånvaron legat stabilt mellan 4,2–5,2 % 
under de senaste fem åren. 2019 hamnade 
sjukfrånvaron på 4,6 %. Ett prioriterat 
arbetsmiljöarbete under året har varit att 
analysera resultatet i medarbetar-
undersökningen samt planera in åtgärder för 
att förbättra eventuella brister i arbetsmiljön. 
Personalenheten har också genomfört ett 
flertal hälsofrämjande föreläsningar för olika 
arbetsgrupper efter deras behov.  

Arbetsskador och tillbud 
Under 2019 var det totalt 80 anmälda 
arbetsskador. Av dessa var 26 % fallolyckor, 
26 % fysisk överbelastning och 27 % på grund 
av psykisk ohälsa eller stress. 

Under 2017 och 2018 var ca 75 % av de 
anmälda arbetsskadorna från medarbetare i 
vård och omsorg. Under 2019 ökade det till  
82 %. Det vill säga 66 av totalt 80 arbetsskador 
kom från medarbetare inom vård och omsorg.  

11 % av de anmälda arbetsskadorna medförde 
en sjukfrånvaro längre än 4 dagar. 80 % av 
arbetsskadorna medförde ingen sjukfrånvaro 
alls. 

De anmälda tillbuden ökade kraftigt under året, 
från 220 (2018) till 394 (2019). 85 % av alla 
tillbud har lämnats in av medarbetare inom 
vård och omsorg.
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Av de inkomna tillbuden 2019 rörde 29 %  
(51 % 2018) hot, våld, kränkningar utfört av 
brukare, elev, anhörig eller medborgare. 43 % 
(15 % 2018) av tillbuden rörde risker för fysisk 
ohälsa till exempel risk för fallolycka eller fysisk 
överbelastning i arbetet. 25 % (27 % 2018) var 
risker för psykisk ohälsa på grund av stress, 
oro eller psykisk överbelastning.  

Utbildningsförvaltningens verksamheter 
lämnade in totalt 52 tillbud under 2019 (68 
2018). Av anmälda tillbud rörde 58 % (37 % 
2018) kränkningar samt hot och våld utfört av 
barn och elever, 23 % (56 % 2018) rörde 
stress och 11 % rörde risk för fallolyckor. 

Inom vård och omsorg inkom 333 (138 2018) 
tillbud. Av dessa var 23 % (59 % 2018) hot och 
våldsrelaterade och 19 % (17 % 2018) signaler 
om risk för psykisk ohälsa på grund av oro och 
stress. 46 % (19 % 2018) rörde risker av fysisk 
karaktär. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Under 2018 påbörjade personalenhetens 
hälso- och rehabiliteringsstödjare sitt arbete 
med att stötta cheferna i äldreomsorgen. Nu 
har området utvidgats till att röra även 
resterande del av kommunens verksamheter.  

Vanligtvis inleder hälso- och 
rehabiliteringsstödjarna arbetet med att 
tillsammans med chef gå igenom ohälsan på 
arbetsplatsen. Medarbetare med 
långtidssjukskrivning, upprepad 
korttidssjukskrivning eller de som signalerar 
ohälsa blir kallade till hälsosamtal. 
Tillsammans med hälso- och 
rehabiliteringsstödjaren lägger medarbetaren 
upp en plan för ökad hälsa. Då bestäms också 
när de ska träffas nästa gång för att följa upp 
hälsoläget. 

Hälso- och rehabiliteringsstödjarna hade vid 
årsskiftet träffat över 200 medarbetare i 
kommunen och ganska många av dem vid 
flera tillfällen. 

De planer som tagits fram för ökad hälsa har 
resulterat i en rad olika insatser.  

Exempel på genomförda individuella 
insatser 

• Hälsokontroll 

• Läkarbesök  

• Hörselkontroll 

• Stresshantering 

• Samtal hos beteendevetare/psykolog 

• Coachande samtal om livssituation  

• Stöd om kost och vikt 

• Personlig tränare 

• Kiropraktik  

• Förstadags intyg vid sjukdom 

• Sömnskola 

• Stöd för att sluta röka 
 

Exempel på genomförda gruppinsatser 

• Deltagande i hälsokurs 

• Hälsofrämjande planeringsdag med 
föreläsare 

• Föreläsningar kring självledarskap och 
lust, arbetsglädje och återhämtning 

• Gemensamma träningspass  

• Hälsodagar för arbetsgrupper 

• Lagtävlingar med fokus på hälsa, till 
exempel vårruset och motionsracet 

 
Arbetet med hälso- och rehabiliteringsstöd 
kommer att fortsätta under hela 2020. 

Intern hälsokurs 
För att stödja medarbetare med mycket 
upprepad korttidssjukfrånvaro har 
personalenheten genomfört två interna 
hälsokurser - ”Ta makten över din hälsa”. Där 
har hälso- och rehabiliteringsstödjarna träffat 
deltagarna under åtta eftermiddagar för att ge 
dem redskap och kunskap att ta hand om sin 
egen hälsa. Kursen har handlat om kroppen, 
hjärnan, sömn, återhämtning, träning, 
kommunikation, relationer, om att sätta mål 
och förändra vanor, om det gemensamma 
ansvaret för kommunens ekonomi samt vad 
det innebär att vara anställd och ta ansvar för 
sin egen hälsa. Under våren var det åtta 
deltagare i kursen och under hösten var det tio 
deltagare. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt 
som vanligt. Positivt är att fler verksamheter än 
vanligt bett om stöd från personalenheten med 
att ta fram riskbedömningen inför en 
förändring. 

Under oktober genomfördes den årliga interna 
tredagarsutbildningen i systematiskt 
arbetsmiljöarbete. I år deltog 16 nya chefer och 
skyddsombud. Utvärderingen visar på nöjda 
deltagare. 

Hälsoföreläsningar 
Medarbetare i Oxelösunds kommun blir 
erbjudna att kostnadsfritt delta i 
hälsoföreläsningar flera gånger per år. 

I april månad bjöds kommunens medarbetare 
in till en öppen föreläsning som handlade om 
att ta kontroll över sitt liv samt vikten av 
rörelse.
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I maj månad kom två hälsopedagoger och 
föreläste om det egna salutogena ledarskapet. 

I oktober hade vi två föreläsningar. En om 
vikten av fysisk aktivitet, ”Gladare - Piggare – 
Starkare” som genomfördes i samband med 
Må Bra-dagen för alla boende i Oxelösunds 
kommun. Två veckor senare kom en 
näringsterapeut och föreläste om låggradig 
kronisk inflammation, magtarmsystemet och 
kost. 

Föreläsningen följdes upp med två 
matlagningskvällar där medarbetare fick lära 
sig att laga hälsosam mat, tillsammans med en 
lokal näringsterapeut. 
 
Motionsracet 
Precis som de senaste fem åren blev årets 
lagtävling för ökad hälsa mycket uppskattad. 
Arbetsgivaren stod för anmälningsavgiften och 
många tog chansen att vara med. Hela 18 lag 
och 168 deltagare från Oxelösunds kommun 
deltog i Motionsracet. I tävlingen där goda 
hälsoval genererar poäng, tog Oxelösunds två 
topplag hem första och andra pris av alla lag i 
Sverige. Vinnaren var Topnotch med deltagare 
från ekonomienheten och andrapristagare var 
Peterslundskämparna med deltagare från 
Peterslunds förskola. 

Hälsoinspiratörer 
Kommunen har idag ett 20-tal medarbetare 
som parallellt med sitt ordinarie arbete har valt 
att fungera som hälsoinspiratörer. Under året 
har personalenheten bjudit in dem till två 
träffar. En vidareutbildning kring vikten av 
rörelse och självledarskap samt en med 
inriktning på återhämtning och sömn. Vid båda 
träffarna har våra hälsoinspiratörer fått tid till 
planering och samtal om hur man kan nå ut till 
sina kollegor och inspirera dem till goda 
hälsoval. 

Friskvårdsbidrag 
Oxelösunds kommun erbjuder sina 
medarbetare 800 kr i friskvårdsbidrag per år. 
Det har tagits ut av cirka 35 % av 
medarbetarna under 2019 vilket är en 
minskning från 2018 (38 %). 

Kostnadsfria hälsoaktiviteter 
Kommunens medarbetare har erbjudits en rad 
olika kostnadsfria hälsoaktiviteter exempelvis 
crossfit, cirkelträning, soma move, personlig 
tränare (PT) i liten grupp, vattengympa och 
yoga. Till dessa aktiviteter kan medarbetarna 
anmäla sig fritt utifrån intresse. 
 

Interna pausprogram 
Under sommaren och hösten har 
personalenheten skapat sex olika 
pausprogram (filmer med pausrörelser eller 
återhämtning). Filmerna finns på intranätet och 
kan användas som hjälp för att få en aktiv 
paus, bryta stress och stillasittande. För att 
introducera dessa filmer genomfördes en 
tävling under två månader. De tio mest aktiva 
medarbetarna fick pris. 

Företagshälsovård 
Samarbetet med företagshälsovården har 
fungerat väl under året. 

Kommunen har köpt mer företagshälsovård 
under 2019 (849 tkr) än under både 2018 (755 
tkr) och 2017 (622 tkr).  

Av den totala kostnaden för företagshälsovård 
2019 har kommunens chefer beställt 48 % av 
insatserna och personalenhetens två hälso- 
och rehabiliteringsstödjare 52 %. 

Företagshälsovården har gjort insatser i 
Social- och omsorgsförvaltningen och 
Äldreomsorgsförvaltningen för cirka 440 tkr 
under 2019, vilket är 140 tkr mer än 
föregående år. Många av insatserna i 
äldreomsorgen är beställda av hälso- och 
rehabiliteringsstödjarna som under året har 
stöttat 120 av verksamhetens medarbetare. 

Utbildningsförvaltningen har haft insatser för 
cirka 356 tkr vilket är 156 tkr mer än förra året. 
Flest insatser har genomförts på Ramdalens 
förskole- och skolområde (128 tkr) samt D-
skolans förskole- och skolområde (128 tkr). 
Även här är många av insatserna beställda av 
hälso- och rehabiliteringsstödjarna som under 
året har stöttat 45 av verksamhetens 
medarbetare.  

Insatser på Kommunstyrelsen har genomförts 
för 35 tkr under året.  

Flest insatser har genomförts för medarbetare i 
åldersspannet 40–49 år (49 %). I övrigt är 
insatserna jämnt fördelade mellan 
ålderskategorierna. Under 29 år (14 %), 30–39 
år (17 %), 50–59 (14 %) och över 60 år (6 %). 
Under föregående år var insatserna från 
företagshälsovården störst i åldersgruppen 30–
39 år. 

Beteendevetare/psykolog står för flest insatser 
ca 33 %, vilket är en minskning i jämförelse 
med 2018 (45 %), läkare 31 % (27 %) 
företagssköterska 21 % (15 %) och 
fysioterapeut 15 % (9 %).
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Kostnaden för förstadags intyg var 9 % av den 
totala kostnaden för årets företagshälsovård. 
Ett förstadags intyg innebär att medarbetaren 
behöver styrka sin sjukdom från första dag 
genom ett besök hos och intyg från 
företagshälsovården. Medarbetaren kan då 
snabbt få hjälp och stöd med att återfå hälsan. 
Arbetsgivaren kan både få en tydlig bild av 
ohälsan samt råd och stöd till lämpliga 
insatser. 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för 
kommunen och en av offentlig sektors mest 
utmanande frågor både nu och framåt. 
Kompetensbristen är påtaglig och inom 
Oxelösunds kommun märks en 
arbetskraftsbrist inom flertalet yrkesområden. 
Främst bland lärare, förskollärare, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
socialsekreterare samt flertalet 
specialisttjänster.  

Kommunen har ett inriktningsdokument för 
strategisk kompetensförsörjning som anger att 
varje förvaltning ska ha en strategisk 
kompetensförsörjningsplan där man analyserar 
framtida behov ställt mot befintlig kompetens 
samt en handlingsplan med åtgärder. Samtliga 
förvaltningar har en sådan plan. Under året har 
det arbetats fram en kommunövergripande 
plan som bland annat tar avstamp i Sveriges 
kommuner och landstings nio 
kompetensstrategier. I den övergripande 
planen identifieras gemensamma behov och 
kommunövergripande insatser. 

Kompetensförsörjning var ett av de prioriterade 
behovsområden som Kommunstyrelsen 
beslutade skulle vara föremål för 
utvecklingsprojekt under 2019. Under året har 
ett projekt bedrivits med fokus på introduktion 
för nyanställda utifrån målsättningen att ge alla 
nyanställda upplevelsen av en bra introduktion. 
Resultatet av projektet utmynnade i en sida för 
nyanställda på Origo. Syftet med sidan är att 
på ett lättillgängligt sätt samla information som 
den nyanställde kan behöva. Sidan lanserades 
under höstens ”Digit vecka” och kommer att 
utvärderas under 2020.  

Under året har fokus också legat på att 
synliggöra, kommunicera och förankra 
arbetsgivarvarumärket i olika sammanhang. 
Det kommunikationsmaterial, i form av bilder 
och trycksaker med bildspråk utifrån 
arbetsgivarvarumärket som utarbetades under 
2018 har använts vid bla. rekrytering och 
deltagande vid arbetsmarknadsmässor.   

Arbetsgivarvarumärket har även 
kommunicerats via månadsvisa inlägg på 
kommunens Facebooksida där bilder och 
berättelser från framtaget material lyfts fram 
och synliggörs.  

Rekrytering 
En förutsättning för att kommunen nu och i 
framtiden ska kunna bedriva en god och 
effektiv verksamhet som möter medborgarnas 
behov är att kommunkoncernen är en attraktiv 
arbetsgivare med en god personalpolitik.  

Rekrytering är en viktig del av 
arbetsgivararbetet. Kommunen arbetar med en 
decentraliserad rekryteringsprocess som 
innebär att varje personalansvarig chef själv 
rekryterar sina medarbetare utifrån en centralt 
styrd process och vid behov med stöd av 
personalenheten. Under höstens ”Digit vecka” 
bjöds samtliga chefer och de administratörer 
som stödjer cheferna i deras 
rekryteringsarbete in till en utbildning för att få 
fördjupad kompetens om kommunens 
rekryteringsverktyg.  

Under 2019 publicerades totalt 125 annonser 
(185). Totalt sett inkom 2122 ansökningar 
(2220).  

Medarbetarundersökning 

Under hösten genomfördes kommunens stora 
medarbetarundersökning som har genomförts 
vartannat år sedan 2011. Syftet med 
undersökningen är att förbättra arbetsmiljön 
och verksamheten i Oxelösunds kommun. 
Undersökningen följer upp och mäter 
medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. 
Resultatet ska sen diskuteras på alla 
arbetsplatser och åtgärder göras för att 
bibehålla det som fungerar bra och utveckla 
det som fungerar mindre bra. Undersökningen 
är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och åtgärderna 
dokumenteras i arbetsplatsernas 
handlingsplaner för arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa. Resultatet för 2019 visar på en positiv 
utveckling där flertalet frågor får ett högre 
medelvärde än vid föregående mätning. 
Totalindex är samma som vid mätningen 2015. 
Ingen jämförelse för totalindex finns med 
mätningen 2017 då undersökningen utfördes 
av ett annat företag. Ledarskapsindex ökar 
däremot mellan 2015 till 2019 från 71 till 74, 
vilket måste ses som en kraftig förbättring. 
HME-värdet som är ett indexvärde vilket 
rapporteras till Kolada baserat på medelvärdet 
på 9 specifika frågor som finns bland enkätens 
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totalt 56 frågor visar också på en positiv 
utveckling från 78 till 80. 

Den enda frågan där medelvärdet sjunker är 
på påståendet att framtiden för Oxelösunds 
kommun ser positiv ut. Här sjunker 
medelvärdet från 3,53 till 3,18. Möjligen ett 
utryck för medarbetarnas upplevelse av det 
tuffare ekonomiska läget och de 
effektiviseringar som sker inom flera 
verksamheter. De utvecklingsområden som 
identifierats på en övergripande nivå handlar 
just om den förhållandevis låga framtidstron, 
särskilt ställt till det övergripande målet om 
mod och framtidstro. Vidare ses introduktionen 
som ett utvecklingsområde. En av 
undersökningens positiva resultat som bedöms 
viktigt att bibehålla och ta vara på handlar om 
att medarbetarnas motivation och 
engagemang är högt. För att behålla denna 
nivå krävs bland annat delaktighet och aktiv 
återkoppling hos och till alla medarbetare. 

Feriearbete 
Årets feriearbete söktes av 141 ungdomar (138 
2018). Antalet arbetstillfällen blev denna 
sommaren totalt 75 (jämfört med föregående 
år 74). Det har både tillkommit nya 
arbetstillfällen samtidigt som vissa 
arbetsplatser avsagt sig att ta emot ungdomar, 
bland annat med motivationen att det är svårt 
att hitta lämpliga och meningsfulla 
arbetsuppgifter för dem. 

Nya arbetsplatser denna sommaren har 
övervägande varit projekt: ANDT-arbete med 
ambassadörskap, intervjuarbete i syfte att 
förbättra kommunens hemsida samt arbete för 
att marknadsföra kommunens platsvarumärke. 
Handledarna fick inför sommarens feriearbete 
möjlighet att gå en intern halvdagsutbildning 
med fokus på arbetsmiljö för minderåriga. Där 
fick de också möjlighet att dela med sig av 
erfarenheter och inspirera varandra. 

Ledarutveckling 
Under 2019 har två ledarutvecklingsprogram 
startat. Det ena är ett chefsförsörjnings-
program vars övergripande syfte är säkra 
Oxelösunds kommuns långsiktiga 
chefsförsörjning samt underlätta framtida 
chefsrekryteringar. På ett mer personligt plan 
är syftet att deltagarna ska få möjlighet att 
reflektera över ledarskapsfrågor och att få 
möjlighet till en personlig utveckling. Alla 
medarbetare med en eftergymnasial utbildning 
och intresse för ledarskapsfrågor välkomnades 
att söka. Total sökte 20 personer för att få 
delta i programmet. Efter intervjuer och samtal 
med de sökandes chefer erbjöds åtta 
medarbetare att starta programmet. Gruppen 

träffas cirka en gång i månaden och har 
seminarier kring olika aspekter av ledarskap, 
allt från ett hälsofrämjande ledarskap, till 
offentlig sektors framtida utmaningar. Mellan 
seminarierna träffar deltagarna en mentor som 
de själva valt samt svarar på 
reflektionsuppgifter. 

Det andra programmet är ett 
introduktionsprogram för nya chefer. Här är 
fokus på att få information och kunskap om din 
roll som chef i Oxelösunds kommun. Även här 
är det seminarier cirka en gång i månaden och 
ämnena löneöversyn, arbetsrätt, ekonomi och 
upphandling, för att nämna några teman. 
Eftersom det är första gången kommunen 
ordnar ett sådant program är alla chefer 
välkomna, oavsett erfarenhet eller 
anställningstid och cirka 20 chefer deltar vid 
varje tillfälle. Programmet är tänkt att påbörjas 
en gång per år och pågå under hela året.  

I övrigt har ledarfrukostar genomförts en gång 
per månad med kommunövergripande 
information och diskussion kring olika aktuella 
frågeställningar. 

Löneöversyn 
Under året har löneöversyn genomförts med 
16 fackliga förbund. De nya lönerna 
utbetalades i april/maj bortsett från 
Vårdförbundets löner som utbetalades i 
oktober till följd av att deras nya löneavtal blev 
klart sent. All löneöversyn har skett med 
dialogmodellen, utifrån lönekriterier och genom 
individuella lönesamtal. I Kommunals 
avtalsområde gjordes en särskild satsning på 
gruppen utbildade barnskötare och i övriga 
grupper gjordes prioriteringar på sk snedsitsar. 
Utfall per fackförbund i löneöversyn 2019 
inkluderat särskilda satsningar. 

Kommunal 2,40 % 

Lärarförbundet      2,76 % 

Lärarnas Riksförbund  2,51 % 

Vision     2,76 % 

Akademikerförbundet 
SSR 3,87 % 

Ledarna 2,2 % 

Vårdförbundet 5,25 % 

Akademikeralliansen 2,89 % 

 

Hbtq 
Den särskilda satsningen 2018 för att bedriva 
ett aktivt arbete inom hbtq och höja 
kunskapsnivån fortsatte under våren 2019. De 
licenser med RFSL:s webbutbildning som 
köpts in användes av strax över 100
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personer inom Utbildningsförvaltningen, 
Social- och omsorgsförvaltningen samt 
Äldreomsorgsförvaltningen. Flertalet av 
användarna gjorde utbildningen i mindre 
grupper för att skapa diskussioner och dialog. 

Certifieringen av Koordinaten och 
Kommuncenter som påbörjades föregående år 
slutfördes under våren 2019. Arbetsgruppen 
för certifieringen upprättade en handlingsplan 
som bland annat beskriver att verksamheterna 
ska ha ett normkritiskt perspektiv
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Internkontroll
 
Allmänt 
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att implementera och se till att 
nämnderna har en god internkontroll och 
ansvara för den årliga utvärderingen och 
förbättringsåtgärderna.  
Enligt reglementet för internkontroll ansvarar 
nämnderna för att internkontroll upprättas, 
fastställs, revideras och följs upp årligen.  
 

Året 2019 
Nätverket för internkontroll leds av kommunens 
internkontrollansvariga ekonom och de 
internkontrollansvariga från respektive nämnd 
ingår i nätverket. Målet med nätverket är att nå 
samsyn, göra lika och att öka stödet och 
kompetensen i frågorna hos tjänstemän och 
politiker. Nätverket har haft regelbundna träffar 
i anslutning till nämnduppföljningarna, som 
sker två gånger per år. 
Sammanfattningsvis har arbetet med 
internkontroll fungerat bra, men det finns 
utvecklingsområden som vi är väl medvetna 
om och eventuella åtgärder är diskuterade. 
Nämnderna gör i stor utsträckning ett liknande 
arbete och anvisningarna följs. Varje enskild 
nämnd har deras egna enskilda punkter som 
kontrolleras och lyfts fram på nämnden.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
(MSN) har haft en internkontrollplan för 2019 
som innehållit sex kontroller. MSN har följt upp 
interkontrollplanen två gånger under året.  

MSN anger att en kontroll är godkänd som 
avser arbetsmiljö och kompetensförsörjning. 
De fem kontroller som har brister och därmed 
inte är godkända är, handläggningstid för 
bygglov, kunders missnöje med 
handläggningstider miljö, plan, gata/park, och 
byggärenden, tillsyn inom PBL, finansiell 
kontroll och kontroll av efterlevnad av regler, 
policyer och beslut. Den sistnämnde kontrollen 
har ej genomförts under året.  

Kontrollerna som inte blivit godkända har 
avsaknad av rutiner eller ej genomfört den 
kontroll som varit beskriven i 
internkontrollplanen. Det finns åtgärder 
kopplade till varje kontrollmoment.   

 
 
Internkontrollplan 2020 innehåller fyra 
kontrollmoment från 2019. De punkter som är 
borttagna för kommande år är, finansiell 
kontroll och kontroll av efterlevnad av regler, 
policyer och beslut. Detta är två punkter som 
inte blivit godkända i internkontrollen för 2019, 
därför rekommenderas att dessa moment följs 
upp på annat sätt under året.  
 
Kommunstyrelsen (KS) har följt upp 
internkontrollen två gånger under året som 
innehåller sju kontroller. 

I den andra uppföljningen redogör KS att det är 
tre kontroller som är godkända och inte visar 
några avvikelser, verkställande av politiska 
beslut, delegationsanmälan vid nyanställning 
och hantering av dold moms.  

Resterande fyra kontroller är inte godkända 
och har visat sig ha mindre avvikelser eller 
brister i rutinerna. Kontrollerna är röda tråden, 
befolkningsprocessen, rutin för bisyssla och 
hyres- och arrendeavtal. Åtgärder har 
upprättats samt vidtagits för att komma tillrätta 
med avvikelserna.   

Internkontrollplan 2020 har kvar fyra kontroller 
från 2019. De kontrollmoment som är 
borttagna för kommande år är, 
delegationsanmälan, hantering av dold moms 
och hyres- och arrendeavtal.     
 
Kultur- och fritidsnämndens (KFN) 
internkontrollplan har innehållit fem kontroller. 
KFN har följt upp internkontrollplanen två 
gånger.  

KFN anger att alla fem kontroller är godkända 
och avser, uppföljning av att beslutade 
åtgärder i handlingsplanen för systematiskt 
arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete 
genomförs, uppföljning av att rutinen för 
handläggning av förenings- och 
anläggningsbidrag efterföljs, uppföljning av att 
tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren, 
uppföljning av att dokumentering av bisyssla 
hålls aktuell och uppföljning av att politiska 
beslut verkställs. Kontrollen som handlar om 
rutinen för handläggning av förenings- och 
anläggningsbidrag efterföljs var inte godkänd 
under 2018. Under 2019 är denna rutin 
åtgärdad.  



 

 

32 

Internkontrollplan 2020 har kvar tre kontroller 
från 2019 och två har ersatts. De punkter som 
är borttagna från internkontrollplanen för 
kommande år är, uppföljning av att 
dokumentering av bisyssla hålls aktuell och 
uppföljning av att politiska beslut verkställs.  
 
Utbildningsnämndens (UN) internkontrollplan 
har innehållit sex kontrollmoment. UN har följt 
upp internkontrollplanen två gånger under året.  

UN anger att tre av sex kontroller är godkända. 
Två kontrollmoment har varit godkända vid 
båda uppföljningarna, frånvarohanteringen och 
uppföljning av politiska beslut. Kontroll 
gällande brottsregisterutdrag vid nyanställning 
hade vid första uppföljningen avvikelser som 
nu är åtgärdade och därmed godkänd.  

De tre kontroller som har brister och därmed 
inte är godkända avser, uppföljning av 
kränkande behandling, uppföljning av kontroll 
av bisyssla och uppföljning av rutiner kring 
skyddade elever.  

Vid de två uppföljningarna som genomförts 
under året har det uppkommit avvikelser på 
olika kontrollmoment. Det har löpande under 
året vidtagits åtgärder och säkerställning av att 
rutiner efterlevs.  

De tre kontrollpunkter som inte blev godkända 
kommer ingå i 2020 års internkontrollplan för 
fortsatt uppföljning. Även kontrollpunkterna 
kring frånvarohanteringen samt uppföljning av 
politiska beslut finns kvar till kommande år. En 
kontrollpunkt har tillkommit, kontrollera att 
vårdnadshavares arbetstider stämmer med 
angivet schema. 
 
Vård- och omsorgsnämnden (VON) har haft 
en internkontrollplan för 2019 som innehållit 
åtta kontroller som följts upp två gånger per år.  

VON redogör att det är sex kontroller som är 
godkända. Vid den andra uppföljningen visar 
resultatet för samtliga granskade områden en 
förbättring jämfört med första uppföljningen, 
med undantag för genomförandeplanerna inom 
bägge förvaltningarna. Behov av åtgärder för 
kvalitetsutveckling avseende 
genomförandeplanerna inom SOF och ÄF 
kvarstår. 

VON har sett över vilka riktlinjer som behöver 
revideras samt tagit fram nya riktlinjer löpande 
under året. De riktlinjer som framkommit under 
året är, bedömning av bistånd till äldre enligt 
socialtjänstlagen, boendestöd, ekonomiskt 

bistånd och felaktiga utbetalningar och 
missbruksvård.  
Internkontrollplan 2020 innehåller alla 
kontrollmoment som fanns 2019. För 2021 
kommer ett mer utförligt arbete genomföras i 
framtagandet av nya kontrollpunkter utifrån en 
bruttolista. 
 
Framtida arbete 
Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla 
internkontrollen för alla nämnderna. I slutet av 
2019 hade nätverket en genomgång kring vilka 
rutiner och dokument som behöver utvecklas 
samt förändras så vi på så sätt kan säkerställa 
att nämnderna gör ett likvärdigt arbete. 
Fortsatta kontinuerliga träffar för nätverket i 
syfte att öka samsynen, förståelsen och 
utveckla arbetet med internkontroll. Mötena 
kommer vara i anslutning till 
nämnduppföljningarna. 
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Nämndredovisning 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 

 

 
 

    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Markförsörjning -785 7 648 -5 091 1 772 

Idrotts- o fritidsanläggningar 163 1 495 -1 643 15 

Arbetslokaler 543 1 126 -1 354 315 

Verksamhetsfastigheter 5 53 502 -56 738 -3 231 

Delsumma fastigheter -74 63 771 -64 826 -1 129 

Gem. verksamhet (stab) 10 305 1 960 -12 108 157 

Gemensam administration  37 760 11 609 -49 359 10 

Avrop VON och drift LSS boende 14 500   14 500 

Delsumma administration 62 565 13 569 -61 467 14 667 

Kommunstyrelse 2 815 100 -3 124 -209 

Partistöd 574  -574 0 

Feriearbete 700  -440 260 

Internationellt utbyte 75 4 -22 57 

Delsumma nämndverksamhet 4 164 104 -4 160 108 

Näringsliv 2 636  -1 720 916 

Räddningstjänst 8 475  -8 280 195 

Höjd beredskap 60 720 -707 73 

Småbåtshamnar och gästhamn  3 832 -4 099 -267 

Bostadsanpassning 2 063  -1 592 471 

Integrationssamordning 796 200 -870 126 

Kommunikationer 2 117  -1 767 350 

Facklig verksamhet / Kommunskydd 1 263 2 043 -2 805 501 

Kostenheten 2 452 20 908 -21 717 1 643 

Summa för ansvarsområdet 86 517  105 147  -174 010  17 654  

     

Summa 2018 72 033  97 130  -169 045  118  

Summa 2017 59 578  102 163  -157 752  3 989  

Summa 2016 55 933  93 587  -147 812  1 708  

Ursprungligt anslag 86 779

Ändrat anslag utifrån följande beslut:

Omfördelat till UN för hyresökning Peterslundsskolan och Breviksskolan -1 211

Omfördelat till UN för utökade städkostnader Peterslunds förskola -160

Kapitalkostnader nya investeringar 1 044

Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018 15

Medel till prioriterade grupper 2019 50

Ny anslagsram 86 517
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Utfall mot budget 
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 
17,7 mkr bättre än budgeterat.  

Fastighetsverksamheten  
Drift och förvaltning av kommunens fastigheter 
sker inom kommunstyrelsen. Den är uppdelad i 
fyra verksamhetsområden, markförsörjning, 
idrotts- och fritidsanläggningar inklusive 
hamnarna, arbetslokaler och verksamhets-
fastigheter. Den dominerande delen utgörs av 
verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, 
förskolor, omsorgslokaler och kommunhus. 
 
Av kommunstyrelsens omsättning redovisas  
61 % av intäkterna och 37 % av kostnaderna i 
fastighetsverksamheterna. Fastighets-
verksamheten visar ett resultat på -1,1 mkr.  
Markförsörjning visar ett resultat på 1,8 mkr 
som fördelas sig på högre arrendeintäkter och 
en engångsersättning samt lägre kostnader 
inom skog verksamheten. Verksamheten 
idrotts- och fritidsanläggningar har följt budget. 
Arbetslokaler visar ett överskott på 0,3 mkr 
vilket främst beror på lägre fastighetsskatt.  
Verksamhetsfastigheter visar ett underskott på 
-3,2 mkr. Underskottet baseras på en 
budgetavvikelse gällande av Kustbostäder 
valda konsultkostnader på -1,9 mkr. 
Avräkningen av förvaltningsuppdraget skedde i 
november och blev ett underskott på -0,9 mkr, 
vilket framförallt beror på högre driftkostnader. 
Förutom högre kostnader i förvaltnings-
uppdraget och av Kustbostäder valda 
konsultkostnader, bidrar också 
iordningställandet av marken för de nya 
paviljongerna vid Peterslundsskolan med  
-0,4 mkr. 

 

Administrationen består av tre delar, två av 
dem är gemensam verksamhet/stab och 
gemensam administration som tillsammans 
redovisar ett överskott på 0,2 mkr. 
Personalkostnader var 1,6 mkr lägre än 
budgeterat på grund av vakanser och 
sjukfrånvaro. Konsultkostnader och kostnader 
för inhyrd personal var 0,2 mkr högre än 
budgeterat. Kostnader för köp av verksamhet, 
framförallt IT-verksamheten, var 2,6 mkr högre 
än budgeterat.  
 
Den tredje delen utgörs av en eventuell 
tilldelning till vård- och omsorgsnämnden samt 
driftkostnader för ett LSS boende hade 
budgeterats. Inget av dessa användes och står 
därför för ett överskott på 14,5 mkr. 
 
Nämndverksamheten visar ett resultat på 0,1 
mkr som baserar sig på ett underskott på 

Kommunstyrelsen, -0,2 mkr vilket beror på 
högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst. 
Feriearbetare visar ett resultat på 0,3 mkr vilket 
beror på att antalet feriearbetsplatser varit 
lägre än planerat vilket gör att vi kan erbjuda 
färre ungdomar plats och lönekostnaderna blir 
lägre. 
 
Näringslivssatsningar har kostat  
-1,7 mkr jämfört med budget -2,6 mkr. Arbetet 
med platsvarumärket pågår och övriga insatser 
gäller engagemanget av ONYX, 
Europakorridoren och Leader. Lägre 
tjänstekostnader medför ett överskott på  
0,9 mkr. 
  
Räddningstjänstens kostnader är  
0,2 mkr lägre än budgeterat p.g.a. slutreglering 
av verksamheten föregående år. Kostnaderna 
för höjd beredskap förväntas dock bli 0,1 mkr 
högre än budget. 
 
Verksamheten småbåtshamnar och 
gästhamn visar ett underskott på  
-0,3 mkr vilket beror på högre intäkter på  
0,1 mkr samt högre kostnader för tomhyror och 
underhåll om 0,4 mkr. 
 
Verksamheten bostadsanpassning visar ett 
överskott på 0,5 mkr. Kostnaderna för 
bostadsanpassning är mycket svåra att 
förutse. Kostnaderna beslutas efter 
inkommande behov och budgeten är bara en 
nivåuppskattning av hur mycket det brukar 
kosta under ett år.  
 
Verksamheten integrationssamordning 
visare ett överskott på 0,1 mkr vilket beror på 
högre statsbidrag än budgeterat. 
 
Verksamheten kommunikation visar ett 
resultat på 0,4 mkr. Detta beror på en 
slutreglering som avser 2018 som kommer från 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 
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Facklig verksamhet / Kommunskydd Budget 
för den fackliga tiden läggs utifrån de 
överenskommelser som görs om facklig tid 
årligen med respektive facklig organisation 
med lokala ombud. Tid för fast facklig tid 
baseras på antal medlemmar och förhandlas. 
Den rörliga fackliga tiden beror på hur mycket 
av denna tid de förtroendevalda ansöker om.  
Verksamheten visar ett överskott på  
0,5 mkr vilket främst beror på brist på fackligt 
förtroendevalda. 
  
Kostenheten visar ett positivt resultat  
1,6 mkr vilket beror på högre intäkter på 
matförsäljning till förskola/skola med  
1,0 mkr och högre bidragsintäkter från 
Arbetsförmedlingen på 0,6 mkr. Trots ökad 
produktion är kostnaderna som budgeterat. 
 

Utfall jämfört med föregående år 
Kommunstyrelsens resultat är 17,6 mkr bättre 
2019 än 2018. 

 

Resultatet 2019  2018  

Anslag 86,5  72,0  

Intäkter 105,1  97,1  

Kostnader 174,0  169,0  

Resultat 17,7  0,1  

 

Anslaget för helåret 2019 till 
Kommunstyrelsen sattes av 
Kommunfullmäktige till 86,8 mkr, en ökning 
med 14,5 mkr jämfört med 2018.  
 
Efter detta har anslaget ändrats med  
-0,3 mkr genom följande beslut:  

• En omfördelning av 1,4 mkr från 
Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden 
för finansiering av ökade hyres- och 
städkostnader för de nya paviljongerna vid 
Breviksskolan och Peterslundsskolan.  

• En tilldelning på sammanlagt 65 tkr ur 
reserven för löneökning av prioriterade 
grupper  

• En tilldelning på sammanlagt 1,0 mkr ur 
anslaget för kapitalkostnader för nya 
investeringar 
 

Jämfört med 2018 är den stora skillnaden till 
anslagsökningen den budgeterade 
avsättningen av anslag för eventuell tilldelning 
till vård- och omsorgsförvaltningen 10,0 mkr 
och driftkostnader för ett LSS boende,  
4,5 mkr.  Skillnaden i övrigt består bland annat 
av höjd ersättning till Kustbostäder, 0,7 mkr, 
löneökningar, höjda arbetsgivaravgifter, 
ändrade kapitalkostnader och inget 
Douzelagemöte 2019. 
 
Intäkterna har ökat med 8,0 mkr.  
Hyresintäkterna har ökat med 6,3 mkr jämfört 
med föregående år. Det beror på 
kompensation för ombyggnader och ökade 
kapitalkostnader i våra fastigheter.  
Kostenhetens intäkter ökat med 1,0 mkr, vilket 
orsakas av ökade barn- och elevantal 0,5 mkr 
och ökat bidrag,  
0,5 mkr. Övriga ändringar i intäkterna är bland 
annat upphört avtal med Regionförbundet för 
skötsel av deras ekonomi -0,1 mkr, en 
engångsersättning på 0,7 mkr, försäljning av 
övriga tjänster från kommunstyrelsen till 
exploateringsverksamheten 0,9 mkr.  
 
Kostnaderna har ökat med 5,0 mkr.  
Personalkostnaderna har ökat med 2,3 % och 
står för 1,0 mkr av ökningen. 
Lokalkostnaderna har stigit med 2,1 mkr vilket 
beror på ökad hyra av moduler på skolorna. 
Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat 
med 2,1 mkr mellan åren vilket främst beror på 
ökade kostnader i IT-verksamhetens eftersom 
volymerna ökat mycket.  
Övriga kostnader har ökat med  
0,4 mkr. Väsentligt högre konsultkostnader  
1,8 mkr främst inom fastighetsverksamheten, 
lägre kostnader är det inom husbyggnads- och 
anläggnings-entreprenader -1,7 mkr, lägre 
fastighetsskatt  
-0,6 mkr, högre kapitalkostnader 3,1 mkr. 
Andra större avvikelser är lägre kostnader för 
reklam och representation -0,9 mkr, kurser  
-0,7 mkr, för övriga tjänster 0,9 mkr (2018 
satsning innovation), högre transportkostnader 
0,3 mkr
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 

 

    Övriga     

Verksamhet Anslag intäkter Kostnad Resultat 

Nämndverksamhet 523  0  -501  22  

Turism och camping 1 331  28  -1 141  218  

Gemensam administration 1 349  172  -1 356  165  

Fritid 2 093  142  -2 186  49  

Kultur 7 832  1 711  -9 538  5  

Fritidsanläggningar 14 942  582  -15 854  -330  

Fritidsgård 2 360  708  -3 006  62  

Café och uthyrning 0  1 435  -1 303  132  

Grundskola 0  51  -51  0  

Summa för ansvarsområdet 30 430  4 829  -34 936  323  

     

Summa 2018 28 623  5 210  -33 374  459  

Summa 2017 28 596  4 354  -32 501  449  

Summa 2016 28 397  3 615  -31 576  436  

 
 

 
Ursprungligt anslag 29 606  

Ändrat anslag utifrån följande beslut:  
Kapitalkostnader nya investeringar 824  

Ny anslagsram 30 430  

Utfall mot budget 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt 
resultat på 0,3 mkr. 

Nämndverksamheten visar ett plusresultat på 
grund av något lägre kostnader för arvoden 
samt lägre övriga kostnader såsom kurser mm. 

För turistverksamheten beror det positiva 
resultatet på lägre personalkostnader där 
föräldraledighet samt sjukfrånvaro på deltid 
inte ersatts av vikarier fullt ut. Övriga kostnader 
ligger också lägre mot budget. Det är 
kostnader för marknadsföring och aktiviteter 
som ej genomförts på grund av färre personal. 

Även gemensam administration uppvisar lägre 
personalkostnader som grundar sig på 
sjukfrånvaro på deltid som ej ersatts av 
vikarier.  

Fritidsverksamhetens överskott beror främst på 
högre bidrag från Migrationsverket. Övriga 
kostnader är lägre mot vad som budgeterats. 

För kulturverksamheten är bidragsintäkterna 
högre än budget. Bland annat statsbidrag från 
Migrationsverket har ökat i jämförelse mot 
budget och även statsbidrag för Stärkta 
bibliotek. Detta har även påverkat 
kostnadssidan som visar ett underskott. 
Sammanlagt visar kulturverksamheten på ett 
litet plusresultat. 

Fritidsanläggningar visar ett underskott på  
0,3 mkr. En vattenläcka på Ramdalens 
idrottsplats är orsak till den höga kostnaden. 

Fritidsgården uppvisar ett positivt resultat. Det 
är främst personalkostnader som är lägre 
jämfört med budget, en anställd har sagt upp 
sig. På intäktssidan har det under året 
tillkommit statsbidrag för sommarlovsaktiviteter 
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som inte är budgeterade. Ökade kostnader i 
förhållande till budget för sommarlovs-
aktiviteterna har täckts av motsvarande 
intäkter från statsbidraget. 

För caféverksamheten är det lägre 
personalkostnader på grund av sjukfrånvaro 
som bidrar till plusresultatet. 

 

Utfall jämfört med föregående år 
 

Anslaget ökade med 1,8 mkr. 
Intäkterna minskade 0,4 mkr. 
Kostnaderna ökade med 1,6 mkr. 
 
På intäktssidan har entréavgifter samt övriga 
avgifter ökat marginellt mot föregående år. 
Uthyrning av lokaler samt försäljning har ökat 
med 0,2 mkr. Statsbidrag och övriga bidrag har 
minskat med 0,7 mkr. 

Det gäller främst statsbidrag från 
Socialstyrelsen, lovaktiviteter 0,3 mkr, 
lönebidrag från Arbetsförmedlingen 0,6 mkr, 
Migrationsverket 0,2 mkr. Övriga bidrag, 
Stärkta bibliotek har däremot ökat med 0,4 
mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 0,5 mkr. 
Det beror främst på löneökningar. 

Köp av verksamhet har ökat med 0,2 mkr från 
föregående år. Det grundar sig på ökade 
kostnader för skötsel av Ramdalens 
idrottsplats. 

Övriga kostnader har ökat med 0,8 mkr. En 
vattenläcka på Ramdalens idrottsplats är en 
del av ökningen, 0,3 mkr. Arrendet för 
Ramdalens idrottsplats har ökat med 0,8 mkr, 
den kostnaden täcks av ökat anslag. 
Kostnader för förbrukningsmaterial samt 
förbrukningsinventarier har minskat med  
0,2 mkr, även övriga främmande tjänster 
minskade med 0,2 mkr. Inköp av böcker, 
tidningar och tidskrifter ökade med 0,1 mkr. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 

 

    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnd 610  0  -657  -47  

Gemensam administration 2 014  0  -1 726  288  

Hållbar utveckling 426  0  -32  394  

Mät, plan o bygg 4 237  2 302  -5 312  1 227  

Gator o vägar, gatubelysning 11 862  114  -13 681  -1 705  

Park, torg, allmänna platser 5 337  0  -5 480  -143  

Miljö o hälsoskydd 1 619  1 694  -3 043  270  

VA o renhållning 1  0  -1  0  

Summa för ansvarsområdet 26 106  4 110  -29 932  284  

     

Summa 2018 27 771  3 835  -30 443  1 163  

Summa 2017 27 108  3 625  -30 205  528  

Summa 2016 27 834  6 610  -34 287  157  

Ursprungligt anslag 25 449  

Ändrat anslag utifrån följande beslut:  
Kapitalkostnader nya investeringar 607  

Medel till prioriterade grupper 2019 50  

Ny anslagsram 26 106  
 
  

Utfall mot budget 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr 2019. 
Personalkostnaderna är 1,6 mkr mindre än 
budgeterat p.g.a. vakanta tjänster, frånvaro 
och föräldraledighet. Intäkterna exklusive 
kommunanslag är 0,8 mkr högre än budgeterat 
och här ingår även statsbidrag för LONA-
projekt à 0,4 mkr. Kustbostäders 
förvaltningsuppdrag Gata-Park har kostat  
1,9 mkr mer än budgeterat, vilket främst beror 
på ett nytt avtal för snöröjning. 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd 
Arvoden högre än budgeterat, bland annat ett 
extrainsatt sammanträde. 
 
Gemensam administration 
Positivt resultat främst på grund av sjukdom 
och tjänstledighet. 
 
Hållbar Utveckling 
Tjänsten som miljöstrateg tillsattes ej, varav 
hälften av lönekostnaden skulle belastat 
Hållbar utveckling. 

 
Mät, plan och bygg 
Ökade avgiftsintäkter 0,3 mkr, 0,7 mkr minskad 
personalkostnad på grund av vakanta tjänster, 
sjukdom och föräldraledighet. 0,3 mkr mindre i 
konsultkostnader som mestadels avsåg 
ersättare vid tjänstledighet inom bygglov. 
 
Gator och vägar, gatubelysning 
Ersättning till Kustbostäder för 
förvaltningsuppdrag Gata överskrider budget 
med 1,9 mkr som främst beror på ett nytt avtal 
för snöröjning. Anläggningsentreprenad  
0,3 mkr dyrare, el 0,3 mkr billigare än 
budgeterat på grund av byte av gatljus till LED-
belysning. 
 
Park, torg, allmänna platser 
0,1 mkr i ej budgeterade konsulttjänster, 
största delen avser inventering av allmänna 
platsmarker. 
 
Miljö och hälsoskydd 
Löner 0,5 mkr mindre än budgeterat, här var 
andra halvan av ej tillsatt tjänst som 
miljöstrateg budgeterad. Andra vakanta 
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tjänster och frånvaro har också påverkat 
resultatet positivt. 
 
Statsbidrag som beviljats för LONA-projekt av 
Länsstyrelsen 0,4 mkr som därmed täcker del 
av kostnader för LONA-projekt à 1 mkr. 
 

Utfall jämfört med föregående år 
Kommunanslaget har minskat med 1,7 miljoner 
och resultatet är 0,9 mkr sämre 2019 än 2018. 
 
Debiterade avgifter har ökat med 0,2 mkr. 
2019 har MSN använt 0,4 mkr i statsbidrag för 
LONA-projekt till skillnad från förra året när 
MSN tog hela kostnaden för dylika projekt. 

Kustbostäders förvaltningsuppdrag Gata-Park 
är 2,1 mkr dyrare vilket främst beror på ett nytt 
avtal för snöröjning. Löner är 1,3 mkr lägre än 
förra året på grund av vakanta tjänster, färre 
tjänster och tjänstledighet.  
 
Anläggningsentreprenad 2019 0,4 mkr mer och 
el 2019 0,4 mkr mindre p.g.a. byte av gatljus till 
LED-belysning. Kostnader för konsulter och 
inhyrd personal minskat med ca 1,7 mkr bland 
annat för konsulter inom bygglov. Förra året 
ingick också i konsultkostnaden en inventering 
av tillståndsbedömning av vägar à 0,4 mkr. 
Kapitalkostnader för investeringar 0,5 mkr 
högre 2019 än 2018. 
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Utbildningsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr (inkl avräkning Kf barn- och elevpeng 2019) 

 
    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Nämndverksamhet 565 0 -738 -173 

Musikskola 2 701 318 -3 006 13 

Gemensam administration 6 272 62 -5 821 513 

Fritidshem 17 879 4 194 -22 221 -148 

Förskola  84 548 14 463 -96 553 2 458 

Grundskola och förskoleklass 115 857 18 851 -148 240 -13 532 

Gymnasieskola 52 449 2 000 -46 447 8 002 

Komvux och SFI 9 523 12 567 -27 408 -5 318 

Uppdragsutbildning 8 1 403 -1 154 257 

Summa för ansvarsområdet 289 802  53 858  -351 588  -7 928  

     

Summa 2018 270 188  56 032  -325 431  789  

Summa 2017 258 542  47 893  -305 190  1 245  

Summa 2016 237 868  40 219  -277 922  165  

 

Ursprungligt anslag  275 475  

Ändrat anslag utifrån följande beslut:   
Omfördelat från KS för hyresökning    
Peterslundsskolan och Breviksskolan  1 211  

Omfördelat från KS för utökade städkostnader  
Peterslunds förskola  160  

Kapitalkostnader nya investeringar  2 217  

Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018 454  

Medel till prioriterade grupper 2019  554  

Rättning BEP förskoleklass  403  

Avräkning barn- och elevpeng, jan-feb  1 263  
Avräkning barn- och elevpeng, mars-
sep  5 172  

Avräkning barn- och elevpeng, okt-dec  2 893  

Ny anslagsram  289 802  
 

Verksamhetstal 

Totalt antal barn/elever 15 december 2019, enligt Utbildningsnämndens (UN) verksamhetssystem 
(inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn/elever ökat med 22 stycken.  
 

 Förskola 
1-3 år 

Förskola 
4-5 år 

Förskole-
klass 

Åk  
1-3 

Åk  
4-5 

Åk  
6-9 

Fritids- 
hem 

Gymnasie 
skola 

Totalt 

2019 392 247 137 409 265 513 468 378 2 809 

2018 369 269 141 402 261 506 495 344 2 787 

Diff 23 -22 -4 7 4 7 -27 34 22 
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Utfall mot budget 
Utbildningsnämnden redovisar ett negativt 
resultat med -7,9 mkr för 2019. Intäkterna har 
under året varit 1,6 mkr högre än budgeterat, 
främst är det statsbidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen och bidrag från 
Migrationsverket som bidrar till den positiva 
avvikelsen. Avgifter för barnomsorg visar 
också en ökad intäkt.  

Kostnaderna har varit 9,5 mkr högre än 
budgeterat. Köpt verksamhet visar en negativ 
avvikelse -4,4 mkr, personalkostnader utgör en 
avvikelse med -1,6 mkr som delvis kan kopplas 
till omorganisationen F-6. Övriga kostnader 
visar en negativ avvikelse med -3,4 mkr. De 
största avvikelserna visar datakostnader, 
förbrukningsinventarier, IT-material, läromedel 
och inköp av måltider.  

 

Fritidshem 

Fritidshem redovisar ett negativt resultat  
-0,1 mkr. Jämfört mot budget visar 
fritidshemmen en negativ avvikelse, -2,8 mkr. 
Fritidshemmen budgeterade ett plus då 
kostnader har flyttats till grundskolan. Den 
negativa avvikelsen består delvis av ökade 
personalkostnader med 1,5 mkr, som främst 
utgörs av månadslön samt timanställda. En 
förklaring beror på ökad sjukfrånvaro på 
fritidshem. Detta leder till att verksamheten 
behöver bemannas upp med timanställda samt 
att de får stå ute med kostnaderna för sjuklön. 
En utökning av personalen bidrar också till det 
negativa resultatet, månadslön har en negativ 
avvikelse mot budget med -2,1 mkr.   

Årets intäkter har totalt varit lägre än 
budgeterat, -1,0 mkr. Avvikelsen beror på 
minskade intäkter från Statsbidrag från 
Skolverket samt mindre intäkter på grund av 
minskat antal barn.  

 

Förskola 

Förskola redovisar ett positivt resultat 2,5 mkr. 
Jämfört mot budget visar förskolan en positiv 
avvikelse med 4,2 mkr, då det var budgeterat 
ett minus på verksamheten. Den positiva 
avvikelsen består av minskade 
personalkostnader 4,4 mkr, som mestadels 
beror på sjukfrånvaro. Trots att verksamheten 
får bekosta sjuklön och timlön så genererar 
sjukfrånvaron en positiv avvikelse då 
verksamheten inte har bemannat upp i samma 
utsträckning, trots den höga frånvaron. En 
annan faktor som medverkat till avvikelsen är 
svårigheten att hitta behörig personal och 

därmed anställer verksamheten fler 
barnskötare istället för utbildade förskolelärare.  

Årets intäkter är i nivå med budgeten. Köpt 
verksamhet visar däremot en negativ avvikelse 
mot budget -0,4 mkr, vilket innebär att vi köpt 
fler platser hos externa aktörer.  

Förskoleklass, grundskola och särskola 

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, 
grundskola och särskola är -13,5 mkr. Jämfört 
mot budget är det en negativ avvikelse med -
6,3 mkr, då det var budgeterat ett minus på 
verksamheten, -7,2 mkr.  

Verksamhet förskoleklass redovisar ett resultat 
på -1,6 mkr, som är en förbättring mot budget 
med 0,3 mkr. Det budgeterades ett negativt 
resultat på verksamheten då kostnader för 
läromedel och kost flyttats från grundskolan till 
förskoleklass. Den positiva avvikelsen avser 
datakostnader som inte blivit bokförda på 
verksamheten, utan på grundskolan. Köpt 
verksamhet visar en negativ avvikelse mot 
budget, -0,2 mkr, vilket innebär att vi köpt fler 
platser hos externa aktörer. Personalkostnader 
visar en positiv avvikelse, 0,2 mkr. 

Verksamhet grundskola och särskola redovisar 
ett negativt resultat -11,9 mkr. Jämfört mot 
budget är det en negativ avvikelse med  
-6,6 mkr. Bidragen blev 1,1 mkr högre än 
budget men kostnadssidan blev 7,7 mkr högre 
än budgeterat. Verksamheten har haft ökade 
intäkter från Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och Skolverket, totalt 2,3 mkr. 
Köpt verksamhet överskred budgeten med -1,6 
mkr, vilket innebär att vi har fler elever hos 
externa aktörer.  

Personalkostnaderna visar en negativ 
avvikelse -3,6 mkr som kan kopplas samman 
med omorganisationen F-6 som trädde i kraft 
efter sommaren. Omorganisationen har lett till 
att verksamheten har bemannats för att kunna 
behålla sexorna på Ramdalsskolan, 
Peterslundsskolan och D-skolan. Denna 
ökning har inte mötts av motsvarande 
minskning av bemanning på Breviksskolan. 

Ökade övriga kostnader för såväl datorer, IT-
material, läromedel, konsulttjänster och inköp 
av måltider är bidragande faktorer till den 
negativa avvikelsen, -2,4 mkr.  

 

Gymnasium 

Gymnasiets resultat för året är 8,0 mkr. 
Jämfört med budget är det en negativ 
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avvikelse med -2,1 mkr. Differensen beror på 
att det budgeterades en intäkt för KAA-elever 
som uteblivit utifrån ett beslut i 
Kommunstyrelsen, dock har ökningen av 
elever på gymnasiet lett till att avvikelsen blivit 
mindre. Köpt verksamhet har ökade kostnader 
med 1,4 mkr, vilket kan förklaras genom ökat 
antal elever jämfört med demografin vilket 
genererar en ökning av kostnader på 
utbildningsplatser. Övriga kostnader, 
resebidrag för elever är i nivå med budgeten.  

 

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning 

Det sammanlagda resultatet för Campus är      
-5,0 mkr. Jämfört med budget är det en negativ 
avvikelse med -1,3 mkr. Campus har ökade 
intäkter för året 2,0 mkr, främst är det 
statsbidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen och bidrag från 
Migrationsverket som bidrar till den positiva 
avvikelsen. Försäljning av verksamhet till 
andra kommuner visar även en ökade intäkt. 
Projekten Klar framtid och Klara har genererat 
en intäkt, 0,5 mkr, som inte var budgeterad.  

Årets kostnader har varit 3,3 mkr högre än 
budgeterat. Personalkostnader utgör den 
största avvikelsen -2,0 mkr, som avser främst 
månadslön och timlön. En av förklaringarna är 
fortsatt högt elevantal på svetsutbildningen 
samt utökning med en ny yrkesutbildning. 
Därför har Campus således behövt bibehålla 
samma personalstyrka som föregående år. En 
del personalkostnader har täckts upp av medel 
från sålda yrkesutbildningar till Nyköping. En 
annan förklaring är den fortsatta höga 
personaltätheten på SFI. 

Övriga kostnader visar en negativ avvikelse 
mot budget, -0,5 mkr, som består av många 
småposter bland annat IT-material, läromedel 
och konsulttjänster.  

Utfall jämfört med föregående år 
Utbildningsnämndens resultat 2019 är -7,9 mkr 
och jämfört med 2018 års resultat, 0,8 mkr, är 
resultatet försämrat med -8,7 mkr. Årets 
resultat har präglats av verksamhetsutökningar 
samt omorganisation F-6, som medfört ökade 
kostnader.  Anslaget har ökat med 7,3 %,  
19,6 mkr jämfört med föregående år. Anslaget 
har ökat på totalen, Campus och 
Nämndverksamheten har dock fått minskat 
anslag jämfört med föregående år. Minskat 
anslag för Campus beror på den tillfälliga 
satsning som rådde under 2017–2018 som inte 
längre finns kvar. 2019 har UN beviljats  
9,3 mkr i ökat anslag efter avräkning för barn- 
och elevpeng.  

Övriga intäkter har minskat med totalt -2,2 mkr 
(4 %), från 56,0 mkr till 53,8 mkr. Avgifterna 
har ökat med 0,6 mkr och det är avgifterna för 
förskola som står för den största ökningen. 
Bidragen har minskat med -0,9 mkr vilket 
motsvarar en minskning med 2,4 % mellan 
åren. Det är främst intäkter från 
Migrationsverket som står för minskningen, -
3,2 mkr, som avser ersättning för asylsökande 
barn och elever. Bidrag från 
Arbetsförmedlingen visar en ökning med  
1,0 mkr och statsbidrag från Skolverket en 
ökning med 1,3 mkr mellan åren. Intäkt av 
försäljning av verksamhet har ökat med  
0,4 mkr, det innebär att det har varit fler elever 
från andra kommuner som gått i förskola och 
på Komvux i UN:s verksamheter.  

Kostnaderna har ökat med 26,2 mkr från  
325,4 mkr till 351,6 mkr (8,0 %). Den största 
ökningen är personalkostnader som ökat med 
totalt 15,9 mkr vilket motsvarar en ökning med 
8,5 %. Månadslön har ökat med 14,6 mkr 
jämfört mellan åren. Verksamhet förskola har 
ökat personalkostnaderna med 5,9 mkr, 
förskoleklass 1,0 mkr och grundskola 10,5 mkr. 
Campus har minskat sina personalkostnader 
mellan åren med 2,3 mkr.  

Utökning av personal har skett mellan åren, i 
huvudsak för att möta omorganisationen F-6 
inom grundskola. Jämfört med föregående år 
har Utbildningsnämnden ökat med totalt 16,5 
årsarbetare, dock täcker det inte upp hela 
avvikelsen mellan åren. En annan förklaring är 
löneglidning. Det har även anställts fler, 
professioner som har utökat i år är biträdande 
rektorer, lärare och barnskötare. Ytterligare en 
förklaring till de ökade personalkostnaderna 
inom förskola vilket beror på ökat antal barn, 
förskoleklass och grundskolan är ett ökat 
behov av personal för barn med särskilda 
behov.   

Lokalkostnaderna har ökat med 2,6 mkr. 
Peterslunds förskola har ökat sina 
lokalkostnader med 0,5 mkr då de har utökat 
verksamheten med ytterligare två avdelningar. 
Brevik har en ökning med 0,7 mkr, som avser 
de nya paviljongerna. Den resterande 
kostnadsökningen beror på att 
kapitalkostnaderna har börjat generera 
kostnader för underhåll som genomförts på 
lokalerna. Centralt finns en kostnadsökning för 
lokalerna på Sjögatan som Campus nyttjat 
under 5 månader. Utökade lokaler påverkar 
även städkostnaderna som visar på en ökning 
med 0,6 mkr.  

Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med 
4,5 mkr, från 73,4 mkr till 77,9 mkr. Kostnaden 
påverkas av hur många barn och elever som 
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går i fristående verksamheter. Den största 
förändringen är inom gymnasiet där ökningen 
är 2,3 mkr och inom grundskolan är 
ökningen1,1 mkr. För gymnasiet kan 
förklaringen kopplas till ökningen av antalet 
elever mellan åren, vilket ökar kostnaderna för 
ökat antal gymnasieplatser.  

Övriga kostnader har ökat med 2,5 mkr jämfört 
med föregående år. Den främsta avvikelsen 
mellan åren är datakostnaderna som har ökat 
med 1,5 mkr, vilket kan förklaras med att IT-
satsningen inte började generera kostnader 
fullt ut föregående år. Den resterande 
kostnadsökningen på 1,0 mkr är fördelat 
mellan olika konton såsom inköp av måltider 
0,5 mkr, avskrivningar maskiner och 
inventarier 0,3 mkr, teleavgift mobiltelefon  
0,1 mkr och IT-material 0,1 mkr. 
Avskrivningarna kan kopplas till de 
investeringar som gjordes under 2018, som nu 
börjat generera kostnader. Ökningen av IT-
material kan kopplas till inköp av 
förbrukningsmaterial till Chromebooks, 
exempelvis adaptrar.  
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 
 

 
 

Utfall mot budget
Inför verksamhetsåret 2019 beslutades om att 
låta extern konsultbyrå göra en fördjupad 
analys av de bedrivna verksamheterna inom 
Vård och omsorgsnämnden (VON) med dess 
båda underliggande förvaltningar Social- och 
omsorgsförvaltningen (SOF) och 
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). Syftet med 
genomlysningen var att söka orsakerna till de 
under senare år relativt stora underskott som 
redovisats, och huruvida en mer strukturell 
underfinansiering kunde anses föreligga sett till 
förvaltningarnas verksamhet och uppdrag. I 
budgetarbetet för 2019 kunde även 
konstateras att verksamheternas samlade 
kostnader skulle medföra relativt omfattande 
besparings- och effektiviseringskrav för de 
båda förvaltningarna. Med hänsyn till storleken 

på dessa besparings- och effektiviseringskrav, 
samt i avvaktan på den information och de 
slutsatser som kunde bli aktuella baserat på 
resultatet av genomlysningen, beviljades VON 
att tillsvidare betrakta 8,9 mkr av sina samlade 
nettokostnader som en särredovisad 
underbalans. Förutom underbalansen om  
8,9 mkr identifierades det återstående 
besparingskravet 2019 till totalt 22,1 mkr för de 
båda förvaltningarna gemensamt. 
Förvaltningarnas fortlöpande uppföljning och 
arbete under året har varit inriktat på att klara 
sina besparingskrav i så hög grad som möjligt. 
Till den del dessa inte infrias leder det till att 
ekonomiska underskott uppstår som redovisas 
som tillägg till den särredovisade 
underbalansen.

Övriga 

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat

Nämndverksamhet 689 0 -878 -189 

Miljö- o hälsoskydd 83 162 -240 5 

Gem administration 7 061 1 479 -7 906 634 

Missbruk.vård vuxna 10 574 228 -11 361 -559 

Barn- o ungdvård 18 060 1 312 -23 393 -4 021 

Ek bistånd 10 375 429 -9 341 1 463 

Övrig individ o familjeomsorg 4 645 535 -5 480 -300 

Äldreomsorg, ordinärt boende 77 121 7 351 -90 965 -6 493 

Äldreomsorg, särskilt boende 90 678 21 311 -114 757 -2 768 

Övrig äldreomsorg 3 031 658 -4 250 -561 

Insatser enl LSS 46 000 11 228 -62 095 -4 867 

Färdtjänst 1 489 76 -2 069 -504 

Förebygg verksamhet 1 011 0 -691 320 

Integration -441 14 549 -12 297 1 811 

Arbetsmarknadsåtgärder 1 811 1 772 -3 332 251 

Summa för ansvarsområdet 272 187 61 090 -349 055 -15 778 

Summa 2018 258 962 67 700 -343 492 -16 830 

Summa 2017 255 244 87 197 -343 569 -1 128 

Summa 2016 248 288 104 268 -338 116 14 440 

Ursprungligt anslag 270 115

Ändrat anslag enligt följande beslut:

Kapitalkostnader nya investeringar 640

Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018 702

Medel till prioriterade grupper 2019 730

Ny anslagsram 272 187
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I maj 2019 presenterades resultatet av den 
fördjupade genomlysningen och där 
bedömningen härefter gjordes att det inte 
föreligger en strukturell underfinansiering för 
den bedrivna verksamheten. Den 
särredovisade underbalansen har fördelats 
mellan verksamheterna baserat på storleken 
av dess samlade nettokostnader. Tabellen 
ovan visar det totala resultatutfallet per 
verksamhet inklusive dess andel av 
underbalansen.  

Resultatutfallet ackumulerat per december 
uppgår till totalt -15,8 mkr. 

Totalresultatet kan härvid indelas i resultat 
hänförligt till särredovisad underbalans  
-8,9 mkr, samt resultat i förhållande till 
driftsbudget för SOF -2,2 mkr och ÄF -4,7 mkr. 
Av de budgeterade sparkraven om totalt  
22,1 mkr för de båda förvaltningarna 
gemensamt kan noteras att den uppnådda 
besparingen 2019 i förhållande till respektive 
förvaltnings driftsbudget uppgår till totalt 69 % 
eller 15,2 mkr. 

Den bedrivna verksamheten inom ÄF återfinns 
i ovan tabell i de redovisade resultaten för 
Äldreomsorg inom ordinärt och särskilt 
boende, samt del av Övrig äldreomsorg. SOFs 
verksamhetsområden återfinns i de övriga 
redovisade resultaten samt till del under 
rubriken Övrig äldreomsorg. 

I det fortsatta redovisas respektive 
verksamhets och kontoslags utfall och budgets 
med dess totalvärden, inklusive den 
särredovisade underbalansen.  

De större resultatavvikelserna i förhållande till 
budget kan ses för verksamheterna; 

Barn och ungdomsvård, -4,0 mkr. Höga 
kostnader för konsulter i inledningen av året 
samt ett antal förhållandevis kostnadskrävande 
institutionsplaceringar och konsulentstödda 
familjehemsplaceringar utgör de huvudsakliga 
orsakerna till underskottet i förhållande till 
budget. 

Ekonomiskt bistånd, 1,5 mkr. Verksamheten 
visar något lägre nivåer av utbetalt 
försörjningsstöd än vad som antogs gälla i 
budgetarbetet. De lägre kostnaderna kan till 
del även hänföras till åtgärder med fördjupade 
granskningar och efterkrav på felaktiga 
ansökningar. 

Äldreomsorg ordinärt boende, -6,5 mkr. 
Underskottet hänför sig huvudsakligen till 

högre personalkostnader än budgeterat. 
Verksamhetens resultat belastas även av att 
vakanser bland sjuksköterskor krävt inhyrd 
bemanning samt att besparingar för området 
hjälpmedel ej uppnåtts. Från hösten 2019 kan 
minskade kostnader noteras för området 
hemtjänst efter att en omorganisation 
genomförts baserad på genomlysningens 
slutsatser. 

Äldreomsorg särskilt boende, -2,8 mkr. 
Underskottet hänför sig främst till högre 
personalkostnader än budgeterat.  Även inom 
detta område belastas resultatet av 
tillkommande inhyrd bemanning för vakanser 
inom sjuksköterskedelen. Till del kompenseras 
underskottet av något högre intäkter än 
budgeterat för olika avgifter och riktade 
statsbidrag. Verksamheten ansvarar även för 
ett antal anställningar med anställningsstöd 
vilka ej finns medtagna i budget men som i 
kraft av motsvarande bidrag förhåller sig i allt 
väsentligt kostnadsneutrala för verksamheten. 

Insatser enligt LSS, -4,9 mkr. Höga 
placeringskostnader samt höga kostnader i 
förhållande till budget inom området för 
personlig assistans utgör de huvudsakliga 
orsakerna till verksamhetens underskott. 
Enskilda ärenden får i kraft av de relativt stora 
kostnaderna per placerad individ snabbt 
genomslag på det ekonomiska utfallet. 
Regelverket avseende personlig assistans är 
även till sin systematik för olika ersättningar 
och avräkningar komplext och där kommunen 
inte alltid äger inflytande eller beslutsrätt över 
de kostnader som påförs från 
Försäkringskassan och utförare. Detta gör 
verksamheten svår att budgetera och förutse 
till sitt ekonomiska utfall. 

Integration, 1,8 mkr. Verksamhetens överskott 
hänför sig i huvudsak till att bidragsintäkterna 
från Migrationsverket för året har blivit högre 
än vad som antogs gälla som förutsättningar i 
budgetarbetet. 

 

Utfall jämfört med föregående år 
En kontogruppsindelad redovisning kan visa 
hur olika typer av intäkter och kostnader 
utvecklats i jämförelse med föregående år 
(föregående års värde anges inom parentes); 

Avgiftsintäkter 8,3 mkr (8,2 mkr). 
Kontogruppen visar en ökning med 1,6 % 
vilken, efter justering avseende 
periodiseringspost 2018 beskriven nedan, 
följer i allt väsentligt den förväntade pris och 
kostnadsutvecklingen.



 

 

46 

Bidragsintäkter 34,5 mkr (40,6 mkr). 
Kontogruppen visar en minskning med  
-15,1 %. Trots att bidragen från 
Migrationsverket blivit högre än vad som 
budgeterades så är ändå nivåerna sjunkande 
sett i jämförelsen mellan 2019 och 2018, vilket 
förklarar huvuddelen av kontogruppens 
minskning. Även bidragen för anställningsstöd 
minskar mellan åren. 

Övriga intäkter 18,3 mkr (19,0 mkr). 
Kontogruppen visar en minskning med -3,3 %. 
Det minskade värdet innefattar härvid en 
periodiseringspost avseende upplupna intäkter 
som lades till intäkterna i bokslutet 2018 med 
1,0 mkr. Denna periodisering ligger härefter 
som en återkommande post 2019 och framåt 
varför jämförelsen mellan år 2019 och 2018 
specifikt behöver beakta denna post. Till en 
mindre del berör denna periodiseringspost 
2018 även kontogruppen Avgiftsintäkter ovan, 
enligt samma metodik (0,3 mkr). 

Anslagsintäkter 272,2 mkr (259,0 mkr). 
Anslagsintäkterna ökar mellan åren med  
5,1 %. 

Personalkostnader -233,9 mkr (-232,6 mkr). 
Personalkostnaderna som helhet ökar mellan 
åren med 0,5 %, vilket är under den nivå som 
skulle vara påkallat av löneutvecklingen mellan 
åren. Under året har olika åtgärder genomförts 
för att minska verksamheternas kostnader 
totalt sett och där bland annat en 
omorganisation inom hemtjänsten resulterat i 
att tidigare kostnadsökningar bromsat in. 

Lokalkostnader -27,7 mkr (-27,0 mkr). 
Lokalkostnaderna ökar mellan åren med  
2,5 %, vilket förklaras främst av prisjusteringar 
avseende städtjänster samt till viss del 
tillkommande hyrda lokalytor. 

Kostnader för köp av verksamhet -35,2 mkr  
(-28,3 mkr). Kostnader för köpt verksamhet 
ökar med 24,3 %. I huvudsak hänför sig 
ökningen till högre placeringskostnader inom 
verksamheterna Barn och ungdomsvård samt 
Insatser enl LSS. Även inhyrd bemanning för 
sjuksköterskor inom äldreomsorgen samt 
köpta städtjänster inom hemtjänsten svarar för 
en andel av kontogruppens ökade kostnader. 
Motstående till dessa ökningar kan vi notera 
minskade sådana kostnader inom 
Integrationsverksamheten. 

Övriga kostnader -52,3 mkr (-55,5 mkr). 
Kontogruppen Övriga kostnader minskar 
mellan åren med -5,8 %. I huvudsak hänför sig 
förändringen till minskade kostnader för 
inhyrda konsulter inom socialtjänsten samt 
även till del minskade övriga kostnader inom 
integrationsverksamheten. 

Verksamheternas sammantagna 
nettokostnader (bruttokostnader med avdrag 
för avgifts- bidrags- och övriga intäkter) uppgår 
till 288,0 mkr (275,8 mkr), och ökar således 
mellan åren med 4,5 %. Denna förändring kan 
jämföras med motsvarande förändring av 
anslagsintäkterna vilka ökat med 5,1 %. Dessa 
båda tal visar att verksamheternas 
nettokostnadsutveckling totalt sett under 2019 
bidrar till att minska avståndet till att uppnå en 
ekonomi i balans med sina beviljade anslag. 

 

En jämförelse av de totala bruttokostnaderna 
med föregående års motsvarande värden visar 
hur verksamheternas omfattning och 
bruttokostnadsvolym utvecklats mellan åren. 
För återkommande jämförelser av de 
volymmässigt större verksamheterna beräknas 
bruttokostnaderna som snittvärden per månad 
i tkr, enligt följande (föregående års värden 
samt procentuell förändring anges inom 
parentes); 

Gemensam administration, -659 tkr/mån (-850 
tkr/mån, -22,5 %) 

Missbruksvård vuxna, -947 tkr/mån (-887 
tkr/mån, +6,8 %). 

Barn och ungdomsvård, -1.949 tkr/mån (-1.595 
tkr/mån, +22,2 %). 

Ekonomiskt bistånd, -778 tkr/mån (-644 
tkr/mån, +20,8 %). 

Äldreomsorg, ordinärt boende, -7.580 tkr/mån 
(-6.890 tkr/mån, +10,1 %). 

Äldreomsorg, särskilt boende, -9.563 tkr/mån (-
9.670 tkr/mån, -1,1 %). 

Insatser enligt LSS, -5.175 tkr/mån (-5.205 
tkr/mån, -0,6 %). 

Integration, -1.025 tkr/mån (-1.596 tkr/mån, -
35,8 %).
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Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 
 

    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Kommunfullmäktige 1 328   -1 009  319  

Överförmyndare 1 478   -1 298  180  

Valnämnd 131  285  -313  103  

Revision 1 078  110  -1 188  0  

Summa övriga nämnder 4 015  395  -3 808  602  

     

Summa 2018 4 013  359  -3 464  908  

Summa 2017 3 425  434  -3 498  361  

Summa 2016 3 209  148  -3 728  -371  

 

Utfall mot budget 
Kommunfullmäktige, Överförmyndare, 
Valnämnd och Revision har ett sammanlagt 
överskott på 0,6 mkr. 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamheten kostade 0,3 mkr mindre än 
budgeterat, vilket beror på lägre kostnader för 
sammanträdesersättningar. Även kostnader för 
representation, utbildningar och uppvaktningar 
var mindre omfattande. 
 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarens verksamhet utövas i 
samverkan med Nyköpings kommun.  
Överförmyndarnämnden redovisar ett 
överskott på 0,2 mkr. Här har en återbetalning 
från Nyköping skett under året med hänvisning 
till lägre kostnader för deras verksamhet 2018. 
 
Valnämnden 
EU val genomfördes 2019. Statsbidrag erhölls 
med 0,3 mkr, lägre än budgerat. Kostnaderna 
för valförrättarna och representation var också 
lägre än budgeterat. En del personalkostnader 
för att organisera valet, transportera material 
etc. har ingått i arbetet inom 
Kommunstyrelsens kanslienhet och belastar 
således Kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Överskottet blev 0,1 mkr. 
 
Revisionen 
Det totala utfallet var exakt som budgeterat. 
Medel har reserverats för granskningar som ej 
är slutförda, exempelvis granskning av bokslut 
2019. Kostnader för utbildning blev också lägre 
än budgeterat. 
 

Utfall jämfört med föregående år 
Kommunfullmäktige 
Kostnader var i stort sätt lika för 2019, något 
högre sammanträdesarvode och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och något lägre 
kostnader för inspelning av sammanträden på 
grund av ett mindre antal sammanträden. 
 
Överförmyndarnämnden 
Anslaget minskade 2019 med -0,1 mkr utifrån 
information från kansliet i Nyköping. Kostnader 
blev också lägre än 2018, -0,1 mkr. 
 
Valnämnden 
EU val genomfördes 2019 jämfört med allmänna 
val 2018. Anslaget minskade 2019 med 0,1 mkr, 
men bidrag och kostnader bibehåll samma nivå, 
vilket resulterade i ett överskott på 0,1 mkr jämfört 
med 0,2 mkr 2018. 
 
Revisionen 
Kostnader för köpte tjänster och 
sammanträden ökade med 0,2 mkr jämfört 
med föregående år.  
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Driftredovisning 
 

 
 
*Kommunstyrelse Budget inklusive TB på -86,6 mkr är inklusive 0,1 mkr avrundning  

 
 

Budget 2019 11,4 

Till Oförutsett del av BEP okt-dec -2,3 

Till Oförutsett Överskott Skadefonden -0,3 

Justerad budget 2019 8,8 
 
 

Budget inkl TB Intäkter Kostnader Bokslut Budget- Utfall

2019 2019 utfall -19 2018

Kommunstyrelse* -86,6 105,1 -174,0 -68,9 17,7 0,1

Övriga nämnder -4,0 0,4 -3,8 -3,4 0,6 0,9

Utbildningsnämnd -289,8 53,9 -351,6 -297,7 -7,9 0,8

Vård- och omsorgsnämnd -272,2 61,1 -349,1 -288,0 -15,8 -16,8

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -26,1 4,1 -29,9 -25,8 0,3 1,2

Kultur- och fritidsnämnd -30,4 4,8 -34,9 -30,1 0,3 0,4

Delsumma nämnder -709,1 229,4 -943,3 -713,9 -4,8 -13,4

Försäljning exploateringar 26,0 20,3 20,3 -5,7 -21,9

Kostnader exploateringar -16,6 -2,9 -2,9 13,7 21,7

Delsumma exploateringar 9,4 20,3 -2,9 17,4 8,0 -0,2

Oförutsett 1,2

Löneöversyn för prioriterade grupper -0,7 0,7

Finansförvaltningen verksamhet -1,0 7,5 -8,7 -1,2 -0,2 -3,2

Pensionskostnader inkl nyintjänade -39,2 -51,1 -51,1 -11,9 -4,3

Avgår interna poster

Interndebiterade intäkter-kostnader -87,6 87,6

Kalkylerade kapitalkostnader 30,0 29,7 29,7 -0,3 -0,2

Interndeb. KP-avgift o övr bokslutsposter 23,8 27,5 27,5 3,7 6,5

Delsumma verksamheten övrigt 12,9 -80,1 85,0 4,9 -8,0 0,0

Verksamhetens intäkter o kostnader -686,8 169,6 -861,2 -691,6 -4,8 -13,6

Avskrivningar o nedskrivningar -20,4 0,0 -22,1 -22,1 -1,7 4,6

Skatter och statsbidrag 711,1 710,8 0,0 710,8 -0,3 -1,5

Finansnettot 4,9 15,1 -9,8 5,3 0,4 4,1

Årets resultat 8,8 895,5 -893,1 2,4 -6,4 -6,4
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Driftredovisning 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny 
kommunal bokförings- och redovisningslag, 
Lag om kommunal bokföring och redovisning. 
Den nya lagen tillämpas från räkenskapsåret 
2019. I samband med den nya lagen har 
Rådet för kommunal redovisning tagit fram en 
ny rekommendation för driftredovisningen.  
 
Det ursprungligt budgeterade resultat var  
11,4 mkr. Överskottet från skadefonden på  
0,3 mkr och en del av avräkningen för barn 
och elevpeng på 2,3 mkr har tagits ur det 
budgeterade resultatet och försämrade 
således det budgeterade resultat med 2,6 mkr, 
från 11,4 mkr till 8,8 mkr. Årets resultat är  
2,4 mkr, en negativ budgetavvikelse på  
-6,4 mkr. 
 
Anslagen ökade med 47,5 mkr (29,1 mkr). 
Samtidigt ökade kommunens intäkter från 
skatter och statsbidrag med 31,2 mkr,  
(2,1 mkr) motsvarande 4,6 % (4,3 %).  

Nämnderna 
Nämndernas budget för 2019 var  
699,3 mkr. Genom tilläggsanslag har budgeten 
ökat med 9,8 mkr till 709,1 mkr. En 
specifikation på tilläggsanslag finns under 
respektive nämndredovisning. Nämndernas 
bruttokostnader ökade med 38,1 mkr  
(32,5 mkr), motsvarande 4,2 % (3,7 %). 
Personalkostnader ökade med 3,6 %, 
lokalkostnader med 7,8 % och kostnader för 
köpt verksamhet med 9,6 %.  
 
Bruttointäkterna sjönk däremot med 0,8 mkr 
(-15,4 mkr). Den största minskningen är inom 
bidrag som har en negativ budgetavvikelse på 
-10,0 mkr. Nettokostnadsökningen hos 
nämndernas blev 37,2 mkr (47,9 mkr).  
Utfall mot budget visar en negativ 
budgetavvikelse på -4,8 mkr, en förbättring 
mot föregående års avvikelse på -13,4 mkr. 
 

Exploateringar 
Årets budget kring försäljning av 
anläggningstillgångar uppgick till 26,0 mkr. 
Försäljningarna har uppgått till 20,3 mkr, 
främst tomter på Lastudden och Femöre, 
Kostnaderna blev betydligt lägre än budget, -
2,9 mkr i jämförelse med budget på -16,6 mkr. 
Sammanlagt har exploateringsverksamheten  
bidragit till resultatet med 17,4 mkr, 8,0 mkr 
högre än budgeterat resultat.     

 
Övrigt i verksamheten 
Oförutsett 
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är 
ursprungligt på 7,1 mkr. Överskottet från 
skadefonden på 0,3 mkr har överförts till 
kommunens reserv för oförutsedda utgifter och 
därmed uppgår reserven till 7,4 mkr. Beslut om 
tilldelning från reserven har skett på hela 
reserven på 7,4 mkr till utbildningsnämnden för 
finansiering av avräkning barn- och elevpeng 
samt en rättelse av barn- och elevpeng för 
förskoleklass.  
 
Reserven skall inte överskrida budget och om 
så är fallet behöver en justering via eget 
kapital göras. En del av avräkningen för barn- 
och elevpeng för perioden oktober till och med 
december på 2,3 mkr har tagits ur eget kapital 
i och med att reserven för oförutsedda utgifter 
var förbrukat. I och med att reserven enbart 
används till finansiering av barn- och elevpeng, 
finns inget utrymme kvar för eventuella andra 
finansieringsbehov. 
 
Löneöversyn för prioriterade grupper 
I löneöversyn för prioriterade grupper finns en 
avsättning på 3,3 mkr, baserad 0,6 % av 
budgeterade personalkostnader. Utdelning har 
skett för helårseffekten av löneöversynen för 
2018 och översynen för 2019 på sammanlagt 
2,6 mkr. En budgetavvikelse på 0,7 mkr. 
 
Pensionskostnader 
Pensionskostnader blev mycket högre än 
budgeterat, en budgetavvikelse på 11,9 mkr 
som delvis är en följd av snabbare 
ökningstakten av personalkostnader. En annan 
förklaring är högre pensionskostnader för 
förtroendevalda. 
 
Finansförvaltning verksamhet 
Verksamhetskostnader och intäkter innehåller 
bland annat en statlig ersättning för höga 
sjuklönekostnader, en upplösning för statlig 
infrastruktur, utredningskostnader och 
kundförluster. Kostnader för vattenförbrukning 
och vidarefakturering till Oxelö Energi 
redovisas också under finansförvaltnings 
verksamhet. Sammanlagt budget på -1,0 mkr 
och ett utfall på -1,2 mkr, en negativ 
budgetavvikelse på -0,2 mkr.  
 
Interna poster 
Interna poster innehåller nämndernas 
interndebiterade kostnader och intäkter, 
kapitalkostnader och personal-
omkostnadspålägg. Interna poster 
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visar ett överskott på 3,4 mkr vilket främst 
beror på att personalkostnaderna ökar i snabb 
takt, med därpå följande personalomkostnads-
pålägg. 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Förra årets lägre investeringstakt har också 
påverkats årets avskrivningskostnader som är 
1,3 mkr lägre än budget. Ej budgeterade 
nedskrivningar har skett på sammanlagt  
-3,0 mkr. Sammanlagt visar posten en negativ 
budgetavvikelse på -1,7 mkr. 

Skatter och statsbidrag 
Skatte- och statsbidragsintäkterna blev  
-0,3 mkr lägre än budgeterade, beroende på 
lägre intäkter på kommunalskatt -4,5 mkr, 
negativa preliminära slutavräkningar på  
-4,9 mkr som kompenseras med högre 
statsbidrag, ett budgetutfall på 9,1 mkr. 

 

Finansnettot 
Finansiella intäkter utgörs av ersättning från 
våra koncernbolag för deras andel av 
upplåningen, av utdelningar från bland annat 
Oxelösunds Hamn och Förab samt av 
utbetalning av överskottsmedel från 
Kommuninvest. Totalt är finansiella intäkter  
-0,8 mkr lägre än budget, fördelat på lägre 
utdelningar -0,1 mkr och lägre 
ränteersättningar -0,7 mkr. 
Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på 
våra lån för hela koncernen samt ränta på 
pensionsskulden. Räntekostnaderna är  
1,2 mkr lägre än budget. 
Finansnettot blev sammanlagt 0,4 mkr bättre 
än budget. 
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Ekonomi 

Årets resultat 
Kommunens verksamheter finansieras av 
skattemedel och till en mindre del av avgifter 
och andra intäkter. Kommunen budgeterade 
ett ursprungligt resultat på 11,4 mkr.  
 
Utbildningsnämnden fick 2,3 mkr för en del av 
den sista avräkningen för barn- och elevpeng 
som togs ur eget kapital, det vill säga 
försämrade årets budgeterade resultat. 
Överskottet av skadefonden på 0,3 mkr har 
överförts till reserven för oförutsedda utgifter 
och därmed också försämrades årets 
budgeterade resultat. Budgeterat resultat 2019 
är därmed 8,8 mkr.  
Utöver ovan nämnda uttagningar från eget 
kapital fördelades 7,4 mkr ur anslaget för 
oförutsedda utgifter och 2,6 mkr från anslaget 
för prioriterade grupper. Från anslaget nya 
kapitalkostnader fördelas 5,3 mkr. 
Kommunens budgeterade resultat påverkas 
dock inte av dylika ombudgeteringar 
 
Årets resultat är 2,4 mkr en försämring med  
-1,9 mkr i jämförelse med 2018 årsresultat på 
4,3 mkr. 
 

 
 

Förändring av intäkter och kostnader  
Intäkter 
Intäkterna är högre än 2018, 6,6 mkr, 4,0 %. 
Några av de stora förändringarna är försäljning 
av kost -1,0 mkr, medan avgifter för 
barnomsorg ökat med 0,6 mkr samt markhyror 
och arrenden ökat 0,5 mkr. Intäkter från bidrag 
har också minskat, -9,7 mkr. Huvudsakligen 
gäller det bidrag från Migrationsverket som 
minskade från 33,1 mkr  
 
 
 

 
 
till 24,8 mkr. Statsbidrag från Skolverket ökade 
med 1,3 mkr, från Socialstyrelsen minskade 
bidrag med -0,9 mkr och från 
Arbetsförmedlingen minskade bidrag med  
-0,9 mkr. EU-bidrag minskade med  
-2,2 mkr. 
 
Intäkter från försäljning av verksamhet och 
övriga ersättningar har ökat med 0,5 mkr. 
 
Exkl. statsbidrag och exploatering ökade 
intäkterna med 2,7 mkr, 4,2 %. Vi ”sålde” 
vatten till Oxelö Energi för 7,2 mkr. Denna 
intäkt motsvaras av samma kostnadsökning i 
fråga om fakturering från 
Vattenverksförbundet.  
 
Kommunen fortsätter att sälja icke-strategiska 
anläggningstillgångar. Syftet är att 
tillhandahålla mark för bostäder, främja 
företagande och frigöra kapital. 2019 såldes 
fastigheter på Femöre, Lastudden och 
Segelvägen sammanlagt på 20,3 mkr,  
14,7 mkr mer än föregående år. 
 
Kostnader 
Verksamhetens kostnader ökade med  
30,3 mkr (35,6 mkr) mellan åren. Den största 
andelen (66,2 %) av kostnadsökningen är 
personalkostnaderna 20,1 mkr (30,3 mkr). 
 
Personal 
Kostnaderna för löner och sociala avgifter 
ökade 12,8 mkr eller 2,8 % (5,6 %).  
Månadslönerna exkl. sociala avgifter, ökade 
med 17,4 mkr (17,0 mkr) eller 5,5 %. 
 
Kostnaden för timanställda, övertid och 
fyllnadstid minskade med 3,3 mkr från  
30,4 mkr till 27,1 mkr; 1,1 %. Samtidigt ökade 
sjuk- och ledighetsavdrag i lönesystemet från 
53,0 mkr till 54,1 mkr, 1,1 mkr eller 2,1 %. 
 
Förändringen av personalkostnaderna 
påverkas framförallt av antalet årsarbetare.  
 
Skulden till anställd personal för innestående 
semester och okompenserad övertid minskade 
med 3,4 mkr. 
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Pensioner 
Skandia har tagit över kommunens 
pensionsadministration från KPA från maj 
2016.  
 
Kostnaderna för pensioner ökade med 6,9 mkr 
(5,7 mkr), från 44,2 mkr till 51,1 mkr.  
 
Övriga kostnader 
Kostnaderna för köp av verksamhet ökade 
med 16,8 mkr, 9,6 %. De större avvikelser 
visar sig i köpt verksamhet från kommunägda 
företag, 1,0 mkr, köpt verksamhet från övriga 
företag, 8,9 mkr och köpt verksamhet från 
kommuner som ökade med 6,4 mkr, vilket 
främst beror på högre kostnader för IT tjänster 
och gymnasieverksamheten. 
  
Kostnader för anskaffning i exploaterings-
verksamheten uppgick till 1,4 mkr. 
Exploateringskostnader redovisas från 2017 
när de sker, utan att invänta matchande 
försäljning som gjordes tidigare.  
 
En förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att kommunen har en balans mellan 
kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är 
nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor 
andel av de löpande kostnaderna tas i anspråk 
av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. 
En nettokostnadsandel på över 100 % innebär 
att kostnaderna överstiger intäkterna. 
Nettokostnadsandelen (exklusive 
nedskrivningar) 2019 var 100,0 %, en 
förbättring jämfört med 2018 (100,5 %).  
 

 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Kostnader för avskrivningar är 2,7 mkr högre 
än 2018. Under 2019 har nedskrivningar gjorts 
på 3,0 mkr (inga nedskrivningar 2018). 
Sammanlagt en kostnadsökning på 6,7 mkr. 
 
Finansnettot 5,3 mkr (8,0 mkr) har 
försämrats. Det beror på lägre utdelningar och 
högre räntekostnader.  
 
Kommunens bolag har lämnat utdelning med 
3,0 mkr (3,0 mkr) och Oxelösunds Hamn AB 
med 2,7 mkr (2,8 mkr). Dessutom har 
kommunen fått en utdelning av överskott från 
Kommuninvest med 1,0 mkr (1,5 mkr) och från 
Jönåkers Häradsallmänning med 0,2 mkr. 
 
Kommunen har ett positivt finansnetto tack 
vare låga räntor och ökade utdelningar. Vi kan 
förvänta oss att räntenivån på vår befintliga 
låneskuld kommer att fortsätta vara mellan  
1,2 % och 2,0 % i uppskattningsvis fem år till 
enligt prognos från SEB, eftersom vi säkrat 
den långsiktigt genom att förlänga 
räntebindning. Men räntekostnaderna har ändå 
stigit i och med att låneskulden har gått upp för 
finansiering av genomförda investeringar. 

Skatter och statsbidrag 
Kommunens intäkter består huvudsakligen av 
skatter och generella statsbidrag. 
Utdebiteringen är fortsatt 22:22 per 
skattekrona i kommunen. 
Skatteintäkterna baseras på hur många 
invånare kommunen har 1 november året före 
budgetåret. Invånarna detta datum 2018  
(12 027) var 14 personer fler än 2017 (12 013). 
 
Skatter och statsbidrag ökade med 31,2 mkr 
från 125,5 mkr till 144,3 mkr.  Skatteintäkter 
från allmän kommunalskatt ökade med  
14,8 mkr. 
 
Oxelösund får mindre kommunalskatt för 2018 
än vad Riksskatteverket betalade ut 
preliminärt, det vill säga en negativ 
slutavräkning. Enligt Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) beräknas ett avdrag med  
-37 kr per invånare för kommunerna. I förra 
bokslutet bokade vi upp en skuld på -61 kr per 
invånare, vilket blir en förbättring i år,  
24 kr per invånare. Det förbättrade 
kommunens resultat med 0,3 mkr.  
 
För 2019 räknar SKR med att kommunerna 
återigen kommer att få en negativ 
slutavräkning, -430 kr per invånare och då ska 
Oxelösund alltså betala tillbaka -5,2 mkr. 
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De generella statsbidragen ökade med  
18,8 mkr (21,2 %) jämfört med 2018, den 
största skillnaden inom kostnadsutjämningen 
(12,8 mkr), inkomstutjämningen (4,6 mkr), 
regleringsbidrag (6,6 mkr) och bidrag för 
mottagande av flyktingar (-3,9 mkr). 
 

Koncernbanken 
Koncernbankens uppgift är att förse 
Oxelösunds kommun och dess helägda bolag 
med lån och likvida medel till lägsta möjliga 
räntekostnad. Kapitalförvaltning och 
samordning av koncernens likviditet ingår i 
koncernbankens uppdrag. Verksamheten 
bedrivs enligt finanspolicyns regler med hjälp 
av en finanskommitté. 
Kommunen strävar efter ett lågt positivt saldo 
på koncernkontot. Avtalet med Sörmlands 
Sparbank ger också tillgång till en kontokredit 
på 60 mkr för att överbrygga eventuella kortare 
likviditetsbehov. 
 
Extern upplåning för kommunen och dess 
helägda bolag görs av koncernbanken. 
Undantag görs för Oxelösunds Kommuns 
Förvaltnings AB (Förab) vilket lånar direkt med 
kommunens borgen. 
 
Den totala låneskulden uppgår till 626,1 mkr 
(491,1 mkr) en ökning med 135,0 mkr vilket 
beror på en ökad upplåning av kommunens del 
av låneskulden som vid årsslutet är på  
124,0 mkr. Bolagens skuld ökade med 11 mkr. 
Kommunens del av låneskulden uppgår till 
33,0 % (16,8 %). 
 
Koncernbanken förvaltar likviditet till 
kommunen med 14,9 mkr (40,1 mkr) och de 
kommunala bolagen med 30,7 mkr (35,1 mkr).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Genomsnittsräntan har sjunkit. Vid årsskiftet 
var räntan 1,23 % (1,44 %). 
 

 

Genomsnittlig räntebindningstid är betydligt 
längre än i slutet på 2018 och är på 3,60 år 
(2,73 år). Tiden ligger inom det intervall som 
finanspolicyn anger, mellan 2,5 – 7,5 år. Ju 
längre bindningstid desto säkrare är vi mot 
ränteuppgångar. Under 2019 har ett 
räntesäkringsarbete skett genom att förlänga 
räntebindningen på nya och omsättning av lån.  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är också 
betydligt längre och är nu på 3,27 år (2,52 år). 
Bindningstiden ligger över minimigränsen i 
finanspolicyn som är 1,5 år. 
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Skatter och statsbidrag Budget Redovisning Avvikelse Redovisning Redovisning 

  2019  2019  2019  2018  2017  

       
Skatteintäkter  576,0  571,4  -4,6  556,6  553,3  

Slutskatteavräkning  0,0  -4,9  -4,9  -2,5  -1,8  

Inkomstutjämning  117,3  123,0  5,7  118,4  103,5  

Kostnadsutjämning  -14,4  -12,6  1,8  -25,4  -26,5  

Regleringsavgift/bidrag 5,3  8,5  3,2  1,9  -0,1  

LSS-utjämning  -8,0  -9,4  -1,4  -7,6  -9,0  

Fastighetsavgift  24,1  24,4  0,3  23,9  20,9  

Mottagande av flyktingar 10,8  10,4  -0,4  13,4  13,3  

Övrigt   0,0  0,0  0,0  0,9  2,2  

  711,1  710,8  -0,3  679,6  655,8  
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Pensionskostnader

inkl löneskatt (mkr) 2019 2018

Förändring avsatt till

pensioner 8,5 4,1

Individuell del 19,5 20,7

Pensionsutbetalningar 22,5 19,1

Övrigt 0,6 0,3

Summa 51,1 44,2

Pensioner 
Pensioner redovisas enligt blandmodellen, 
vilket innebär att pensioner intjänade till och 
med 1997 behandlas som en ansvars-
förbindelse. Pensionsförmåner som intjänats 
från och med 1998 redovisas löpande som 
kostnad i resultaträkningen och avsättning i 
balansräkningen. 
 
Utöver detta finns intjänade förmåner för 
deltidspolitiker vilka också har rätt till pension. 
Merparten av den individuella delen av 
pensionsförmåner utbetalas under mars 
månad följande år för individuell placering. 

 

Pensionskostnader 
Kostnaderna för pensioner ökade med  
6,9 mkr från 44,2 mkr till 51,1 mkr. Den 
budgeterade kostnaden var 39,2 mkr. 

Utbetalningar till medarbetare som gått i 
pension ökar för varje år och eftersom 77,8 % 
avser pensioner som tjänats in till och med 
1997 betyder det att ansvarsförbindelsen 
minskar i snabb takt. 

Övriga pensionskostnader kommer att ta allt 
större utrymme av kommunens resurser i takt 
med att pensioner i ansvarsförbindelsen 
betalas ut och lyfts in som kostnader.  

 

Pensionsskuld 
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 
326,4 mkr (324,4 mkr) varav 77,8 % (81,0 %) 
redovisas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. I takt med att gamla 
pensioner betalas ut kommer en ökande andel 
av skulden att finnas i balansräkningens 
avsättning. 

Den avsatta skulden i balansräkningen ökade 
med 10,6 mkr (5,6 mkr) och 
ansvarsförbindelsen minskade med -8,5 mkr  
(-4,9 mkr). 2,3 mkr, 1,1 %, av 
ansvarsförbindelsen resp. 16,9 mkr, 29,0 %, 
av avsättningen avser olika avtal för de 
förtroendevalda. 

Kommunens pensionsskuld förvaltas av 
Skandia som också sköter 
pensionsutbetalningarna. 

 

 

  

Pensionsförvaltning

inkl löneskatt (mkr) 2019 2018

Avsättningar 72,4 61,7

Ansvarsförbindelser 254,0 262,7

Totala pensionsför-

pliktelser 326,4 324,4

Finansiella placeringar

för framtida "pensioner" 0,0 0,0

"Återlånade" medel 326,4 324,4
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Balansräkning 
Balansomslutningen ökade med 157,4 mkr,  
12,6 %. 

Tillgångar 
Anläggningstillgångarna ökade med 136,5 mkr. 
Den största ökningen är inom materiella 
anläggningstillgångar som ökade med  
124,9 mkr. Den största enskilda posten är 
Oxelöskolan (71,0 mkr). Immateriella tillgångar 
ökade med 0,3 mkr och de finansiella 
tillgångarna ökade med 10,0 mkr vilket främst 
beror på utökad lån till Kustbostäder på  
11 mkr.  
 
Omsättningstillgångarna ökade med  
20,8 mkr genom ökad behållning i likvida 
medel på 17,0 mkr samt ökningen av 
kortfristiga fordringar på 3,8 mkr, vilket främst 
beror på ökade fordringar på Skatteverket.  

Eget kapital 
Ingående värde på eget kapital var 356,7 mkr. 
Värdet har justerats med -3,75 mkr vilket utgör 
en avsättning till sluttäckning för Björshults 
återvinningscentral. Överskottet på 
skadefonden på 0,3 mkr har förts över till eget 
kapital. Eget kapital har också justerats med  
-0,5 mkr, som avser skillnaden på värdet på 
andelen från Kollektivtrafikmyndigeten och 
återbetalningen när kollektivtrafikmyndigheten 
övergick i Region Sörmland.  
 

Avsättningar 
Avsättningen på pensionsskulden ökade med 
10,6 mkr från 61,7 mkr till 72,4 mkr. Övriga 
avsättningar ökade med 3,4 mkr, vilket främst 
beror på avsättningen till sluttäckning för 
Björshults återvinningscentral.  
 

Skulder 
Långfristiga skulder ökade med 135 mkr, 
genom kommunens nyupplåning 124 mkr för 
att finansiera en del av investeringarna och 
Kustbostäders nyupplåning 11 mkr för 
finansiering av köp av fastighet. 
 
De kortfristiga skulderna ökade med 9,9 mkr 
vilket bland annat beror på ökad skuld till 
koncernbolag och högre upplupna kostnader 
samt minskad leverantörsskuld, skuld till staten 
och semesterlöneskuld. 
 
Soliditeten, andelen av tillgångar som 
finansierats med eget kapital, har minskat från 
32,6 % till 28,4 %. Försämringen är en följd av 

högre lånevolymen på grund av högre 
investeringar. I kommunens balansräkning 
finns bolagens långfristiga skulder och 
kommunens motsvarande fordringar på 
bolagen som del av vår koncernbank. Utan 
dessa skulle soliditeten vara 44,4 % (54,6 %).  

 

 

Leasingavtal 
Kommunens leasingkontrakt behandlas som 
operationell leasing och innebär ett åtagande 
på 6,9 mkr (5,9 mkr) och utgörs av återstående 
nominella leasingavgifter. Utöver detta 
tillkommer IT- inventarier inom 
samarbetsavtalet med Nyköpings kommun. 
Leasingavgifter för 5,8 mkr (5,6 mkr) har 
betalats under 2019. 
 
Kommunens policy är att endast leasa 
personbilar och larmsystem. Även datorer 
leasas inom ramen för samarbetsavtal med 
Nyköpings kommun. I undantag har dock gjorts 
för teknisk utrustning där olika krav omöjliggjort 
köp.  

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden och övriga 
ansvarsförbindelser uppgick till 20,9 mkr 
(60,3 mkr). Borgensåtagande för Förabs 
banklån är på 20,7 mkr. Hyresgarantier står för 
0,2 mkr (0,1 mkr). 
Kollektivtrafikmyndigheten har ingått en borgen 
såsom för egen skuld för AB Transitios 
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låneförbindelser på 1 909 mkr för spårfordon, 
komponenter och utrustning. Oxelösunds 
andel av detta var 39,5 mkr under 2018. I och 
med att Kollektivtrafikmyndigheten har upphört, 
finns borgensåtaganden inte kvar under 2019. 

 
God ekonomisk hushållning 
För kommunens förvaltning gäller ett 
lagstadgat krav på god ekonomisk hushållning. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har två 
perspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte 
på kommunens finansiella ställning och dess 
utveckling. Kommunens finansiella mål är att 
ekonomin ska vara stabil. För att förtydliga vad 
det innebär för Oxelösund finns tre finansiella 
mål. Dessa finns redovisade under rubriken 
Kommunmål och underrubriken finansiella mål.  
 
Verksamhetsperspektivet innebär att vi strävar 
efter en hög grad av måluppfyllelse i hela 
målkedjan från kommunmål till nämndmål. 
 
I budgeten synliggörs att: 

• Vi gör det som har planerats i form av 
mål på olika nivåer (prestation,  
ex antal timmar, måltider) 

• Verksamheten har genomförts till 
planerad kvalitetsnivå (ex nöjdhet, 
betyg) 

I delårsbokslut och årsredovisning  
synliggörs att: 

• Vi gjort det som vi planerade vilket har 
lett till hög måluppfyllelse (prestation, 
ex antal timmar). 

• Verksamheten har genomförts till 
planerad kvalitetsnivå (ex nöjdhet, 
betyg) 

 
Resultatutjämningsreserv 
För kommuner finns möjlighet att inrätta en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Under vissa 
förutsättningar kan inom ramen för 
balanskravsutredningen en RUR byggas upp. 
 
Reserven gör det möjligt att avsätta en del av 
ett överskott i goda tider och sedan använda 
medlen för att täcka underskott som kan 
uppstå till följd av en lågkonjunktur. Genom en 
sådan reserv kan balanskravsresultatet 
utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna 
möta konjunkturvariationer och därigenom ge 
de verksamheter som kommuner bedriver 
jämnare villkor. Kommunfullmäktige beslutar 
om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer 
för hantering av den. 
 

I Oxelösunds bokslut 2019 görs ingen 
avsättning till RUR i och med att resultatkravet 
inte är uppnått. Riktlinjer för denna reserv togs 
i bokslut 2016, då vi satte av 15,0 mkr. I 
bokslut 2017 gjordes en ytterligare avsättning 
på 25,0 mkr. Däremot finns en öronmärkning 
under eget kapital för avsättning för pensioner 
på 9,5 mkr. Avsättningen är gjord innan RUR 
och nya regler för balanskravsresultatet fanns. 
Avsättningen har lagts över i RUR som nu är 
totalt 49,5 mkr.  

 
Öronmärkningar under  
balanskravsresultatet 
I bokslut 2018 gjordes en öronmärkning under 
balanskravsresultatet i form av en avsättning 
på 0,5 mkr till kommunens 70-årsjubileum år 
2020. 
 
I bokslut 2019 görs också en öronmärkning 
under balanskravsresultatet i form av en 
avsättning på 0,5 mkr till kommunens 70-
årsjubileum år 2020. 
 
Under 2020 blir öronmärkningen utnyttjande 
som en vanlig kostnad och påverkar resultatet. 
Om vi gör ett positivt balanskravsresultat 2020 
händer inget. Gör vi däremot ett negativt 
balanskravsresultat som beror på 
öronmärkningen hävdar vi synnerliga skäl för 
det överdraget. 
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Investeringar 
 

 

  

Pågående

(Belopp i mkr) Helårs- projekt

Verksamhet budget Utfall Avvikelse 2018 Ack utfall

Kommunstyrelse

Oxelöskolan 152,3 71,0 81,3 102,2

Peterslundsskolan 1,2 0,9 0,3 0,4

Ramdalsskolan 18,5 6,7 11,8 0,9

Övriga skolor 2,3 2,0 0,3 0,2

Äldre- och gruppboende 48,2 3,2 45,0 3,4

Ramdalsanläggning o IP 1,5 0,4 1,1

Jogersö 4,7 0,8 3,9 0,5

Övriga fastigheter 32,8 14,5 18,3 1,6

Hamnar 6,2 1,3 4,9 0,7

Markberedning 11,1 1,6 9,5 0,9

Köp av mark o fastighet 11,8 5,5 6,3 2,0

Övrigt 2,6 0,5 2,1 0,2

Totalt Kommunstyrelse 293,2 108,4 184,8 58,6 113,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Gång- och cykelvägar 15,8 15,5 0,3

Gator och vägar övrigt 12,6 7,6 5,0

Torget 0,2 0,2 0,0

Fiskehamnen 0,9 1,0 -0,1 

Parker och allmänna ytor 8,3 1,1 7,2 0,6

Utbyte gatubelysning till LED 10,8 10,2 0,6 15,4

Övrigt 1,1 0,1 1,0 0,5

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 49,7 35,7 14,0 23,0 16,5

Utbildningsnämnd

Inventarier grundskola 1,3 1,2 0,1

Inventarier förskola 0,6 0,6 0,0

Lärverktyg 0,5 0,5 0,0

Totalt Utbildningsnämnd 2,4 2,3 0,1 2,9 0,0

Kultur- och fritidsnämnd

Ramdalens idrottsplats 1,5 0,8 0,7 0,9

Inventarier Koordinaten 0,2 0,0 0,2

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 1,7 0,8 0,9 0,5 0,9

Vård- och omsorgsnämnd

Välfärdsteknik/system 2,1 0,9 1,2

Inventarier/utrustning, SOF 3,8 1,3 2,5

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 5,9 2,2 3,7 3,1 0,0

Investeringsreserv, ej fördelad 4,2 0,0 4,2

Summa investeringar 357,1 149,4 207,7 88,1 130,4

Årets investeringar
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Investeringar 
 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny 
kommunal bokförings- och redovisningslag, lag 
om kommunal bokföring och redovisning. Den 
nya lagen tillämpas från räkenskapsåret 2019. 
I samband med den nya lagen har Rådet för 
kommunal redovisning tagit fram en ny 
rekommendation för investerings-
redovisningen. 
 
Investeringar har tidigare ingått i 
förvaltningsberättelsen, men utgör nu i en 
separat del av årsredovisningen. 
Investeringsredovisning har kompletterats med 
uppgift om pågående projekt och med uppgift 
om de kommunala koncernföretagens 
investeringar som kommunfullmäktige tagit 
ställning till. 
 
Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 
190,0 mkr. Dessutom har 167,1 mkr 
tilläggsbudgeterats avseende pågående 
projekt från föregående år. Det innebär totalt 
357,1 mkr i investeringsbudget för 2019. Årets 
investeringar uppgår till 149,4 mkr en 
budgetavvikelse på -207,7 mkr. 
 

Kommunstyrelse 
2019 är återigen ett år med högre 
investeringsutgifter än föregående år. 
Kommunstyrelsens budget uppgick till  
293,2 mkr (215,9 mkr). 141,3 mkr av denna 
budget är den ursprungliga budgeten och 
145,6 mkr bestod av överförda medel från 
2018. 
 
Utgifterna uppgår till 108,4 mkr. En avvikelse 
mot budget på 184,8 mkr, vilket beror främst 
på Oxelöskolan, Ramdalsskolan och ny- till 
byggnation av äldreboende. 
 
Störst andel av investeringsmedlen har gått till 
Oxelöskolan 71,0 mkr, planerat underhåll  
13,3 mkr och Ramdalsskolan 6,7 mkr. 
Kommunen har också (åter)köpt mark på  
5,5 mkr.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 
förbrukat 35,7 mkr av de 49,7 mkr som 
beviljats i investeringsmedel.  
De största investeringarna omfattar asfaltering 
och byte av gatljus till LED-belysning. 
Oxelösunds kommun har haft ett bra avtal med 
NCC gällande asfaltering. LED-belysning blir 
klar i början av 2020 och kommer att minska  

 
 
kostnaderna för gatubelysningens 
elförbrukning med drygt hälften. 
Av de återstående oförbrukade 
investeringsmedlen för 2019 äskas 5,3 mkr 
som tilläggsbudget till 2020. 
 

Utbildningsnämnd 
Under 2019 har Utbildningsnämnden förbrukat 
2,2 mkr av den totala investeringsbudgeten på 
2,4 mkr. Omorganisationen F-6 har lett till att 
lokaler har fått iordningställas och därmed har 
det prioriterats investeringar av inventarier 
såsom möbler och ljuddämpande avskiljare, 
som behövts för att bedriva verksamheterna. 
Lärverktyg har det också investerats i, men det 
är främst inom förskolan. Utbildningsnämnden 
äskar 0,2 mkr som tilläggsbudget till 2020 på 
återstående investeringsbudget.   

Kultur- och fritidsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnden disponerar 1,7 mkr 
i investeringsmedel för 2019 varav 0,8 mkr är 
tilläggsbudget från 2018.  
Investeringar på Ramdalens idrottsplats är 
påbörjade rörande bland annat 
idrottsutrustning, resultattavla samt 
åkgräsklippare. Under hösten fullföljs 
planerade investeringar i samarbete med 
Kustbostäder och projektet kommer att 
fortsätta under 2020.  
På Koordinaten pågår planering av införande 
av digitala skärmar/skyltar för information och 
marknadsföring tillsammans med 
kommuncenter. 
För båda projekt önskas tilläggsbudget till 
2020 med totalt 0,9 mkr. 
 

Vård- och omsorgsnämnd 
Vård och omsorgsnämndens disponerar  
5,9 mkr i investeringsmedel för 2019. 
Investeringar i välfärdsteknik har uppgått till  
0,9 mkr och investeringar i inventarier uppgick 
till 1,3 mkr.  
Av de återstående oförbrukade 
investeringsmedlen för 2019 om totalt 3,7 mkr 
äskas 2,9 mkr som tilläggsbudget till 2020, när 
dessa investeringar beräknas slutföras. 
 

Projekt i kommunala bolag som 
Kommunfullmäktige har tagit ställning 
till: 
Köp av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund för 
11,0 mkr. 
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Sammanfattande kommentarer  
 
Det bokförda resultatet är 2,4 mkr för 2019. 
Verksamheten gjorde ett underskott på -4,8 
mkr (13,4 mkr). Samtliga nämnder förutom 
Vård-och Omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden gjorde ett överskott 
gentemot budget under 2019. Vård- och 
omsorgsnämnden gjorde ett underskott på och 
-15,8 mkr och Utbildningsnämnden -7,9 mkr 
 
Under året investerade vi för 149,4 mkr trots 
ett lågt positivt resultat har vi enbart lånat 124 
mkr för att finansiera dessa 149,4 mkr. Detta 
på grund av flera orsaker tex god 
likviditetshantering. 
 
För framtiden gäller att i än högre grad hålla i 
kommunens ekonomi. Oxelösund har ett gott 
utgångsläge inför framtiden. Framtiden för 
kommunsverige kommer att bjuda på stora 
utmaningar demografiskt via ett ökat antal 
äldre och ett ökat antal barn och elever i 
förskolan och skolan, ett stort 
investeringsbehov både beroende på ett stort 
behov av tex nya förskolor demografi och ett 
eftersatt underhåll i våra 
verksamhetsfastigheter. 
 
Ett fortsatt utvecklingsområde är Vård- och 
omsorgsnämnden som hade ett negativt 
resultat under 2019 på -15,8 mkr. Under våren 
gjordes en genomlysning av Vård- och 
omsorgsnämnden. Dess slutsatser har börjat 
omsättas i beslut och aktiviteter under hösten 
vilket lett till tydliga ekonomiska resultatet i 
form av minskade underskott. Processen är 
inte klar med utvecklingsarbetet men under 
hösten har goda steg tagits åt rätt håll. 
 
Ett annat stort utvecklingsområde är 
utbildningsnämnden. Under 2019 hade 
utbildningsnämnden ett underskott på 7,9 mkr. 
I början på 2020 har utbildningsnämnden stora 
svårigheter att ta fram en budget i balans. 
Inom både Vård-och omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden är bemanningen i de olika 
verksamheterna en oerhört central fråga för att 
uppnå en god kvalitet gentemot brukarna och 
samtligt ha en god ekonomi Samtidigt behöver 
ett utvecklingsarbete göras kring 
Utbildningsnämndens främsta styrmedel Barn 
och elevpengen. Pengen behöver under våren 
utvärderas gentemot andra och även arbetas 
med så att alla delar i organisationen förstår 
och använder barn-och elevpengen.   
 

Under 2019 blev finansnettot positivt tack vare 
att räntekostnader blev lägre än budgeterat. 
Under året minskade genomsnittsräntan från 
1,44 % till 1,23 %. För de närmaste åren är det 
budgeterade finansnettot dock negativt. Det 
innebär att kommunen inte längre kommer att 
ha ett positivt finansnetto på grund av de 
ökade investeringarna som ger en ökad 
låneskuld. 
 
För att fortsätta ha ett grepp om framtiden 
behöver det finnas en reserv för oförutsedda 
utgifter som bland annat kan hantera de 
förändringar i demografin som sker under året. 
 
Samtidigt behöver kommunen ha ett 
resultatkrav för att möta framtiden. Det behövs 
med tanke på bland annat den 
investeringsperiod som Oxelösund står inför de 
närmaste åren genom tex ny skola/förskola 
och med anledning av den åldersstruktur som 
finns i befolkningen och de utmaningar som 
finns inom kommunens olika verksamheter. 
 
En annan viktig faktor för att ha en långsiktigt 
stabil ekonomi är att kunna ta hand om den del 
av kommunens pensionsåtagande som finns 
utanför balansräkningen. Under 2016 blev 
soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
första gången positiv, 3,7 %. Förbättringen har 
fortsatt under 2017 14,2 % och även 2018 har 
förbättringen fortsatt upp till 14,4 %. För 2019 
har dock en försämring skett till 12,6% 
 
Ett annat viktigt område att fortsätta att arbeta 
med under 2020 är att utveckla processen med 
integration av våra nyanlända. Intäkterna från 
schablonersättningen kommer under 2020 att 
minska i förhållande till 2019 men mycket av 
våra kostnader kommer att finnas kvar 2020 
och framåt. Eftersom integrationen av en 
nyanländ i genomsnitt tar längre tid än de två 
år vi får schablonersättning kommer vi ha kvar 
kostnaderna för våra nyanlända under betydligt 
längre tid än vi får bidrag från Migrationsverket.  
 
I budget 2019–2021 ligger kommunen med en 
nettokostnadsandel på 99 %, 99 % och  
102 %. Nettokostnadsandelen 2019 låg på 
100,0 % vilket är 0,5% lägre än 2018.  
Långsiktigt är en nettokostnadsandel på över 
100% inte hållbar. När sedan våra 
investeringar skjuter fart och skulderna också 
ökar i takt med investeringarna kommer det 
krävas att nettokostnadsandelen fortsätter att 
ligga klart under 100% även i framtiden.  
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Under 2019 når Kommunen två av sina 
finansiella mål. Målen för Soliditeten för 
koncernen och standardavvikelsen uppnås 
under 2019. Målen för nettokostnadsandelen 
och resultatkravet är inte uppnådda för 2019 
vilket är en varningsklocka för framtiden. Om vi 
inte når resultatkravet och 
nettokostnadsandelen urholkar det soliditeten 
för framtiden och vi uppnår inte god ekonomisk 
hushållning.  
 
Samtidigt har vi gjort oss beroende av våra 
exploateringsinkomster i allt högre grad desto 
längre fram vi kommer. När vi får 
exploateringsinkomster säljer vi våra tillgångar. 
Dessa inkomster måste användas till att 
förädla våra tillgångar och inte för att betala 
den löpande driften. Fortsätter vi med detta 
bygger vi in ett beroende av 
exploateringsinkomster och har då ökat risken i 
verksamheten inför framtiden. 
 
Med tanke på den investeringsperiod och de 
demografiska utmaningar Oxelösund är inne i 
och de resultat som framkommer i den 
finansiella analysen kommer det att också att 
krävas åtgärder inom flera områden för att 
Oxelösund ska fortsätta att ha grepp om 
ekonomin i framtiden. Det kommer att behövas 
fortsatt kostnadsmedvetenhet och ett ökat 
ansvar för ekonomin liksom en stor följsamhet 
gentemot budget. För att få en ekonomi som är 
stabil på lång sikt krävs en tydlighet kring 
Oxelösunds kostnadsnivå jämfört med andra 
kommuner. Det krävs också prioriteringar av 
vilken servicenivå Oxelösund ska erbjuda sina 
kommuninvånare i sina verksamheter för att nå 
en stabil ekonomi på lång sikt.  
 
Med en gemensam bild kring hur ekonomin ser 
ut, en tydlighet i vilka förväntningar våra 
kommuninvånare kan ha på den service 
kommunen erbjuder och en stor förmåga att 
prioritera, effektivisera och utveckla 
verksamheten, så kommer vi fortsatt ha goda 
resultat i framtiden samtidigt som vi kan skapa 
oss ett grepp om ekonomin och framtiden. Det 
är upp till oss själva att förvalta den situationen 
Oxelösund befinner sig i och staka ut vart vi vill 
i framtiden. Oxelösund har framtiden i sina 

egna händer. Nu gäller det att tillsammans ta 
den chansen och ta grepp om framtiden. 
 

Verksamhet hos andra huvudmän 
Genom två gemensamma nämnder sker 
samverkan med Nyköpings kommun; 
lönehantering, IT- och överförmyndar-
verksamhet. 
 
Genom en gemensam växelnämnd sker 
samverkan med Trosa och Gnesta kommun 
 
Två gemensamma nämnder för landstinget 
och kommunerna i länet har hand om 
hjälpmedels- respektive patienträttsfrågor. 
 
Inom Vårdförbundet Sörmland bedriver 
kommunerna och landstinget behandling. Från 
och med 2012 är Oxelösund inte längre 
medlem i förbundet. Oxelösund har dock ett 
avtal med Vårdförbundet som säger att 
kommunen får nyttja deras upphandlade avtal 
med olika vårdinrättningar. 
 
Sedan 1 januari 2019 kommer kollektivtrafiken 
i stället att skötas och administreras av 
nybildade Region Sörmland. Sörmlandsturism 
AB är ett regionalt marknadsföringsbolag där 
Oxelösund har en mindre del. Onyx 
näringslivsutveckling i Oxelösund och 
Nyköping AB är ett gemensamt 
näringslivsbolag mellan de båda kommunerna. 
Onyx har i uppdrag att arbeta för att nya 
företag etablerar sig på orterna samt att hjälpa 
lokala företag vid behov av nya lokaler. 
 
Genom samverkansavtal med Nyköpings 
kommun om gymnasieutbildningar garanteras 
att Oxelösunds ungdomar har möjlighet att 
konkurrera om utbildningsplatser på lika villkor 
som Nyköpings ungdomar. Kommunen 
samverkar med regionen om 
ungdomsmottagning, rådgivningsbyrå i 
drogfrågor och familjecentral. 
 
Räddningstjänsten bedrivs sedan 1997 av 
Sörmlandskustens Räddningstjänst genom ett 
civilrättsligt avtal med Nyköpings kommun. 
Även Trosa och Gnesta deltar i samarbetet. 
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Kommunkoncernen  
 

Oxelösund kommunkoncern består av 
bolagskoncernen och intressebolag som 
tillsammans utgör en ekonomisk enhet 
gentemot omvärlden. Koncernen omfattar 
kommunen samt de företag i vilka kommunen 
har ett väsentligt inflytande eller där 
kommunens andel uppgår till minst 20 procent. 
De bolag som kommunen äger tillsammans 
med andra aktörer ingår i koncernen 
motsvarande den ägda andelen.  
Syftet med koncernredovisningen är att ge en 
samlad bild av bolagsgruppens åtaganden 

genom att presentera ett bokslut som beskriver 
koncernen som om den vore ett enda företag.  
Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds 
kommuns Förvaltnings AB (Förab), 
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö 
Energi AB.  
Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn 
AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds 
Vattenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och 
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och 
Nyköping (20 % andel). 
 
 

 
 

 

Finansiell ställning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 
34,4 mkr (34,4 mkr). Årets intäkter uppgår till 
576,3 mkr (541,5 mkr). Balansomslutningen 
ökade till 1 746,2 mkr (1559,1 mkr). 
Koncernens soliditet är 40,8 % (41,3 %).  
 
Koncernen har under 2019 utbetalat 7,3 mkr 
(6,8 mkr) för arvoden och löner till styrelser och 
verkställande direktörer.  
Utbetalning av löner till anställda under året var 
462,2 mkr (439,8 mkr). 

 
Bolagskoncernen 
 

Förab     
Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning, 
mkr  775,9 733,1 707,8 

Soliditet  24,8% 23,8% 22,3% 

Omsättning, mkr  287,0 275,7 252,3 

Årets resultat, mkr  20,1 19,2 13,8 

Antal anställda  98 98 100 

 

Oxelösunds 
kommun 

Oxelösunds 
Hamn AB 

NOVF 
Nyköpings- 
Oxelösunds 

Vattenverksförbund  

Onyx 
Näringslivsutveckling 

i Oxelösund 
och Nyköping AB 

Oxelösunds 
kommuns 

förvaltnings AB 
(Förab) 

 
Kustbostäder 

i Oxelösund AB 
Oxelö Energi AB 

50 % 43 % 20 % 100 % 

100 % 100 % 
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Oxelösunds 

Vattenverksförbund  
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Uppföljning av kommunmål  
 
De kommunala bolagen ska bidra till att 
kommunen når visionen och de kommunmål 
som sätts upp i Mål och budget.  
 

Framtidstro 
Förvärvet av Prisman 8 av Sparbanken samt 
diskussionerna om förnyelsen av Prisman 6 
bidrar förhoppningsvis till att medborgarna 
känner att det finns en framtidstro i Oxelösund. 
Planerna på en ny fjärrvärmeproduktion med 
inriktningen att skapa ett långsiktigt samarbete 
mellan Vattenfall, SSAB och OEAB. 
 

Trygg och säker uppväxt 
Bolagen ser det som viktigt att kunna erbjuda 
ungdomar sommarpraktik och yrkespraktik. 
Årligen arbetar fler än 30 ungdomar i olika 
sorters praktik i någon av bolagens 
verksamheter. En målbild är att kunna erbjuda 
ännu fler ungdomar yrkespraktik. 
   

God folkhälsa 
Sjukfrånvaron är en indikator på folkhälsan och 
då personalen i båda bolagen har låg 
sjukfrånvaro bidrar det direkt till en bättre 
folkhälsa i kommunen. Kustbostäder har dock 
det senaste året haft en ökad sjukfrånvaro. 
Bolagen jobbar även med den yttre miljön i 
kommunen och boendemiljöerna inom 
allmännyttan. Med detta arbeta skapar vi 
trivsel och bidrar positivt till att ge 
förutsättningar för bättre livskvaliteten och 
folkhälsa. 

 
Trygg och värdig ålderdom 
Tillgängliga fastigheter med hissar är en 
förutsättning för många äldre att kunna bo kvar 
i egen bostad, så länge som möjligt. Bolaget 
har problem att anlägga hissar då byggbolagen 
i regionen har för många andra prioriterade 
projekt. Utöver hissar diskuteras även 
möjligheten att etablera fler lägenheter i 
centrum vilket bolaget bedömer kommer 
attrahera en äldre målgrupp. 
 

Attraktiv bostadsort 
Att hålla bostadsområden, parker och 
grönområden välskötta har betydelse för 
ortens attraktivitet men även att ha ett bra 
värdskap och bemötande i dialogen med 
hyresgäster, medborgare och turister. 
Energibolaget bidrag till detta kommunmål med 
låga energipriser samt hög tillgänglighet och 
service i leveranser av vatten, renhållning, el, 
fjärrvärme samt ett väl fungerande stadsnät 
med bra utbud 

Hållbar utveckling 
Benjamins återbruk fungerar mycket bra och 
har inneburit fler besökande till 
återvinningscentralen. Andra satsningar är 
eldrivna fordon, där bolagen nu har 8 st elbilar 
och 8 elcyklar med flak. Samt installation av 
solceller där nu Oxelö Energi har sålt 18 st 
solcellsanläggningar.   

Uppföljning av ägardirektiv 
 
Bolagens bidrag till att uppnå kommunmålen 
ingår i den gemensamma beskrivningen av 
måluppfyllelsen.  
 
Nedan redovisas uppföljning av 2019 års 
ägardirektiv för respektive bolag. 

Förab 
Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i 
enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad 
avkastningsplan.  

Bolaget har lämnat utdelning i enlighet med 
plan. 

Bedömningen är att ägardirektivet är uppfyllt. 
 

Kustbostäder AB 
 
Bolaget ska ta fram en plan för 
nyproduktion med en samlad bild av 
projekt för olika typer av bostäder. Planen 
ska redovisas för kommunstyrelsen en 
gång på våren och en gång på hösten 
under 2019. 
 
Planen finns framtagen och uppdateras 
löpande. Redovisning sker till 
kommunstyrelseförvaltning samt till 
kommunstyrelsen.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten 
redovisa vilka trygghetsskapande åtgärder 
som genomförts under året. 
 
Bolaget genomför åtgärder med renovering av 
tvättstugor varav en viktig del att göra dessa till 
en tryggare miljö att vistas i. Har även infört 
metodiken med Huskurage som syftar till att 
minska våldet i hemmet. 
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
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Om beslut tas att hyra LSS boende i 
fastigheten Cypressen skall bolaget ha som 
målsättning att ha färdigställt detta boende, 
ca 18 månader senare. 
 
Bolaget har utarbetat ett koncept med 
ombyggnad delar av ett våningsplan i 
Cypressen till ett LSS boende. Initialt var 
projektkalkylen på en acceptabel nivå men när 
kraven på utformningen skulle jämkas med 
konstruktionen av fastigheten blev dessa 
lösningar dyrare och projektet är inte längre 
lika attraktivt.   
  
Ägardirektivet anses ej uppfyllt.  
 
Bolaget ska samarbeta med berörda 
nämnder och arbetsförmedlingen för att 
kunna erbjuda minst 2 arbetspraktikplatser 
och 3 platser för extratjänster. Utöver detta 
skall bolaget erbjuda minst 20 ungdomar 
sommarpraktik.  
 
Kustbostäder har under året haft ca 2 
extratjänster samt 2 personer på yrkespraktik. 
Bolaget har anställt 35 sommarungdomar samt 
8 säsongsanställda där yrkespraktik och 
språkpraktik finns med som viktiga 
komponenter.     
 
Ägardirektivet anses uppfyllt.  
 
Bolaget sköter drift och förvaltning av 
Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och 
omfattning regleras i särskilt avtal med 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Bolaget har ett avtal med Kultur och 
fritidsnämnden avseende skötsel av IP.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Varje år skall en nöjdkundmätning 
genomföras för kommunfastigheterna. 
Målsättningen är att det årligen skall ske en 
förbättring av resultaten. 
 
Mätning är genomförd efter årsskiftet och 
resultatet redovisat 
kommunstyrelseförvaltningen och 
kommunstyrelsen. Ny mätning genomförs 
direkt efter årsskiftet 19/20.   
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Allmännyttan genomför vart tredje år en 
NKI mätning. Nästa mätning kommer ske år 
2019 med målsättning att förbättra 
resultatet i förhållande till föregående 
mätning. 

 
Bolaget har genomfört en NKI undersökning 
för allmännyttan och resultatet visar på att 
bolaget får höga betyg av hyresgästerna.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt.  
 
Bolaget ska bygga hissar i det befintliga 
fastighetsbeståndet eller via nyproduktion 
tillskapa lägenheter med tillgång till hiss. 
Med målsättning att till år 2027 uppnått att 
minst 34 % av bolagets lägenheter är 
tillgängliga via hiss.  
 
Bolaget skall årligen redovisa hur detta arbete 
fortskrider samt beskriva en förväntad 
efterfrågan. Bolaget har under året inte lyckats 
med att få någon entreprenör att offerera 
hissinstallationer varför planen är att byta 
strategi med att göra projektet större med fler 
hissar och även inkludera andra åtgärder som 
exempelvis stambyten.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Kustbostäder skall följas upp av MSN valda 
nyckeltal för att mäta effektivitet och 
kvalitet inom områdena: stadsbilden, 
säkerhet, lekplatser och snöröjning. 
 
I dialog med MSF har bolaget diskuterat olika 
nyckeltal som kan följas upp för att mäta 
effektiviteten på utförda arbeten. Arbetet med 
nyckeltalen är inte klart varför det behövs mer 
tid för att få till dessa.    
 
Ägardirektivet anses inte uppfyllt.  
 
Allmännyttans energiförbrukning redovisas 
och följs upp årligen med redovisning av 
åtgärder och utfall jämfört med 2017. 
Målsättningen är att till år 2022-12-31 skall 
energiförbrukningen minskats med minst 6 
% jämfört med utfallet år 2017 då 
energiförbrukningen (el samt värme) var 
138 KWh/kvm. 
 
Detta är ett långsiktigt arbete och några 
exempel på åtgärder är att givare installeras i 
varje lägenhet för att bättre kunna optimera 
och trimma in värmesystemet. Ombyggnation 
av tvättstugor, installationer av solceller och 
fönsterbyten är andra åtgärder som 
genomförs.    
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
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Oxelö Energi AB 
Bolaget ska samarbeta med berörda 
nämnder och arbetsförmedlingen för att 
kunna erbjuda minst 1 arbetspraktikplats 
och 2 platser för extratjänster. 
 
Bolaget har 2 extra tjänster samt har haft 2 
anställda för arbetspraktik under delar av året. 
Bolaget har svårare att kunna erbjuda 
ungdomar sommarpraktik då många av de 
miljöer som bolaget arbetar med ställer höga  
krav på säkerhet och bedöms som olämpliga 
miljöer för ungdomarna.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
För att säkra framtida vattenförsörjning ska 
VA-nätet hålla en strukturerad förnyelsetakt 
på 50–80 år efter behov. Bolaget skall 
årligen redovisa genomförda åtgärder. 
 
VA gruppen har upparbetat en metodik för att 
identifiera delar i VA systemet som behöver 
förnyas. Under 2019 har VA nätet i korsningen 
Bäringsvägen och Femörevägen upprustats. 
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Öka antalet kunder till fjärrvärmenätet med 
6 st jämfört med år 2018.  
 
Med låga elpriser är det svårt för villaägarna att 
se en lönsamhet i att konvertera fastigheter 
från direktel till fjärrvärme vilket försvårar 
måluppfyllelsen av detta ägardirektiv. Under 
året har två nya fastigheter anslutits. 
Oxelöskolan och en villa.  
 
Ägardirektivet anses för året inte vara uppfyllt. 
 
Om ägardirektivet kan ses i ett längre 
perspektiv har bolaget en takt motsvarande att 
ansluta minst 6 kunder per år då de flesta 
fastigheter som nyproduceras ansluts till 
fjärrvärmenätet.  
 
Öka antalet aktiva användare i stadsnätet 
med ett långsiktigt mål att nå 3 300 st till år 
2022.Redovisning av åtgärder och utfall 
skall ske årligen. 
 
Stadsnätet hade vid årsskiftet 3174 aktiva 
användare och följer planen för att nå 3300 
aktiva användare år 2022.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Som indikatorer på arbetet med 
avfallsplanen, som syftar till att minska 

uppkommit avfall och öka återvinningen, 
finns följande tre nyckeltal:  
1. Mängd insamlat hushållsavfall. 
Utgångsläge 451 kg/person. Målbild < 380 
kg/person. 
2. Mängd insamlat mat och restavfall. 
Utgångsläge 212 kg/person. Målbild < 170 
kg/person. 
3. Mängd insamlade förpackningar och 
returpapper. Utgångsläge 70 kg/person. 
Målbild > 95 kg/person.  
 
Målbilderna är ett långsiktigt mål och det 
behövs ändrade beteenden för att nå målen. 
En trend är att mängden insamlat avfall 
minskar men fortfarande slängs för mycket 
osorterade sopor. Utfallet från 2019 erhålls 
våren 2020.   
 
Ägardirektivet anses inte uppnått i dagsläget 
men kommer att nås i framtiden. Det finns 
dock en osäkerhet kring när det kan uppnås då 
det är avhängigt att enskilda individer förändrar 
sitt beteende. För att uppnå detta fortgår 
arbete med information och kampanjer för att 
nå ut med budskapen. 
 
  
Bolaget skall bidra till att Oxelösund 
uppnår minst snittet för installerad 
solcellseffekt i Sörmland till år 2022-12-
31.Redovisning av åtgärder och utfall skall 
ske årligen. 
 
Totalt har Oxelö Energi sålt 18 anläggningar. 
Takten är för låg för att nå målet i 
ägardirektivet, även om utfallet hittills är relativt 
bra så byggs de flesta solcellsanläggningarna i 
Sörmland på landsbygden, vilket gör målet är 
en utmaning att nå.    
 
Prognosen är att Oxelö energi inte kommer att 
nå det långsiktiga målet. 
Flera större anläggningar har beställts efter 
årsskiftet 2019/20 och om de större 
fastigheterna kan förses med solceller så ökar 
förutsättningarna att nå målet. Detta förutsätter 
att fler kommunala fastigheter förses med 
solceller.  
 
Ordna och administrera en årlig 
hållbarhetsdag med koppling till 
kommunens strategi för hållbar utveckling. 
 
En hållbarhetsdag med temat utsläpp av 
plaster till haven arrangerades den 28 
september.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
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Utveckla fjärrvärmeverksamheten genom 
att utreda alternativ till dagens produktion 
av fjärrvärme. Med inriktning att ta tillvara 
spillvärmekällor på SSAB. Redovisa läget 
vid delår och vid bokslutet till 
Kommunstyrelsen. 
 
Pågående arbete är avtalsförhandlingar med 
Vattenfall och SSAB med målsättning att ha 

dessa avtal klara till sommaren 2020. 
Scenariot projektet arbetar efter är att 
genomföra en i hopkoppling av Oxelösunds 
fjärrvärmenät med Vattenfalls anläggningen på 
Idbäcken samt hämta så mycket spillvärme 
som möjligt från SSABs process.   
  
Ägardirektivet anses uppfyllt. 

 

Ekonomiskt utfall 
 
(belopp i mkr) 
 

 

Kustbostäder 
 
Allmännyttan överträffar budget och 
föregående års resultat då intäkterna varit 
högre och kostnaderna lägre än både budget 
och föregående år. Kommersiella fastigheter 
visar en negativ budgetavvikelse, beroende på 
högre reparationskostnader än budgeterat. 
 
 

 
 
 
Städverksamheten visar ett något bättre 
resultat än budget tack vare utökade 
städuppdrag.   
    
Kommunfastigheter har fått ett tillskott från 
kommunen, då fler reparationer skett än 
budgeterat.  
 
Parkverksamheten har följt budget.

Resultat e. Resultat e.

finansiella finansiella 

poster poster Budget

Affärsområde Budget Intäkter Kostn Disposition Utfall avvikelse

Förab -0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Kustbostäder 7,0 187,2 -174,3 12,9 5,9

Därav:

Allmännyttan 6,8 105,0 -92,5 12,5 5,7

Kommersiella lokaler 0,1 6,0 -6,1 -0,1 -0,2 

Gata/Park förvaltning 0,0 11,5 -11,5 0,0 0,0

Kommunfastigheter 0,0 33,0 -33,0 0,0 0,0

Städ 0,1 9,9 -9,4 0,5 0,4

Övrigt 0,0 21,8 -21,8 0,0 0,0

Oxelö Energi 14,9 127,0 -113,4 13,6 -1,3 

Därav:

Fjärrvärme 9,1 43,2 -34,4 8,8 -0,3 

Vatten och avlopp 0,3 34,5 -34,2 0,3 -0,0 

Renhållning -0,1 11,4 -12,3 -0,9 -0,8 

Elnät 4,8 31,2 -26,8 4,4 -0,4 

Stadsnät 0,8 6,7 -5,7 1,0 0,2

Avgår koncerneliminering,

skatt och bokslutsdispositioner -27,2 27,2 -5,6 -5,6 

BOLAGSKONCERNEN 287,0 -261,3 -5,6 20,1
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Gataverksamheten har fått ett tillskott från 
kommunen, då det nya avtalet för snöröjning 
blev betydligt mer kostsamt än budgeterat. 

 

Oxelö Energi 
 
Fjärrvärmeverksamhetens resultat visar en 
negativ avvikelse mot både budget och 
föregående år beroende på högre kostnader. 
Även verksamheten elnät visar negativ 
avvikelse mot både budget och föregående år. 
Både intäkter och kostnader har varit högre än 
budget och föregående år.  
    
Renhållningen har ett sämre resultat än 
budgeterat och jämfört med föregående år, 
detta beror på fortsatt höga kostnader för 
hanteringen av avfall. 
 
VA-verksamhetens resultat är ungefär som 
budget och föregående års resultat. 
 
Stadsnätets resultat överträffar budget och 
föregående år beroende på mer 
anslutningsintäkter än planerat. 
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Intressebolagen  
 
Oxelösunds Hamn AB 

Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning 
mkr  459,1 440,8 415,3 
Soliditet  69,2% 67,6% 66,7% 
Omsättning, mkr  394,7 353,1 327,3 
Årets resultat, mkr  30,1 25,9 21,9 
Antal anställda  249 232 222 

 

Godsomsättningen över kajerna 2019 uppgick 
till 5 584 kton (4 503 kton). Intäkterna från 
storbulkverksamheten var 146,9 mkr 
(133,80 mkr. Övriga intäkter kommer från 
småbulkverksamhet, 98,0 mkr (93,2 mkr), 
Stålhamnen 79,2 mkr (74,6 mkr), Flytande 
bulk, 43,8 (29,5) mkr, intäkter från 
hamnservice 26,4 (21,4) mkr samt övrigt 
0,4 mkr (0,6 mkr). 
 
Årets resultat var 4,2 mkr bättre 2019 än 2018. 
Investeringarna uppgick till 92,3 mkr  
(48,0 mkr). 
 
Oxelösunds hamn har tillsammans med 
dotterbolaget Oxgas AB fortsatt att projektera 
för en LNG-terminal som beräknas stå klar 
2023. 
 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
(NOVF) 

     
Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning 
mkr  77,0 70,8 49,3 
Soliditet  49,7% 46,1% 49,3% 
Omsättning, mkr  23,9 24,5 23,4 
Årets resultat,mkr  5,7 8,3 7,1 
Antal anställda  0 0 0 

 
 
Drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat 
dricksvatten har levererats till Nyköping och 
Oxelösunds kommun. 
 
 
Målen som NOVF satt upp för 2019 var: 

Ekonomi i balans – målet uppnått 
God vattenkvalitet – målet uppnått  
Ökad leveranssäkerhet – målet uppnått 
Utveckling av mål – målet uppnått 
Underhållsplan – målet uppnått 
Investeringsplan – målet uppnått 
 
Årets resultat kommer att användas till 
investering i en ny reningsprocess. 

 
 

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund 
och Nyköping 

Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning 
mkr  2,3 0,7 0,7 

Soliditet  8,5% 36,7% 35,3% 

Omsättning, mkr  2,4 2,4 2,4 

Årets resultat, mkr  0,0 0,0 0,0 

Antal anställda  1 1 1 
 

Ca 35 företag har visat intresse för regionen 
via Onyx marknadsföringsaktiviteter. Under 
året har de inkommit ett 15-tal konkreta 
etableringsförfrågningar. 
 
Onyx roll som näringslivsansvarig för 
Oxelösunds kommun förlängdes till att gälla 
även år 2019. Arbetet har fokuserats på att 
förverkliga kommunens näringslivsprogram. 
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Resultaträkning 
 

 

Resultaträkning       

  Kommunen  Koncernen 
(Belopp i mkr) Not 2019 2018  2019 2018 

         
Verksamhetens intäkter 1 169,6 163,0  576,3 541,5 

Verksamhetens kostnader 2,3 -861,2 -830,8  -1162,7 -1109,8 

Avskrivningar 4 -22,1 -15,4  -76,1 -64,7 

         
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -713,7 -683,2  -662,5 -633,1 

         
Skatteintäkter 5 566,5 554,1  566,5 554,1 

Generella statsbidrag och utjämning 6 144,3 125,5  144,3 125,5 

         
VERKSAMHETENS RESULTAT  -2,9 -3,6  48,3 46,5 

         
Finansiella intäkter 7 15,1 16,3  2,1 3,2 

Finansiella kostnader 8 -9,8 -8,4  -9,8 -8,0 

         
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  2,4 4,3  40,6 41,7 

         
Extraordinära poster          
Aktuell och uppskjuten skatt      -6,2 -7,3 

         

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA 
POSTER  2,4 4,3  34,4 34,4 

         
ÅRETS RESULTAT  2,4 4,3  34,4 34,4 

         
Balanskravsutredning 9 0,0 0,0     

         
BALANSKRAVSRESULTAT  2,4 4,3     

       
* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 31     
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Balansräkning  
 

Balansräkning       

  Kommunen  Koncernen 
(Belopp i mkr) Not 2019 2018  2019 2018 

         
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella 10 4,3 4,6  4,3 4,6 

Materiella 11+12 629,9 502,5  1 504,1 1 312,1 

Finansiella 13 492,3 482,4  34,5 38,5 

Summa anläggningstillgångar  1 126,5 989,5  1 542,9 1 355,2 

         
Bidrag till statlig infrastruktur 14 7,0 7,5  7,0 7,5 

         
Omsättningstillgångar         
Förråd och exploateringsfastigheter  0,0 0,0  5,1 5,1 

Fordringar 15 54,2 50,2  120,8 142,3 

Kassa och bank 16 62,6 45,6  70,4 49,0 

Summa omsättningstillgångar  116,8 95,8  196,3 196,4 

         
SUMMA TILLGÅNGAR  1 250,3 1 092,8  1 746,2 1 559,1 

         
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR         
OCH SKULDER         

         
Eget kapital  17 355,0 356,7  665,5 636,7 

Därav årets resultat  2,4 4,3  34,4 34,4 

         
Avsättningar         
Avsättning för pensioner 18 72,4 61,7  95,6 85,3 

Övriga avsättningar 19 4,3 0,9  66,4 61,7 

         
Skulder         
Långfristiga skulder 20 627,0 491,9  658,1 522,6 

Kortfristiga skulder 21 191,6 181,6  260,6 252,8 

Summa skulder och avsättningar  895,3 736,1  1 080,7 922,4 

         
SUMMA EGET KAPITAL          
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 250,3 1 092,8  1 746,2 1 559,1 

         
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER         

         
Ställda panter 22     18,5 18,5 

Pensionsförpliktelser som ej upptagits          
bland avsättningar (inkl. löneskatt) 23 254,0 262,6  254,0 262,6 

Övriga ansvarsförbindelser 24 20,9 60,3  2,3 41,7 

Leasing 25 6,9 5,9  6,9 5,9 

         
SUMMA PANTER OCH          
ANSVARSFÖRBINDELSER  281,8 328,8  281,7 328,7 
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Kassaflöde 
 

Kassaflödesanalys       

  Kommunen  Koncernen 
(Belopp i mkr) Not 2019 2018  2019 2018 

         
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt  2,4 4,3  40,6 41,7 

Justering för poster som ej          
ingår i kassaflöde   26 32,8 21,6  83,3 65,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         
före förändring av rörelsekapital  35,2 25,9  123,9 106,8 

         
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital         
Förändring av exploateringsfastigheter  0,0 0,1  0,1 -1,1 

Ökning ( -) / minskning (+) av fordringar 15 -3,9 -9,9  2,3 -35,0 

Ökning (+) / minskning (–) skulder 21 9,9 12,4  21,0 31,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 28,5  147,3 101,7 

         
Investeringsverksamheten         
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 27 -0,9 -2,8  -0,9 -2,8 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 28 -148,5 -85,3  -261,6 -170,9 

Försäljning av anläggningstillgångar 29 0,0 0,0  0,0 0,0 
Förändring av finansiella 
anläggningstillgångar 13 -9,8 0,0  -9,9 -0,5 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -159,2 -88,1  -272,4 -174,2 

         
Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån  250,0 50,0  250,0 50,0 

Amortering långfristiga skulder  -115,0 -20,0  -103,5 -20,0 

Förändring långfristiga fordringar  0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 135,0 30,0  146,5 30,0 

         
Årets kassaflöde  17,0 -29,6  21,4 -42,5 

Likvida medel vid årets början  45,6 75,2  49,0 91,5 

         
Likvida medel vid årets slut 30 62,6 45,6  70,4 49,0 
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Noter 
 
Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter         

Taxor och avgifter 20,3 19,1 20,3 19,1 

Hyror och arrenden 22,2 21,3 22,2 21,3 

Stats- och övriga bidrag 83,6 93,3 83,6 93,3 

Övriga intäkter 23,2 23,7 23,2 23,7 

Reavinst vid försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning exploateringsfastighet 20,3 5,6 20,3 5,6 

Summa Oxelösunds kommun 169,6 163,0 169,6 163,0 

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB    287,0 275,7 

Oxelösunds Hamn AB    197,2 176,6 

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund    10,3 10,5 

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB    0,5 0,5 

Koncerninterna poster    -88,3 -84,8 

Summa övriga koncernbolag     406,7 378,5 

Summa  169,6 163,0 576,3 541,5 

     
Not 2 Verksamhetens kostnader         

Lämnade bidrag -24,4 -23,6 -24,4 -23,6 

Köp av huvudverksamhet -192,0 -175,2 -192,0 -175,2 

Arvoden -4,9 -4,3 -4,9 -4,3 

Löner -357,6 -346,1 -357,6 -346,1 

Sociala kostnader -112,5 -111,0 -112,5 -111,0 

Pensionskostnader -51,1 -44,2 -51,1 -44,2 

Övriga personalkostnader -1,5 -1,8 -1,5 -1,8 

Lokal- och markhyror -27,6 -24,8 -27,6 -24,8 

Fastighetskostnader -3,8 -5,8 -3,8 -5,8 

Materialkostnader -22,1 -23,2 -22,1 -23,2 

Statlig infrastruktur -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Övriga tjänster -40,5 -47,3 -40,5 -47,3 

Övriga kostnader -22,7 -23,0 -22,7 -23,0 

Summa Oxelösunds kommun -861,2 -830,8 -861,2 -830,8 

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB    -217,1 -207,7 

Oxelösunds Hamn AB    -165,7 -149,9 

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund    -6,5 -5,8 

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB    -0,5 -0,5 

Koncerninterna poster    88,3 84,8 

Summa övriga koncernbolag     -301,5 -279,0 

Summa  -861,2 -830,8 -1 162,7 -1 109,8 

     

     
Not 3 Ersättning till revisorer         

Ernst & Young AB 0,8 1,2 0,7 1,0 

PwC   0,1   0,2 

     
Not 4 Avskrivningar         

Planenliga avskrivningar -19,1 -15,4 -73,1 -64,7 

Nedskrivning -3,0 0,0 -3,0 0,0 

Summa -22,1 -15,4 -76,1 -64,7 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 5 Skatteintäkter         

Preliminära skatteintäkter 571,4 556,6 571,4 556,6 

Slutskatteavräkningar -4,9 -2,5 -4,9 -2,5 

Summa 566,5 554,1 566,5 554,1 

     
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning         

Inkomstutjämning 123,0 118,4 123,0 118,4 

Regleringsbidrag/avgift 8,4 1,9 8,4 1,9 

Kommunal fastighetsavgift 24,4 24,0 24,4 24,0 

Generella bidrag från staten 10,4 14,3 10,4 14,3 

Kostnadsutjämning -12,5 -25,4 -12,5 -25,4 

Utjämningsavgift LSS -9,4 -7,7 -9,4 -7,7 

Summa 144,3 125,5 144,3 125,5 

     
Not 7 Finansiella intäkter         

Ränteintäkter 7,5 8,0 0,8 0,7 

Aktieutdelning 6,9 7,4 1,2 1,6 

Övriga finansiella intäkter 0,7 0,9 0,1 0,9 

Summa 15,1 16,3 2,1 3,2 

     
Not 8 Finansiella kostnader         

Räntekostnader -7,5 -6,6 -7,4 -6,2 

Ränta på pensionsavsättningar -2,1 -1,5 -2,1 -1,5 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 

Summa -9,8 -8,4 -9,8 -8,0 

     
Not 9 Balanskravsutredning         

Reavinster 0,0 0,0   
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0   
Summa 0,0 0,0   
Öronmärkning      
Avsättning till kommunens 70-årsjubileum 2020 0,5 0,5   
Summa  0,5 0,5   

     
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar         

Avser programvaror av olika slag       

Ingående bokfört värde 4,6 2,4 4,6 2,4 

Årets anskaffningar 0,9 2,8 0,9 2,8 

Utrangering -2,8 0,0 -2,8 0,0 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -1,2 -0,6 -1,2 -0,6 

Återföring avskrivningar vid utrangering 2,8 0,0 2,8 0,0 

Utgående bokfört värde 4,3 4,6 4,3 4,6 

Avskrivningstid 5 år 5 år 5 år 5 år 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar         

Ingående bokfört värde 487,5 419,3 990,9 888,6 

Årets Anskaffningar 52,0 41,4 95,1 58,8 

Omklassificering 16,5 -15,9 30,8 62,9 

Pågående ny-till och ombyggn förändring 74,9 55,6 128,5 98,0 

Försäljningar 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Utrangering -12,8 0,0 -16,6 0,0 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -15,5 -12,9 -59,1 -117,4 

Återföring avskrivningar vid utrangering 9,8 0,0 13,3  

Utgående bokfört värde 612,4 487,5 1 182,8 990,9 

Avskrivningstid 0-100 år 0-100 år 0-100 år 0-100 år 

     
Not 12 Maskiner och inventarier         

Ingående bokfört värde 15,0 12,7 321,2 314,1 

Anskaffningar  4,7 4,2 28,5 30,0 

Omklassificering 0,3 0,0 7,6 6,3 

Försäljning      -1,0 

Utrangering -8,9 0,0 -1,6 -11,2 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -2,5 -1,9 -36,0 -17,0 

Återföring avskrivning vid utrangering 8,9  1,6  

Utgående bokfört värde 17,5 15,0 321,3 321,2 

Avskrivningstid 5-15 år 5-15 år 5-15 år 5-15 år 

     
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar         

Värdepapper, aktier och andelar       

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 51,2 51,2    

Oxelösunds Hamn AB 6,0 6,0    

Kommuninvest 12,6 12,6 12,6 12,6 

DNB Edhager 2,4 2,5 2,8 2,5 

Övriga 0,4 1,4 1,4 7,7 

Summa 72,6 73,7 16,8 22,8 

Långfristiga fordringar, utlämnade lån      

Oxelö Energi AB 55,0 55,0    

Kustbostäder i Oxelösund AB 364,7 353,7    

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 17,7 15,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 492,3 482,4 34,5 38,5 

     
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur         

Citybanans finansiering  7,5 8,0 7,5 8,0 

Upplösning (25 år) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Summa 7,0 7,5 7,0 7,5 

     
Not 15 Fordringar         

Kundfordringar 9,3 6,1 30,3 44,1 

   Varav kommunens koncernföretag 4,9 0,3    

Statsbidragsfordringar 2,4 2,9 2,4 2,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35,1 32,4 66,2 62,1 

Övriga fordringar 7,4 8,8 21,9 33,2 

Summa  54,2 50,2 120,8 142,3 
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Noter      

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen  
 2019 2018 2019 2018  
Not 16 Kassa och bank          

Sörmlands Sparbank Kommunen 27,1 14,9 27,1 14,9  

Sörmlands Sparbank Kommunala bolag 35,5 30,7 35,5 30,7  

Övriga post- och banktillgodohavanden 0,0 0,0 7,8 3,4  

Summa  62,6 45,6 70,4 49,0  

Koncernkontokredit 60,0 60,0 84,8 84,8  

      
Not 17 Eget kapital          

Ingående eget kapital  356,7 352,4 636,7 602,1  

Justering värde ing kapital -4,1 0,0 -1,5   
Justeringar i koncernen   0,0 -4,1 0,2  

Årets resultat 2,4 4,3 34,4 34,4  

Eget kapital  355,0 356,7 665,5 636,7  
 
Ingående resultatutjämningsreserv 49,5 40,0 49,5 40,0  

Flytt av tidigare öronmärkning pensioner 0,0 9,5 0,0 9,5  

Utgående resultatutjämningsreserv 49,5 49,5 49,5 40,0  

      
Not 18 Avsättningar för pensioner          

Pensionsbehållning     18,6 19,0  

Särskild avtalspension 17,2 13,9 17,2 13,9  

Förmånsbestämd / kompl.pension 41,1 35,8 41,1 35,8  

Ålderspension        
Ålderspension till politiker        
Pension till efterlevande        
Summa pensioner 58,3 49,7 76,9 68,7  

Löneskatt 14,1 12,0 18,7 16,6  

Summa avsatt till pensioner 72,4 61,7 95,6 85,3  

        
Antal visstidsförordnanden        
Politiker 4 4     
Tjänstemän 0 0     
        
Avsatt till pensioner        
Ingående avsättning 61,7 56,1     
Varav        
Nyintjänad pension 9,2 4,4      
Ränte- och basbeloppsuppräkningar  1,6 1,0      
Ändring av försäkringstekniska grunder        
Övrigt -0,6 0,6      
Årets utbetalningar -1,6 -1,5      
Förändring av löneskatt  2,1  1,1      
Summa avsatt till pensioner 72,4  61,7      
Utredningsgrad 98 % 98 %     

      
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen och förtroendevalda är beräknade enligt gällande RIPS.  

Real kalkylränta för år 2019 är 1 % Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen  

redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från   

de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning  

kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer 

att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.   
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 19 Övriga avsättningar         

Skatter obeskattade reserver    13,0 13,8 

Skatter enl. företagens årsredovisning    40,2 37,7 

Skadefond 0,5 0,8 0,5 0,8 

Björshults återvinningscentral 3,7 0,0    

Säkerhets- och arbetsmiljöfond 0,1 0,1 12,7 9,4 

Summa 4,3 0,9 66,4 61,7 

     
Not 20 Långfristiga skulder         

Låneskuld vid årets början 491,1 461,1 521,3 491,3 

Nettoamortering/nettoupplåning 135,0 30,0 135,0 30,0 

Summa lån 626,1 491,1 656,3 521,3 

Övriga långfristiga skulder 0,9 0,8 1,8 1,3 

Summa  627,0 491,9 658,1 522,6 

       

Checkräkningslimit 60,0 60,0 84,8 84,8 

     
Uppgifter om lån i banker       

Genomsnittlig ränta 1,23 % 1,44 %   
Genomsnittlig räntebindningstid 3,6 år 2,76 år   
Genomsnittlig kapitalbindningstid 3,27 år 2,52 år   
Lån som förfaller inom:     
1 år 132,1 115,0   
2–3 år 108,0 195,1   
3–6 år 261,0 151,0   
6–8 år 125,0 30,0   
Ränterisk på 12 månaders sikt, mkr 0,8 1,0   

     
Not 21 Kortfristiga skulder         

Skuld till kommunala företag 35,5 30,7    

Leverantörsskulder 48,0 52,0 67,2 76,9 

   Varav kommunala bolag 15,0 16,4    

Personalens källskatt, arbetsgivaravgifter 16,6 16,8 16,6 16,8 

Skuld till staten 14,2 20,3 17,4 5,9 

Semesterlöneskuld och komptid inkl sociala avgifter 28,9 29,9 42,2 41,6 

Avgiftsbestämd ålderspension 15,6 14,8 15,6 14,8 

Övriga kortfristiga skulder 3,8 3,1 25,4 38,7 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,0 14,0 76,2 58,1 

Summa 191,6 181,6 260,6 252,8 

     
Not 22 Ställda panter         

 0,0 0,0 34,0 34,0 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 23 Pensionsförpliktelser         

Ingående ansvarsförbindelse 262,6 267,5 262,6 267,5 

Pensionsutbetalningar  -13,8 -13,8 -13,8 -13,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar  6,4 4,4 6,4 4,4 

Aktualisering och övrigt  0,5 5,5 0,5 5,5 

Förändring av löneskatt  -1,7 -1,0 -1,7 -1 

Utgående ansvarsförbindelse 254,0 262,6 254,0 262,6 
     

Not 24 Borgen och ansvarsförbindelser         

Borgensåtaganden Förab 20,7 20,7 0,6 0,6 

Borgensåtaganden SKTM - AB Transitios 0,0 39,5 0,0 39,5 

SBAB  0,0 0,0 0,0 0,0 

Hyresgarantier inom Socialtjänsten 0,2 0,1 0,2 0,1 

Övriga borgen och ansvarsförbindelser 0,0 0,0 1,5 1,5 

Summa  20,9 60,3 2,3 41,7 

     
x) Oxelösunds kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2019-12-31 var  
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest  

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 

vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas  

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,  
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Oxelösunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens- 

förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till  

460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala  

förpliktelserna uppgick till 696 597 694 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 695 903 320 kronor.  

Kommuninvest AB lån inom kommunkoncern uppgick 2019-12-31 till 596,1 (461,1) mkr.   

     
Not 25 Leasing         

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 1 år 5,2 3,9 5,2 3,9 

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 2-5 år 1,7 2,0 1,7 2,0 

Summa 6,9 5,9 6,9 5,9 

     
Not 26 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet         

Årets avskrivningar 19,1 15,4 73,1 64,7 

Nedskrivningar 3,0 0,0 3,0 0,0 

Avsättningar 14,1 5,7 13,7 4,8 

Övriga ej rörelsepåverkande poster -3,4 0,5 -6,5 -4,4 

Summa 32,8 21,6 83,3 65,1 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 27 Investering i immateriella anläggningstillgångar       

IT system 0,9  2,8  0,9  2,8  

     
Not 28 Investering i materiella anläggningstillgångar         

Fastigheter och inventarier 148,5  85,3  261,6 170,9 

     
Not 29 Försäljning av anläggningstillgångar         

Tomtförsäljning  0,0  0,0  0,0 0,0 

Övriga 0,0  0,0  0,1 0,0 

Utgående värde  0,0  0,0  0,1  0,0  

     
Not 30 Likvida medel vid årets slut          

Banktillgodohavande:     
Oxelösunds Kommun 27,1 14,9 27,1 14,9 

Oxelö Energi AB 22,5 23,0 22,5 23,0 

Kustbostäder i Oxelösund AB 12,0 6,7 12,0 6,7 

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 1,0 1,0 1,0 1,0 

Övriga koncern    7,8 3,4 

Summa 62,6 45,6 70,4 49,0 

 
 
 
           
Not 31 Koncerninterna förhållanden 2019             

   Balansräkning  Räntor och 

 Utdelning Lån Övriga kortfristiga Försäljning Borgensavgifter 

Enhet Givna Mottagen Givare Mottagare Tillgångar Skulder Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Kommunen   5,7 419,7   5,5 63,4 11,0 82,3 8,1   

Förab 3,0     419,7 58,7 5,3 73,9 11,0   8,1 

Hamnen 2,7         0,2 0,3       

NOVF         4,4   7,2       

Onyx         0,3   0,9       

                     

 5,7 5,7 419,7 419,7 68,9 68,9 93,3 93,3 8,1 8,1 
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Redovisningsprinciper 
 
Redovisningsprinciper och upplysningar 
Oxelösunds kommun tillämpar Kommunal 
redovisningslag (KRL) och följer de förslag och 
rekommendationer som Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) lämnar liksom övrig 
redovisningspraxis.  

Nedan följer kommunens kommentarer och 
upplysningar utifrån RKR:s gällande 
rekommendationer samt förklaringar till 
eventuella avvikelser i kommunens 
redovisning. I samband med ny KRL 2019 har 
redovisningsprinciper uppdaterats. 

R1 Bokföring och arkivering 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. Minimitid för arkivering har minskat till 7 
år i KRL 2019. 

R2 Intäkter 

Statsbidrag har periodiserats. Statsbidrag för 
olika arbetsmarknadsåtgärder har bokförts till 
och med november. Investeringsbidrag 
redovisas som en intäkt och minskar 
anskaffningsvärdet. I övrigt tillämpas 
rekommendationen. 

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med 
rekommendationen. 

Gåvor kommer i fortsättningen redovisas över 
resultaträkningen. 

R3 Immateriella tillgångar 

Samtliga immateriella tillgångar avser 
investeringar i IT-program. Avskrivningstiden 
är 5 år och beloppsgränsen är minst ett 
prisbasbelopp. 

R4 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar 
Värdering av anläggningstillgångar tas i 
balansräkningen upp till anskaffningsvärde 
med tillägg för värdehöjande investeringar med 
avdrag för gjorda avskrivningar samt 
eventuella nedskrivningar. 

Erhållna investeringsbidrag reducerar 
anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 
Med anläggningstillgång avses investeringar 
uppgående till minst ett prisbasbelopp och en 

 

 

ekonomisk livslängd på minst 3 år. 
Avskrivningar sker enligt nominell metod med 
linjär avskrivning och påbörjas i samband med 
delårs- respektive årsbokslut. 

2014 påbörjade kommunen en tillämpning av 
komponentavskrivning för byggnader. Det 
innebär att större byggnader, liksom gator och 
vägar, skrivs av med olika hastighet för olika 
byggnadskomponenter.   

Förabs bolagskoncern har 
komponentredovisning tillämpats från och med 
2014.  

Huvudsakligen tillämpas följande 
avskrivningstider: 

Mark och konst – ingen avskrivning   
Fastigheter – 0–100 år      
Maskiner och inventarier – 5–15 år                    
Gator och vägar – 0–100 år  

Internränta 
Internränta med 3 % beräknas på tillgångarnas 
bokförda värde. 

Oxelösunds kommun redovisar kostnader för 
både egna lån och förmedlade lån till 
kommunens bolag. 

R5 Leasing 

Kommunen har inga finansiella leasingavtal. 
Kommunens åtaganden i form för hyresavtal 
för fastighet utgörs av ett fåtal 
verksamhetslokaler där huvudsakligen 
kommunens bostadsbolag är ägare.  

R6 Nedskrivningar 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. 

R7 Finansiella tillgångar och skulder 

Ska värderas till verkligt värde (ej aktier eller 
andelar i kommunala koncernföretag) och inte 
till bokfört värde enligt KRL 2019. Detta 
tillämpas from 2019. 
 
R8 Säkringsredovisning 

Oxelösunds kommun tillämpar finansiella 
derivat för att säkra ränterisker. 
Räntebetalningar som kommunen erhåller och 
betalar redovisas som en del av 
räntekostnader på resultaträkningen. 
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R9 Avsättningar/ansvarsförbindelser 

Borgensåtaganden anges med aktuell 
kapitalskuld. Oxelösunds kommun har ingått 
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige 
AB. För lägenheter där kommunen har 
borgensåtagande för hyran, redovisas 
uppsägningstiden för respektive lägenhet som 
borgensåtagande.  

 
R10 – Pensioner  

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. Uppgiften om koncernens 
pensionsavsättning är dock ofullständig. 

Uppgifter om pensionsförpliktelser och 
pensionsmedel återfinns i kommunens 
förvaltningsberättelse samt i noter till 
balansräkningen. 

Lagen om kommunal redovisning anger att det 
endast är nyintjänade pensionsförmåner från 
och med 1998 som ska redovisas som 
avsättning i balansräkningen (blandmodellen). 

Garantipensioner särredovisas. Räntan på 
årets nyintjänade redovisas bland finansiella 
kostnader. Löneskatt ingår i avsättning och 
årets intjänade. 

 
Pensionsförpliktelse för förtroendevalda som 
inte börjat utbetalas redovisas i sin helhet som 
ansvarsförbindelse. 

R11 – Extraordinära poster och 
upplysningar för jämförelseändamål 

Jämförelsestörande poster redovisas på 
separata rader i resultaträkningen och 
specificeras i not 8 Justeringar enligt 
balanskravet i enlighet med 
rekommendationen.  

R12 Byte av redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattningar och 
bedömningar samt rättelse av fel 

2015 bytte kommunen redovisningsprincip för 
anläggningstillgångar och tillämpar nu 
komponentavskrivning.  

Finansiella tillgångar och skulder värderas till 
verkligt värde (ej aktier eller andelar i 
kommunala koncernföretag) from 2019. IB 
2019 justeras mot ingående eget kapital med 
undantag av Edhagers gåva som är en fond 
som kommunen endast förvaltar och därför 
inte påverkar kommunens resultat. 
 
 

R13 Kassaflödesanalys 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. 

R14 Drift och investering 

Drift- och investeringsredovisning har tidigare 
ingått i förvaltningsberättelsen, men utgör i 
KRL 2019 separata delar av årsredovisningen. 
 
Investeringsredovisningen ska omfatta även de 
kommunala koncernföretagens investeringar 
som fullmäktige tagit ställning till enligt KRL 
2019. 
 
R15 Förvaltningsberättelse 

Det ska tydligt framgå vilket sammanhållet 
avsnitt av årsredovisningen som utgör 
förvaltningsberättelsen. 
 
R16 Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna upprättas 
enligt förvärvsmetoden med specifikation enligt 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden 
innebär att kommunens bokförda värden på 
aktier och andelar i dotterföretagen elimineras 
mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. 
Proportionell konsolidering innebär att 
tillgångar och skulder samt intäkter och 
kostnader har upptagits till så stor del som 
motsvarar kommunens ägarandel. 
Obeskattade reserver i företagen har efter 
avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget 
kapital. Uppskjuten skatteskuld redovisas som 
avsättning. Klassificering av skulder och 
tillgångar styrs av kommunens 
redovisningsprinciper så långt det har varit 
möjligt. Rekommendationen tillämpas med 
undantag från att gjorda uppskrivningar i Förab 
och tillhörande avskrivningar inte eliminerats 
då beloppet inte anses väsentligt. 

R17 Delårsrapport 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. Delårsrapporten behöver inte innehålla 
en fullständig utan bara en förenklad 
förvaltningsberättelse. 

Ett byte av redovisningsprincip ska redovisas 
genom att jämförelseuppgifter omräknas med 
tillämpning av den nya redovisningsprincipen. 

Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande 
koncernperspektiv. 
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R18 Övriga Upplysningar som ska lämnas i 
not 

Upplysning lämnas om den sammanlagda 
kostnaden för de kommunala revisorernas 
granskning av bokföring, delårsrapport och 
årsredovisning, s.k. räkenskapsrevision vid 
årsbokslut. 



Investeringar - Tilläggsbudgetering till 2020

Äskad TB
Nämnd Objekt Ändamål till 2020

KS Björntorp Fönster 150
KS 92676 Björntorp Proj. Säbo 2 639
KS Fastigheter 4 600
KS 92714 Förstudie nybyggn fsk 4-6 323
KS 92701 Jogersö servicehus 3 535
KS Jogersö servicehus 120
KS 92731 Jogersö, utveckling 46
KS Jogersö, utveckling 120
KS Ny-till byggnation Äldreboende 22 platser etapp 1 42 000
KS 92688 Ombyggnation av Foajén ( Arbetsmiljö (från MSN)) 127
KS 92297 Oxelöskolan inkl inventarier 81 300
KS 92716 Peterslundsskolan åtg.försl proj renov 64
KS 92709 Piren Förfr.underl Ö-vik  2 836
KS 92713 Planerat underhåll 2019 1 837
KS 92634 Ramdalsanläggning, belysning A-plan o gångytor IP 91
KS 92699 Ramdalsanläggning, solceller 855
KS 92525 Ramdalsskolan Ombyggnad av kök 408
KS Ramdalsskolan Ombyggnad av kök 7 680
KS 92720 Ramdalsskolan, upprustning et 4-7 3 576
KS 92742 Restaurang Läget 150tkr i år förstudie 241
KS Restaurang Läget 150tkr i år förstudie 1 700
KS 92695 Stjärnholm Stallet takrenovering 1 376
KS 92738 Skyddsrum Oxelöskolan ombyggnation, underhåll 2 542
KS 92669 Småbåtshamnar och gästhamn 550
KS 92741 Förstärkn bryggor o kajer, fiskehamn o skärgård 90
KS Förstärkn bryggor o kajer, fiskehamn o skärgård 60

Delsumma fastigheter 158 866
KS Markberedningar 4 000
KS 92721 Båt o Motor köp 6 273
KS 92717 Utveckling Raindance Prognosmodul 57
KS 92700 Raindance, uppgradering o utveckling 120
KS 92719 Site Vision 169
KS Sithskort, säkerhetslösning i vården 230
KS Fler zoner med trådlöst wifi för medborgarna 80
KS Skylt på motorvägen in till Oxelösund 360

Delsumma övriga investeringar, KS 11 289

Summa Äskad tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2020 170 155

MSN Gator o vägar -275
MSN 92645 Omvandl grönomr/park 642
MSN 92647 Trafikåtgärder nya skolan 1 941
MSN 92651 Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll + Gata 2019 8,6 milj -4 115
MSN 92658 Förädling Frösängs gärde 1 566
MSN 92659 Utbyte av gatubelysning till LED-belysning 589
MSN 92661 Skanning av arkiv 204
MSN 92674 Lekutrustning badplatser 212
MSN 92705 Stenviksbadet/Stenvikshamnen 1 710
MSN 92732 Uppgradering programvara (plan, bygg, mät o kart) till Digitalisering -10
MSN 92739 Park/torg/allmänna ytor/badplatser 2 872

Summa Äskad tilläggsbudget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020 5 336



Äskad TB
Nämnd Objekt Ändamål till 2020

KFN 92665 Ramdalens idrottsplats 716
KFN 92708 Inventarier Koordinaten 89

Summa Äskad tilläggsbudget till Kultur och fritidsnämnden 2020 805

UN 92727 Inventarier grundskola 77
UN 92728 Inventarier förskola 75

Summa Äskad tilläggsbudget till Utbildningsnämnden 2020 152

VON 92614 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem 400
VON 92670 Digitalisering ,välfärdsteknik, appar för social dokumentation mm 400
VON 92414 Trädgårdsutrustning till korttidsboenden funktionsstöd 74
VON Inventarier funktionsstöd bef. Verksamhet LSS o SOL 400
VON 92706 Akt.utrustning funktionsstöd 250
VON 92735 Inventarier till ny gruppbostad LSS 400
VON 92417 Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden 113
VON 92681 Spol- och diskdesinfektor särskilda boenden äldreomsorg 329
VON 92736 Elektriska cyklar i hemtjänsten 51
VON 92418 Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden 100
VON 92734 Utemiljö särskilt boende inköp av verksamhetsanpassning 350

Summa Äskad tilläggsbudget till Vård- och omsorgsnämnden 2020 2 867

Summa Äskad tilläggsbudget till investeringsreserven 2020 4 000

Äskad tilläggsbudget till 2020, totalt 183 315
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1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 

På uppdrag av revisorerna i kommunen har EY granskat Oxelösunds kommuns årsbokslut 
och årsredovisning samt den sammanställda redovisningen för 2019. De mest väsentliga 
slutsatserna i granskningen sammanfattas enligt följande: 
 

✓ Årsredovisningen bedöms, i allt väsentligt, ge en rättvisande bild av kommunens 
ekonomiska resultat och ställning för 2019.  

✓ Kommunen uppfyller det lagstadgade balanskravet med ett balanskravsresultat om 
2,4 mnkr (föregående år 4,3 mnkr). Kommunens resultatmål uppgår till 2% av 
skattenettot. Resultatet i bokslutet uppgår till 0,3% (0,6%), vilket gör att resultatmålet 
inte uppnås. En orsak till försämringen är minskade statsbidrag från Migrationsverket 
och att kommunens kostnader inte minskat i samma omfattning. Nämndernas resultat 
är sämre än budget men bättre än föregående år. Det är framförallt 
personalkostnaderna som ökar.  

✓ Revisionens bedömning är att kommunens målstruktur är otydlig. Både mätbara 
kommunmål och nämndmål utgör underlag för bedömning av måluppfyllelse, men 
endast kommunmålen redovisas i sin helhet. Det kan med fördel tydliggöras hur 
bedömningen av måluppfyllelse sker, med utgångspunkt i både kommunmål och 
nämndmål.  

✓ Sammantaget redovisar nämnderna en negativ budgetavvikelse om -4,8 mnkr där 
vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden redovisar betydande 
budgetavvikelser. Rörande vård- och omsorgsnämndens underskott har det 
genomförts en genomlysning under året, vilken föranlett att flera åtgärder vidtagits i 
verksamheten. Vi uppmanar vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden 
att arbeta systematiskt med handlingsplaner för att nå budget i balans.  

✓ I likhet med föregående år är det vår uppfattning att kommunens egen analys och 
bedömning rörande målet om god ekonomisk hushållning ytterligare bör förtydligas. 
Av förvaltningsberättelsen framgår en kortfattad utvärdering av god ekonomisk 
hushållning. En tydlig sammanvägd bedömning av finansiella och 
verksamhetsmässiga faktorer bör framgå.  
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2. Granskning av årsredovisning och bokslut 

2.1. Bakgrund 

På uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun har EY genomfört en granskning av 
bokslutet och årsredovisningen för 2019.  

 
Rapporten innehåller iakttagelser från bokslutsgranskningen med avseende på väsentliga 
poster, och för övriga poster endast om det ansetts nödvändigt mot bakgrund av gjorda 
noteringar i samband med granskningsarbetet.  
 
Utöver ovanstående har också en granskning gjorts av kommunens måluppfyllelse. 

2.2. Syfte 

Granskningens syfte är att pröva om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) samt att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
kommunens resultat och ställning 2019. Vidare är granskningens syfte att bedöma om 
beskrivningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse är tillfyllest. Granskningen 
omfattar också den sammanställda redovisningen för Oxelösunds kommun. 

Med rättvisande avses: 

 att tillgångar och skulder existerar och avser kommunen, 

 att tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 

 att kommunens samtliga tillgångar och skulder medtagits, 

 att intäkter och kostnader i allt väsentligt periodiserats korrekt, det vill säga avser 
verksamhetsåret, 

 att god redovisningssed i övrigt uppfylls, bland annat vad gäller krav på information i 
förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar (noter). 

Vidare är syftet att granska om en tillfredsställande redovisning ges utifrån kommunallagens 
krav på att mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning ska 
anges.  

2.3. Omfattning 

Granskningen av årsredovisningen har inriktats mot väsentliga poster och avvikelser samt 
omfattar även bedömning av kommunens ekonomiska ställning och utveckling. Vi har även 
granskat att ny lagstiftning och nya redovisningsprinciper beaktats. Granskningen omfattar 
såväl analytisk granskning som substansgranskning av verifierande underlag. 

Granskningen har utförts i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning, god revisionssed för kommuner samt kommunens regler och anvisningar 
avseende upprättande av bokslut.  
 
Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mnkr) om inte annat anges. I förekommande fall 
anges motsvarande siffror för 2018, vilka då redovisas inom parentes.  
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3. Årsredovisningens förvaltningsberättelse   

Enligt bestämmelserna i kommunallagen skall revisorerna bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Ett viktigt underlag för 
revisorerna är kommunstyrelsens egna analyser i årsredovisningen. Revisorernas 
bedömning baseras på en genomgång av styrelsens redovisning och analys i 
årsredovisningen samt en mer översiktlig granskning av verifierande underlag. Vår 
granskning omfattar förvaltningsberättelsens olika delar och i följande avsnitt lämnar vi 
kommentarer till några av delarna.    
 
Utveckling och framtid 
Förvaltningsberättelsen omfattar en analys rörande omvärlden för kommunen och 
kommunsektorn, befolkningsutvecklingen, näringsliv, arbets- och bostadsmarknaden. 
Avsnitten ger relevant information av den kontext inom vilken Oxelösunds kommun verkar.  
 
Kommunens verksamheter  
Efterföljande avsnitt redogör för kommunens olika verksamhetsområden med budget och 
utfall för respektive nämnd. Även kommunfullmäktiges arbete beskrivs, samt arbetet inom 
övriga nämnder såsom den med Nyköpings kommun gemensamma överförmyndarnämnden 
samt valnämnden. Kommunens bolag och delägda verksamheter beskrivs särskilt.   
 
Uppfyllelse av verksamhetsmål  
Kommunfullmäktige har antagit sex mål med politiska prioriteringar för budgetperioden 2019 
– 2021, vilka ses som långsiktiga inriktningsmål. Varje kommunmål följs av ett eller flera 
mätbara mål. Varje nämnd ska i sin verksamhetsplan bryta ner dessa för att styra 
verksamheten mot de övergripande målen.   

De mätbara målen under kommunmålen är totalt 32 stycken. Vidare framgår av 
årsredovisningen att det finns ett flertal nämndmål utöver fullmäktiges mätbara mål. Antalet 
nämndmål redovisas ej. Vi noterar att måluppfyllelsen för kommunens mål redovisas på två 
olika sätt, med två olika utfall. Dels redovisas sammantagen bedömning för enbart de 
mätbara kommunmålen, dels redovisas sammantagen bedömning för de mätbara 
kommunmålen inklusive nämndmålen.  

Varje kommunövergripande mål med respektive mätbara mål redogörs för nedan.1 I 
årsredovisningen framgår resultatet för respektive mål där grönt innebär att målet har 
uppnåtts och rött att det inte har uppnåtts. I tabell nedan redovisas kommunens bedömning 
av måluppfyllelsen 2019.  

 

Mål Uppnås Uppnås 
ej 

Osäkert Notering 

Mod och framtidstro 

Antalet invånare ska öka med minst 100 per år  X   

Trygg och säker uppväxt 

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen 
i år 6 ska öka  

 X   

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen 
i år 6 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner 

 X   

Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen 
i år 9 ska öka 

 X   

                                                
1 Ett av de ursprungliga målen i kommunfullmäktiges mål- och budgetdokument är i årsredovisningen 
uppdelat till två mål. Det innebär att årsredovisningen redovisar ett mål mer än mål- och 
budgetdokumentet. 
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Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen 
i år 9 ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner 

 X   

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven i 
svenska och svenska som andraspråk ska öka 

X    

Andel elever som åk 3 som klarar de nationella proven i 
matematik ska öka 

 X   

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 
fyra år ska öka  

X    

Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 
fyra år ska minst ligga i nivå med genomsnittet för 
Sveriges kommuner 

 X   

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet 
till universitetet och högskola ska öka  

 X   

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet 
till universitet och högskola ska minst ligga i nivå med 
genomsnittet för Sveriges kommuner 

 X   

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner 
sig trygga ska öka 

X    

God folkhälsa 

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 
utveckling ska öka  

  X Ingen 
mätning 
2019.  

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska 
bibehållas 

 X   

Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka inom 
ett år efter avslutad insats ska bibehållas 

 X   

Trygg och värdig ålderdom 

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med 
sin hemtjänst ska öka 

X    

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med 
sitt särskilda boende ska öka 

 X   

Antal personer (personal) som en brukare med hemtjänst 
möter under 14 dagar ska minska 

 X    

Attraktiv bostadsort 

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat 
placeringsdatum ska öka 

X    

Företagarnas sammanfattade omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ska förbättras/öka 

 X   

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till 
kommunen inom två dagar ska bibehållas 

X    

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar 
på sin fråga direkt ska öka 

 X   

Andelen medborgare som ringer kommunen och som 
upplever att de får ett gott bemötande ska öka 

 X   

Hållbar utveckling 

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 % X    

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter 
och statsbidrag ska vara 2 % 

 X   

Nettokostnadsandelen ska vara max 99 %  X   

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % X    

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda 
ska öka 

X    

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska X     

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) X    

Andelen ekologiska livsmedel ska öka X    

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom 
etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 % 

 X  Nytt mått 
2019. 

Summa 12 19 1  
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Till flertalet av målen finns det kommentarer om måluppfyllelsen och åtgärder redovisas för 
åtta mål. För ett mål anges att mätning inte har genomförts under 2019. Det innebär att det 
inte går att redovisa måluppfyllelse för detta. För ytterligare ett mål, ”andelen nyanlända som 
har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50%”,  redovisas att 
ett nytt mått använts för 2019 som beskrivs mer relevant för att bedöma måluppfyllelsen. Det 
finns kommentarer kopplade till båda dessa mål. 

För målet ”avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5%” beskrivs det i 
kommentarerna att det är 2018 års värde som redovisas.  Anledningen till detta är att 
nettoavvikelsen redovisas med ett års eftersläpning och att 2019 års resultat inte är färdigt 
förrän i april, vilket också framgår av och problematiseras kring i årsredovisningen. Det 
framgår att målet antingen bör lyftas ur kommunmålen, ses över eller omformuleras. Samma 
bedömning gjordes av kommunen i 2018 års årsredovisning rörande detta mål.  

I mål- och budgetdokumentet för år 2019 redovisas tre finansiella mål. Dessa mål återfinns i 
årsredovisningen under kommunmålet hållbar utveckling. I årsredovisningen bedömer 
kommunen att ett av de tre målen har uppnåtts.   

 
Förvaltningsredovisning 
Årsredovisningen redogör för viktiga händelser under 2019. Exempel på viktiga händelser är 
att byggnation av Oxelöskolan påbörjats, som beskrivs vara den enskilt största investeringen 
i Oxelösund på flera år. Vidare beskrivs att investeringar fortsatt för äldreboenden, förskolor 
och skolor. Det har också genomförts en genomlysning av vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter, med efterföljande omställningsarbete  och omorganisation inom hemtjänst, 
nattorganisation och särskilt boende. 

Årsredovisningen redogör också för personalredovisning och internkontroll. Inom 
personalredovisningen återfinns områden såsom antal anställda och faktiskt arbetad tid, 
sjukfrånvaro, kompetensförsörjning, arbetsgivarvarumärket samt arbetsmiljö och hälsa.  

Under 2019 beskrivs kommunens ansträngda ekonomi ha påverkat arbetet inom 
personalområdet, där både omställning och ekonomisk anpassning genomförts i flera 
verksamheter med en minskad faktiskt arbetad tid som följd. Omställningen har i de flesta fall 
skett genom effektiviseringar och minskad bemanning, till exempel genom att inte använda 
konsultstöd eller mindre användande av vikarier vid ordinarie personals frånvaro. Trots 
förändringsarbeten och nya arbetssätt beskrivs årets medarbetarundersökning visa på ett 
positivt resultat i förhållande till år 2017, och i paritet med resultatet för 2015. Sjukfrånvaron 
har minskat från 9 procent (2018) till 8,4 procent. 

I årsredovisningen redovisas kommunens, styrelsens och nämndernas arbete med den 
interna kontrollen. Det bedöms att arbetet med den interna kontrollen fungerat bra, men att 
det finns utvecklingsområden och att åtgärder diskuteras. I slutet av 2019 hade nätverket för 
intern kontroll en genomgång av vilka rutiner och dokument som behöver utvecklas för att 
säkerställa att nämnderna gör ett likvärdigt arbete.  

Vidare finns fördjupade avsnitt för respektive nämnd i årsredovisningen. I nämndavsnitten 
redovisas bland annat utfall mot budget och utfall jämfört med föregående år.  

 
Bedömning 
Vi konstaterar att det finns sex övergripande mål för kommunkoncernen. Målen ska följas av 
nämndmål för att säkerställa en koppling mellan fullmäktiges mål och nämndernas 
verksamheter. För flertalet av målen finns kommentarer om måluppfyllelsen och till åtta mål 
finns det redovisade åtgärder. 
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Kommunen bedömer att tolv av trettiotvå mål är uppnådda per 2019-12-31. Ett av 
kommunens tre finansiella mål bedöms ha uppnåtts per helår. Vi delar kommunens 
bedömning.  

Kommunen har en bedömningsskala för måluppfyllelsen enligt nedan: 

➢ 75–100 % - mycket god måluppfyllelse 

➢ 50–74 % - god måluppfyllelse 

➢ 25–49 % - relativt låg måluppfyllelse 

➢ 0–24 % - låg måluppfyllelse 
 

Kommunen bedömer att måluppfyllelsens medelvärde är 62 %. I denna bedömning räknar 
kommunen in kommunfullmäktiges mål och nämndmålen. Det framgår ingen ytterligare 
information om de nämndmål som utgör underlag för bedömningen. Bedömningen inbegriper 
inte de mål som inte har mätts under 2019. Kommunens bedömning innebär, enligt skalan, 
en god måluppfyllelse. Vi noterar att måluppfyllelsen för de mätbara kommunmålen (12 av 32 
mål) motsvarar andelen 37,5 %. Att 12 av 32 kommunmål har uppnåtts, motsvarar enligt 
kommunens bedömningsskala relativt låg måluppfyllelse. Det kan med fördel tydliggöras hur 
medelvärdet för kommunens övergripande måluppfyllelse beräknas, med utgångspunkt i 
både kommunmål och nämndmål.  

Vi ser positivt på att 31 av 32 mål har följts upp. För målet som inte följts upp beskrivs det att 
måttet har tagits bort från KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) för att utvecklas (vilket även 
var fallet 2018). Under 2019 har en alternativ mätning för målet genomförts, där resultatet 
redovisas. Med fördel skulle samtliga mål som inte planeras att följas upp tas bort ur mål- 
och budgetdokumentet det år som de inte ska redovisas och följas upp.  

Det är även positivt att ett nytt mått har knutits till målet ”andelen nyanlända som har egen 
försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50%”. Vi instämmer i 
kommunens bedömning att det nya måttet är mer relevant för att bedöma måluppfyllelse.  

Vidare delar vi kommunens bedömning om att målvärdet ”avvikelsen från standardkostnad 
totalt ska vara max 5 %” bör ses över. Det är grundläggande att det finns och är aktuella 
uppgifter för det år som redovisas och bedöms. Denna bedömning kvarstår sedan 
föregående år.   

 
God ekonomisk hushållning 
Av kommunallagen framgår ett tydligt fokus på begreppet ”god ekonomisk hushållning” 
(proposition 2003/04:105) och på behovet av en långsiktighet i den ekonomiska och 
verksamhetsmässiga planeringen. Kommunallagen ställer krav på att budget skall vara i 
balans och att budget och flerårsplan skall innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för 
verksamheten. Målen skall följas upp kontinuerligt och det är kommunstyrelsens ansvar att i 
delårsrapporten och årsredovisningen utvärdera måluppfyllelsen. 

Av årsredovisningen framgår att begreppet god ekonomisk hushållning har både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Det finansiella perspektivet omfattar 
kommunens finansiella ställning och utveckling. Verksamhetsperspektivet inriktas mot att 
kommunen strävar efter en hög grad av måluppfyllelse i kedjan från kommunmål till 
nämndmål.  

Ett av de tre finansiella målen och tolv av trettiotvå verksamhetsmål har uppnåtts. Under 
avsnittet ”sammanfattande kommentarer” beskriver kommunen att målen för 
nettokostnadsandelen och resultatkravet är inte uppnådda för 2019, vilket är en 
varningsklocka för framtiden. Om kommunen inte når resultatkravet och 
nettokostnadsandelen urholkar det soliditeten för framtiden och kommunen uppnår inte god 
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ekonomisk hushållning. Kommunen har dock inte gjort någon tydlig sammantagen 
bedömning avseende god ekonomisk hushållning för 2019, där både det finansiella 
perspektivet och verksamhetsperspektivet vägs in.  

 
Investerings- och exploateringsredovisning 
Investeringsredovisningen bedöms ge en rättvisande bild av årets investeringar.  

I likhet med tidigare år föreligger det betydande avvikelser mellan budget och utfall när det 
gäller kommunens investeringar. Budgeten för 2019, inklusive tilläggsbudget samt 
överföringar från 2018, uppgick totalt till 357,1 mnkr medan det faktiska utfallet blev 149,4 
mnkr. Kommunstyrelsen står för de större avvikelserna. Anledningen till att budgeterade 
investeringar inte uppnås är främst att Oxelöskolan inte når upp till budget trots att projektet 
håller tidplan. 

Kommunen har under året har ett antal större investeringsprojekt som främst utgörs av; 
Oxelöskolan, Ramdalsskolan och övriga reparationer på kommunens befintliga fastigheter, 
utbyte av gatubelysning till LED samt asfaltering av gång- och cykelvägar. Totalt är 33 
projekt pågående under 2019 varav 4 projekt har utgifter överstigande 1,0 mnkr. Övriga 
projekt är av mindre ekonomisk storlek. 

Investeringarna bör utgå ifrån en total budget om de pågår under flera år och inte som det är 
idag med en budget per år. Under flera år har utfallet av investeringar varit betydligt lägre än 
budget samtidigt som större projekt kan överstiga den årliga budgeten. Kommunen bör 
således överväga detta förhållande i samband med beredning av budget framöver. Detta är 
viktigt då prioriteringar mellan olika investeringsalternativ kan bli problematiska om inte 
realistiska budgetar föreligger.  

Exploateringsredovisningen visar på ett nettoutfall för 2019 om 17,4 mnkr och avser bland 
annat förberedelse av mark för industri, samtidigt som kommunen under året har avyttrat ett 
antal tomter till ett värde av 20 mnkr.      

 
Driftredovisningen 
En redovisning ges i årsredovisningen av resultatet per nämnd och de 
kommungemensamma posterna. Alla nämnder bortsett från utbildningsnämnden samt vård- 
och omsorgsnämnden redovisar en positiv avvikelse vid jämförelse mot budget för år 2019. I 
tabellen nedan presenteras nämndernas utfall mot budget. Under tabellen kommenterar vi 
de nämnder som redovisar större avvikelser. 
 
 

 Utfall 
2019 

Budget 
helår 

Avvikelse 
budget 

Kommunstyrelse -72,9 -90,6 17,7 

Övriga nämnder -3,4 -4,0 0,6 

Utbildningsnämnd -297,7 -289,8 -7,9 

Vård- och 
omsorgsnämnd 

-288 -272,2 -15,8 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnd 

-25,8 -26,1 0,3 

Kultur- och fritidsnämnd -30,1 -30,4 0,3 

Summa nämnder -713,9 -709,1 -4,8 

 

Jämförelsen mellan budget och utfall visar på en total negativ budgetavvikelse om -4,8 mnkr. 
Den nämnd som visar störst avvikelse är vård- och omsorgsnämnden. Underskottet om -15,8 
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mnkr hänför sig främst till äldreomsorgen; ordinärt boende med en negativ budgetavvikelse 
om -6,5 mnkr, LSS som redovisar ett underskott om -4,9 mnkr samt barn- och ungdomsvård 
med -4,0 mnkr. Kommunen har under året genomfört en genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden för att utröna orsakerna till underskottet. Genomlysningen identifierade, 
som en av flera faktorer, bland annat låg brukartid inom hemtjänsten. Utifrån 
genomlysningens resultat har ett flertal effektiviseringsåtgärder vidtagits för att minska 
underskottet.  

Utbildningsnämnden visar ett underskott om -7,9 mnkr. Detta är främst är hänförligt till ökade 
lönekostnader, trots färre antal barn i skolåldern. Det prognosticerade underskottet har 
minskat något under året vilket beror på att nämnden under året haft högre bidragsintäkter 
än budgeterat.  

Kommunstyrelsen visar en positiv budgetavvikelse om +17,7 mnkr vilket främst är hänförligt 
till en eventuell tilldelning till vård- och omsorgsnämnden (10 mnkr) samt driftkostnader för ett 
LSS-boende som hade budgeterats för men ej utnyttjats. Övriga nämnder redovisar mindre 
budgetavvikelser. 

Vår sammanfattande bedömning är att förvaltningsberättelsen med tillhörande delar i allt 
väsentligt ger en rättvisande bild av den verksamhet som kommunen bedrivit under 2019.  

4. Granskning av årsbokslutet 

4.1. Inledning 

Granskningen av bokslutets räkenskaper har skett enligt god revisionssed i kommunal 
verksamhet. Granskningen har bland annat omfattat: 
 

• Analytisk granskning av utfall mot budget och föregående år för kommunen som 
helhet avseende resultatet samt balansräkningen. 

• Kontroll av avstämningar för samtliga väsentliga konton. 

• Substansgranskning av avtal och underlag för väsentliga transaktioner. 

• Genomläsning av samtliga nämnders bokslut med bilagor. 

• Diskussion med ekonomiavdelningens personal vad gäller redovisningsprinciper och 
väsentliga bedömningar. 

• Diskussion med kommunledningen vad gäller väsentliga bedömningsposter. 

• Genomläsning av väsentliga protokoll samt andra handlingar.  
 

I följande avsnitt kommenteras våra väsentliga iakttagelser och noteringar.  

4.2. Allmänt om kvaliteten på bokslutet - bokslutsprocessen 

Bokslutet är dokumenterat med en tillräcklig kvalitet. I samband med vår granskning av 
årsbokslutet har vi kunnat konstatera att kommunen har en effektiv process avseende 
framtagandet av bokslutet. Det är vår bedömning att bokslutsprocessen i sin helhet är 
effektiv samt att lagen om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning i allt väsentligt följs.  
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4.3. Resultaträkningen 

Resultaträkning per 2019-12-31 
med jämförelse med budget samt 
2018 (mnkr) 

Utfall 
2019 

Budget 
Avvikelse 
budget 

Utfall 
2018 

Avvikelse 

   helår    2018 

Verksamhetens intäkter 169,6 304,1 -134,5 163 6,6 

Jämförelsestörande intäkter 0,0 0 0,0 0 0,0 

Verksamhetens kostnader -861,1 -990,8 129,7 -831 -30,1 

Avskrivningar -22,1 -20,4 -1,7 -15 -7,1 

Verksamhetens nettokostnad -713,7 -707,1 -6,6 -683 -30,7 

Skatteintäkter 566,5 576 -9,5 554 12,5 

Generella statsbidrag och 
utjämning 

144,3 135,1 9,2 125 19,3 

Finansiella intäkter 15,1 15,9 -0,8 16 -0,9 

Finansiella kostnader -9,8 -11 1,2 -8 -1,8 

Årets resultat 2,4 8,9 -6,5 4 -1,6 

 

Det budgeterade resultatet för 2019 uppgick till 8,9 mnkr. Utfallet blev 2,4 mnkr, vilket är 6,5 
mnkr sämre än budget. Skillnaden beror främst på att kommunen erhållit mindre intäkter och 
haft högre kostnader än vad som budgeterats. De ökade kostnaderna hänför sig främst till 
ökade pensionskostnader som ej var budgeterade. Avskrivningarna är högre vid jämförelse 
med budget. Detta mot bakgrund av att flera investeringar aktiverats och avskrivningar 
påbörjats jämfört med vad som budgeterats. Finansnettot är i nivå med budget. Vidare blev 
utdelningar från bland annat Oxelösunds Hamn och Kommuninvest högre än budgeterat.   

Årets resultat om 2,4 mnkr är 1,6 mnkr sämre jämfört med föregående år. Det lägre resultatet 
beror på att verksamhetens nettokostnad ökat med 30,1 mnkr och att intäkterna har ökat 
med ca 6,6 mnkr. Statsbidrag och övriga bidrag har minskat med -9,2 mnkr medan 
exploateringsintäkterna ökat med 14,7 mnkr. Verksamhetskostnaderna har ökat med 30,1 
mnkr vilket främst är hänförligt till ökade lönekostnader motsvarande 20 mnkr. Detta trots att 
kommunen har 23 färre anställda. Vidare ökade köp från övriga företag med 16,8 mnkr 
medan övriga tjänster minskat med -6,8 mnkr. 

Finansiella intäkter avser utdelning från Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, 
Kommuninvest och Oxelösunds Hamn AB samt ränteintäkter avseende internbanken. 
Finansiella kostnader avser ränta på lån. Dessa har ökat i jämförelse med föregående år 
eftersom kommunen under året tagit upp ytterligare lån om 135 mnkr. 

Kommunens resultatmål uppgår till 2% av skattenettot. Resultatet i bokslutet uppgår till 0,3%. 
En orsak till försämringen är minskade statsbidrag från Migrationsverket och att kostnaderna 
inte minskat i samma omfattning. Nämndernas resultat är sämre än budget men bättre än 
föregående år. Det är framförallt personalkostnaderna som ökar. 

Vår bedömning är att det redovisade resultatet i allt väsentligt är rättvisande.  
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4.4. Balansräkningen 

  Kommunen  Koncernen 

(Belopp i mnkr) Not 2019 2018  2019 2018 

     
    

TILLGÅNGAR     
    

Anläggningstillgångar     
    

Immateriella 10 4,3 4,6  4,3 4,6 

Materiella 11+12 629,9 502,5  1 504,1 1 312,1 

Finansiella 13 492,3 482,4  34,5 38,5 

Summa anläggningstillgångar  1 126,5 989,5  1 542,9 1 355,2 

     
    

Bidrag till statlig infrastruktur 14 7,0 7,5  7,0 7,5 

     
    

Omsättningstillgångar     
    

Förråd och exploateringsfastigheter  0,0 0,0  5,1 5,1 

Fordringar 15 54,2 50,2  120,8 142,3 

Kassa och bank 16 62,6 45,6  70,4 49,0 

Summa omsättningstillgångar  116,8 95,8  196,3 196,4 

     
    

SUMMA TILLGÅNGAR  1 250,3 1 092,8  1 746,2 1 559,1 

     
    

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR     
    

OCH SKULDER     
    

     
    

Eget kapital  17 355,0 356,7  665,5 636,7 

Därav årets resultat  2,4 4,3  34,4 34,4 

     
    

Avsättningar     
    

Avsättning för pensioner 18 72,4 61,7  95,6 85,3 

Övriga avsättningar 19 4,3 0,9  66,4 61,7 

     
    

Skulder     
    

Långfristiga skulder 20 627,0 491,9  658,1 522,6 

Kortfristiga skulder 21 191,6 181,6  260,6 252,8 

Summa skulder och avsättningar  895,3 736,1  1 080,7 922,4 

     
    

SUMMA EGET KAPITAL      
    

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 250,3 1 092,8  1 746,2 1 559,1 

     
    

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER    
    

     
    

Ställda panter 22    
 34,0 34,0 

Pensionsförpliktelser som ej upptagits     
    

bland avsättningar (inkl. löneskatt) 23 254,0 262,6  254,0 262,6 

Övriga ansvarsförbindelser 24 20,9 60,3  2,3 41,7 

Leasing 25 6,9 5,9  6,9 5,9 

     
    

SUMMA PANTER OCH      
    

ANSVARSFÖRBINDELSER  281,8 328,8  297,2 344,2 
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4.4.1 Tillgångar 

Immateriella tillgångar har minskat mot föregående år med 0,3 mnkr vilket till stor del beror 
på utrangeringar och årets avskrivningar. Under året har större utrangeringar genomförts 
inom utbildningsnämnden, till följd av att inga utrangeringar gjordes föregående år. 
Kommunen har även gjort aktiveringar av ett nytt verksamhetssystem och nätverk, samt 
applikationer relaterat till vård-och omsorgsnämnden.  
 
Materiella anläggningstillgångar har ökat med 127 mnkr jämfört med föregående år, 
hänförligt till mark, byggnader och tekniska anläggningar som ökat med ca 125 mnkr samt 
maskiner och inventarier som har ökat med ca 2 mnkr. Den största delen i förändringen av 
posten är hänförlig till investeringar som utförts vid Oxelöskolan med 71 mnkr samt 
gatubelysning i Oxelösunds kommun för 10,2 mnkr.  
 
Finansiella tillgångar avseende innehav och fordringar på de kommunala bolagen har ökat 
med 9,9 mnkr jämfört med föregående år vilket kan härledas till utökat lån till Kustbostäder i 
Oxelösund AB om 11 mnkr.  
 
Bidrag till statlig infrastruktur har minskat från föregående år med den upplösning som görs 
enligt plan med 0,5 mnkr. 
 
Fordringarna har ökat med 4 mnkr jämfört med förgående år vilket främst beror på ökade 
kundfordringar med 3,2 mnkr. Per balansdagen hade kommunen en större faktura till Oxelö 
Energi AB i kundreskontran på 4,4 mnkr, där motsvarande faktura var betald före årsskiftet 
föregående år.  
 
Likvida medel har ökat med 17 mnkr från föregående år. Förändringen av posten hänförs 
till utökade lån samt årets investeringsutgifter.  
 

4.4.2 Eget kapital och skulder 

Det egna kapitalet för kommunen har minskat med ca 1,7 mnkr vilket kan förklaras av 
justeringar med ca 4,1 mnkr. Den största delen av förändringen kan härledas till 
sluttäckningen av Björshults återvinningscentral om 3,8 mnkr.  
 
Årets resultat blev 2,4 mnkr. Kommunen har en fortsatt relativt god soliditet.  
 
Avsättningarna till pensioner har ökat med ca 10,7 mnkr jämfört med föregående år. Det är 
Skandia som tar fram prognoser och analyser för kommunen, exempelvis tar de hänsyn till 
åldersfördelningen i kommunen vid beräkning av pensionerna. Den markanta förändringen 
mot tidigare prognos kan förklaras av högre avsättningar till följd av nyanställningar, men 
framförallt till en enskild individs ålderspension om 3,5 mnkr inkl. löneskatt.  
Utöver detta har övriga avsättningar ökat med 3,4 mnkr vilket framförallt beror på 
avsättningen till Björshults återvinningscentral, som tidigare nämnts. 
 
Långfristiga skulder har ökat med 135 mnkr jämfört med föregående år, vilket beror på 
nyupplåning för finansiering av ökade investeringar som gjorts under perioden. Detta rör 
främst uppbyggnad av den nya Oxelöskolan. Därutöver rör det även utlåning till 
Kustbostäder, se kommentarer under finansiella tillgångar.  
 
Kortfristiga skulder har ökat med ca 10 mnkr vilket är hänförligt till ökade upplupna kostnader 
hos kommunstyrelsen samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Detta är med anledning 
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av ett flertal leverantörsfakturor som är utställda kring balansdagen avseende uppbyggnad 
av Oxelöskolan samt gatubelysningen i kommunen. Vidare har skulderna till de kommunala 
bolagen ökat med 4,8 mnkr.  

4.5. Kassaflödesanalys 

Vår granskning av kommunens kassaflödesanalys har inte föranlett några väsentliga 
noteringar.   

4.6. Noteringar från revisionen 

4.6.1. Byte av lönesystem 

Kommunen återgick till det tidigare tillämpade lönesystemet fr.o.m. den 1 april 2018 och har 
sedan dess efterfrågat en granskning av lönerna. Det är först i år som den har lyckats 
genomföras efter att korrekta filer erhållits.  En genomgång och granskning av analysen 
kommer att ske tillsammans med kommunen efter vår revision. 

4.6.2. Statsbidrag från Migrationsverket 

I likhet med tidigare år har vi konstaterat att kommunen redovisar schabloninbetalningen från 
Migrationsverket som en skuld. Periodisering sker likt tidigare år med 40% / 40% /20%, vilket 
innebär att kommunen redovisar 20% av de medel som erhölls under 2017 och 40% vardera 
av 2018 och 2019.  

Stöd för denna fördelning saknas i lagen om kommunal bokföring och redovisning.  

4.6.3. Förvaltningsavtal  

Tidigare år har vi noterat att kommunen saknat skriftliga avtal avseende förvaltningsuppdrag 
som de kommunala bolagen utför gentemot kommunen. Vissa avtal har upprättats under 
året, dock ej för samtliga uppdrag.  

Det är av största vikt att allmännyttan inte belastas med förluster som hänför sig till de 
kommunala förvaltningsuppdragen. Vidare är det viktigt att Kustbostäder i Oxelösund AB 
bedriver sin verksamhet på marknadsmässiga villkor, då bolaget är ett allmännyttigt 
kommunalt bostadsbolag. 

Vi rekommenderar starkt att kommunen säkerställer att avtal upprättas och att korrekt 
prissättning görs gentemot de kommunala bolagen avseende dessa tjänster, som är förenlig 
med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och skattelagstiftningen.  

4.6.4. Redovisning av pågående projekt 

Kommunen har sedan 2018 arbetat med att särredovisa pågående arbeten eftersom de 
tidigare år varit felaktigt klassificerade som byggnad och mark. Vi har haft svårigheter, i likhet 
med föregående år, med att utläsa vilka tillgångar/projekt som har omklassificerats under 
perioden. Vi anser att underlaget till verifikationen bör förtydligas. 

4.6.5. Utrangeringar 

Vi har i samband med vår revision noterat att kommunen under aktuellt räkenskapsår har 
gått igenom anläggningsregistret och utrangerat tillgångar som inte längre används i 
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verksamheten. Detta är enligt våra rekommendationer från föregående år. Det är av vikt att 
kommunen etablerar en rutin kring detta.  

4.6.6. Resultat- och utjämningsreserven (RUR) 

Kommunen har öronmärkt tidigare resultatöverskott till en pensionsreserv om 9,5 mnkr som 
har bokförts som en del av det egna kapitalet under 2018. Denna avsättning har under året 
överförts till RUR, vilket medfört att medlen kan användas även till andra ändamål.  
 
4.6.7 Pensionsavsättning 

Vi har i samband med vår revision noterat att avsättningar till pensioner ökat kraftigt. En av 
anledningarna till detta visade sig vara en enskild nyanställd individs pensionsavsättning som 
uppgår till 3,5 mnkr inklusive löneskatt. Kommunen ska utreda denna merkostnad och 
hanteringen av denna. Vi rekommenderar kommunen att utreda orsaken samt säkerställa 
rutiner i samband med nyanställningar för att undvika oförutsedda pensionskostnader. 
 
4.6.8 Avsättning till Björshults återvinningscentral 

En avsättning på 3,8 mnkr för sluttäckning av avfalldeponin på Björshults återvinningscentral 
har skett i samband med årsbokslutet. Sluttäckningskostnaden ska enligt uppgift från 
Nyköpings kommun uppgå till ca 20 mnkr, där delar av den kostnaden skall belasta 
Oxelösunds kommun. Detta i enlighet med en tidigare överenskommelse med en fördelning 
utifrån invånarantal. Informationen kring avsättningen har nått ekonomiavdelningen på 
Oxelösunds kommun först i samband med årsbokslutet. Det underlag som erhållits är endast 
en extern utredning. Beräkningsunderlag för de 20 mnkr saknas. Ekonomiavdelningen har 
efterfrågat ytterligare underlag från Nyköpings kommun men utan framgång. Då 
kommunerna anser att reservationen skulle ha gjorts tidigare år har den dessutom 
behandlats som rättelse av fel och redovisats mot eget kapital och ej i resultaträkningen. 

Vi anser inte att kommunen kan bokföra denna reservation/avsättning utan  
beräkningsunderlag då det strider mot god redovisningssed. Hanteringen och  
informationen kring avsättningen har härutöver varit mycket bristfällig. Kommunen bör 
skyndsamt säkerställa att underlag erhålls för denna avsättning. 

4.6.9  Förvärv av fastighet 

Kommunen har under 2018 tecknat ett köpeavtal av tomträtt samt ett avtal avseende 
upphörande av arrendeavtal om ett värde uppgående till totalt 8,2 mnkr och där tillträde 
skulle skett den 16 september 2019. Handpenning om 2 mnkr har betalats under 2019 och 
har även bokförts som pågående nyanläggning. Enligt överenskommelse skulle säljaren 
sanera marken innan kommunens tillträde. Detta har skjutits upp och tillträdet beräknas ske 
den 30 december 2020. Vi har inte noterat att någon justering av priset mellan parterna har 
skett eller någon särskild klausul i avtalet om säljaren inte följer fastställd tidsplan. 
Kommunen skall undersöka om eventuell justering av priset skall ske, eftersom delar av 
köpeskillingen avser upphörande av arrendeavtal i förtid då tillträdet har skjutits 15 månader 
fram i tiden. 

4.7. Sammanställd årsredovisning 

Kommunens sammanställda redovisning omfattar kommunen, dotterbolaget Oxelösunds 
Kommuns Förvaltnings AB samt de indirekt ägda kommunala bolagen, Oxelö Energi AB 
samt Kustbostäder i Oxelösund AB. Även intressebolagen Oxelösunds Hamn AB (50%), 
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Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund (43%) samt Onyx Näringslivsutveckling i 
Oxelösund och Nyköping (20%). 
 
Koncernens resultat uppgår till 34,4 mnkr i jämförelse med föregående års resultat om 34,4 
mnkr. Det oförändrade resultatet kan förklaras av att verksamhetens resultat har ökat men 
kommunen har högre finansiella kostnader i år.   
 
Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden och proportionell 
konsolidering. Interna mellanhavanden har eliminerats. Den sammanställda redovisningen 
omfattar resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och en beskrivning av de indirekt 
ägda kommunala bolagen. Till den sammanställda redovisningen finns noter till väsentliga 
poster i viss utsträckning. Den sammanställda redovisningen bedöms ge en rättvisande bild 
över resultat och ställning för Oxelösunds kommunkoncern för 2019. 
 
 
Oxelösund den 23 mars 2020 
 
 
 
 
Anja Zetterberg                                                Johanna Eklöf 
Certifierad kommunal yrkesrevisor                  Auktoriserad revisor 
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Inledning 
 
 

 

2019! Det är hundra år sedan Sverige blev en 
demokrati med allmän och lika rösträtt. Varje 
dag året om arbetar vi i Oxelösunds kommun 
med att värna, vårda och utveckla demokratin. 
Alla blir inte alltid nöjda med de beslut som 
fattas men man ska känna sig trygg med att 
besluten har fattats i en demokratisk och 
rättssäker process. I Oxelösund valde vi att 
uppmärksamma 100-årsfirandet under en 
veckas tid. Under den veckan arrangerades 
bland annat en dag på Koordinaten där 
invånare fick tillfälle att träffa sina lokala 
beslutsfattare. 

Det blir tydligare att kommuner och regioner 
går in i en period av tuffare ekonomiska tider. 
Så även vi i Oxelösund. Samtidigt som vi 
behöver bygga ut vår välfärd för att möta ett 
ökat behov måste vi anpassa vår verksamhet 
till en mer ansträngd ekonomisk ram och 
prioritera vad vi ska göra och vad vi inte ska 
göra. Därför är det ett styrkebesked att vi klarar 
att leverera ett positivt ekonomiskt resultat. 

För första året sedan 2012 har befolkningen 
minskat i antal. Bostadsbristen bedöms 
fortfarande som hög och då känns det bra att 
flera nya bostadsprojekt tog sin början under 
året. På Femöre togs det första spadtaget för 
nya flerfamiljshus i kvarteret Kajaken, via 
markanvisningstävlan blev det klart vilka 
företag som de kommande åren ska bygga 
bostäder i området som benämns 
Stenvikshöjden. Under året kunde även en 
direktanvisning ges till Bovieran, som påbörjar 
en detaljplanering för bostäder på området 
som till vardags benämns cirkusplatsen.  

2019 började vi bygga Oxelöskolan som 
förutom att det kommer att ge barnen i 
Oxelösund en ny fräsch skola, också binder 
samman centrum med Frösäng och på så sätt 
utvecklar staden. De kommande åren fortsätter 
vi arbetet med investeringar i våra 
äldreboenden, förskolor och skolor. 

Vi har under ett par år arbetat intensivt för att 
minska sjukfrånvaron. Efter de insatser som vi 
har vidtagit har nu sjukfrånvaron börjat att 
minska på totalen. Det finns fortfarande vissa 
verksamheter och arbetsplatser där fler och 
mer insatser behöver göras, men det 
systematiska arbetet med att förebygga och 
rehabilitera ger resultat. Vi ser glädjande nog 
att vi är på rätt väg i detta arbete. 

Vi kan också glädjas över att vi har 
engagerade medarbetare. Årets 
medarbetarundersökning visar att 92% av 
medarbetarna i Oxelösunds kommun upplever 
att de har ett meningsfullt arbete och har nytta 
av sina kunskaper och färdigheter i sin dagliga 
gärning. 

En ny plan för besöksnäringen antogs under 
2019. Oxelösund har en fantastisk möjlighet att 
utvecklas som besöksmål. Det såg vi när 
OXSS under augusti månad tillsammans med 
frivilliga krafter, företag och kommunen 
arrangerade EM-segeltävlingar med 
utgångspunkt från Östersviken. Ett 
arrangemang som lockade deltagare och 
besökare från förutom Sverige bland annat 
Tyskland, Estland och Finland.  

 

 

 

Under hela sommaren hade vi också möjlighet 
att få beskåda och beundra 40 olika skulpturer 
i en offentlig utställning när Stjärnholms 
skulpturpark firade 20 år. 
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Vi har fortsatt vårt arbete med att förbättra 
företagsklimatet och det är ett positivt tecken 
att våra företag ger oss ett bättre betyg i de 
mätningar som gjordes under 2019.  

Samtidigt har all den verksamhet som servar 
våra invånare varje dag, varje vecka – året om 
fortsatt att fungera. Det kan den göra tack 
vare alla engagerade medarbetare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Det är allt det vi tillsammans gör i Oxelösund för att 
vara modiga och stärka vår framtidstro som avgör 
hur vi kommer kunna möta de utmaningar vi ställs 
inför. 

 

 

 
 
 

 
Kommunstyrelsens ordförande 
Catharina Fredriksson 

Kommunchef 
Johan Persson 
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Årsredovisningen i korthet 
 
Bilden visar en värdering av Oxelösunds 
kommuns läge och utveckling gällande 
befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och 
personal. 
 

Horisontell linje visar utvecklingen det senaste 
året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal 
linje visar läge/resultat för 2019. Ju högre upp 
desto bättre läge/resultat. 
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Viktiga händelser 2019

• I början av året etablerades och driftsattes 
två moduler i anslutning till Peterslunds 
förskola, detta tillskapade 30 nya 
förskoleplatser.  

• Rektorerna i förskolan har arbetat aktivt 
med att skapa likvärdiga förskolor i 
Oxelösund. Som ett steg i detta har 
rektorerna tagit fram ett gemensamt 
måldokument som ligger till grund för 
verksamhetsutveckling inom förskolorna.  

• Från höstterminen har kommunens 
grundskolor organiserats i årskurserna 
förskoleklass till och med årskurs 6 (F – 6) 
och årskurs 7 – 9.   

• Utifrån det ekonomiska läget infördes ett 
mjukt anställningsstopp i 
utbildningsförvaltningen.  

• Genomlysning av vård- och 
omsorgsnämnden genomfördes under 
våren 2019. Utvecklingspotential 
konstaterades inom framförallt 
Äldreomsorgsförvaltningen. 

• Omställningsarbete och omorganisation 
genomfördes inom hemtjänst, 
nattorganisation och särskilt boende utifrån 
genomlysningens slutsatser.  

• Social- och omsorgsförvaltningen har i 
samarbete med Utbildningsförvaltningen 
arbetat fram förslag på hur skola och 
socialtjänst kan samverka för att arbeta 
förebyggande för barnens bästa. 

• Det har varit ett omfattande inflöde av 
barnärenden till socialtjänsten under året, 
särskilt under hösten.  

• Det har uppstått ett utökat behov av 
bostäder med särskild service.  

• Projektarbetet för arbetsplatsintegrerat 
lärande (APIL) har avslutats och är 
implementerat i ordinarie verksamhet inom 
Social- och omsorgsförvaltningen samt 
Äldreomsorgsförvaltningen.  

• Drivhusets arbete med att få människor i 
egen försörjning uppmärksammades 
nationellt. I november var statsminister och 
arbetsmarknadsminister på besök för att 
uppmärksamma verksamhetens goda 
resultat.  

• Arbete med projektering och planering av 
nytt särskilt boende för äldre har inletts.  

• Omfattande arbete med olika 
marknadsföringsinsatser vid EM i 
havskappsegling i Oxelösund samt O-
ringen Kolmården 

• Under året genomfördes Skulpturfestival 
2019 med skulpturer uppställda i offentliga 
miljöer. 

• Fortsatt utveckling av idrottsplatsen enligt 
investeringsplan. 

• Nytt golv har lagts i Ramdalens sporthall. 

• Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter har tack 
vare statsbidrag kunnat genomföras för 
barn 6 – 15 år. Aktiviteterna lockade totalt 
1300 deltagare.  

• Stärkta nätverk och utökad samverkan 
kring barn och unga i samarbete med 
socialtjänst, skola och Koordinaten.  

• Koordinaten har under året HBTQ-
certifierats.  

• Bibliotekets podd ”Litteraturväven” har 
uppmärksammats nationellt.  

• Renovering av Discogolfbanan i Ekbacken. 

• Detaljplaner för Sjögatan samt Bara 
industriområde vann laga kraft. Ytterligare 
två detaljplaner som antagits under året 
väntas vinna laga kraft i januari 2020.  

• Från december gick kommunen över till att 
göra detaljplaner i ett GIS-program vilket 
öppnar upp för en utvecklad 
medborgardialog och en förenklad 
digitalisering av kommunens kartmaterial. 

• Inventering av detaljplanelagda 
grönområden har genomförts och 
inventering av enskilda avlopp har fortsatt 
under året.   

• Implementering av arbete med 
ekosystemstjänster har påbörjats.  

• En stor del av gång- och cykelvägnätet, ca 
35 km, har fått ny beläggning. 

• Det har genomförts ombyggnation med 
nya gång- och cykelvägar vid 
Frösängsvägen och Motorbåtsvägen samt 
skapats nya busshållplatser längs 
Frösängsvägen.   

• Trossgrändsområdet har färdigställts. 

• Den nya anslutningen till Vivestaområdet 
har färdigställts. 

• Cafébord och stolar placerades ut på 
torget under sommaren för att främja 
torget som mötesplats.  

• Byte till en gemensam plattform för plan, 
kart, gis, gata, trafik, bygg, MEX och 
teknisk infrastruktur möjliggör en ökad 
digitalisering av 
samhällsbyggnadsprocessen.  

• Markanvisningar har genomförts vid 
Stenvikshöjden, Sjögatan och 
cirkusplatsen vid Ramdalen (Bovieran) 

• Oxelösunds fjärde zon med fri wi-fi 
startade i Gästhamnen under våren.  

• Den första automatiserade e-tjänsten 
publicerades under sommaren, en e-tjänst 
för registrering av livsmedelsverksamhet.  
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• Oxelöskolan som är den enskilt största 
investeringen på många år började 
byggas.  

• Renoveringen av Ramdalsskolan fortsatte 
och beräknas färdigställas 2020 

• Breviksskolan försågs med moduler för att 
utöka antalet undervisningssalar  

• Stenviks förskola har renoverats och 
byggts om  

• Insatserna för att öka Nyföretagandet 
intensifierades med resultatet att 
nyföretagandet ökade och översteg 
målsättningen för året 

• Under året fortsatte kommunen att sälja 
icke strategiska tillgångar såsom 
fastigheter på Femöre, Lastudden och 
Segelvägen 

• Under 2019 beslutade Kommunfullmäktige 
att via avtal om köp införskaffa markytan 
vid nuvarande Båt och motor och skedde 
köp av Vivesta havsbad
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Kommunmål

Kommunfullmäktige har antagit sex kommun-
mål med politiska prioriteringar samt mått för 
2019. Målen följs upp och redovisas till kom-
munfullmäktige två gånger per år, vid delårs- 
och årsredovisning. Hela koncernen ska bidra 
till att uppnå målen. Varje nämnd har i sin verk-
samhetsplan för 2019 antagit egna mål och 
mått inom de sex kommunmålen. Nämnderna 
har också fastställt vilka värden som ska vara 
uppnådda för att målen ska anses uppfyllda. 
 
Måluppfyllelse av kommunmål redovisas 
övergripande i två spindeldiagram. Det första 
spindeldiagrammet visar andel av 
måluppfyllelse för de mätbara kommunmålen 
för kommunfullmäktige och nämnder. I 
diagrammet redovisas sammantagen andel 
mått som uppnår målvärdet. Jämförelse har 
gjorts med antal uppnådda målvärden 2018.  
 
Det andra spindeldiagrammet visar grad av 
måluppfyllelse för enbart kommunfullmäktiges 
mål. 

Därefter följer en bedömning av måluppfyllelse 
för respektive kommunmål. Måluppfyllelsen 
bedöms utifrån en sammanvägning av 
kommunfullmäktiges och nämndernas mått 
samt bolagens resultat. Sektordiagrammen 
(pajerna) visar andel uppnådda mått, ej 
uppnådda mått och andel ej mätbara mått 
2019. 
 
Under bedömning av måluppfyllelse för 
kommunmål visas kommunfullmäktiges 
målvärden samt årets resultat för respektive 
kommunmål i en tabell. Detta följs av 
kommentarer/analys av måluppfyllelsen. I 
tabellen visar grön pil att målvärdet är uppnått 
och röd pil att det inte är uppnått. Pilarnas 
riktning anger utvecklingen sedan 2018. 
 
I de fall det görs jämförelser i texten är det 
mellan år 2018 och 2019 om inte annat anges. 
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Sammanfattning måluppfyllelse för kommunmålen 
 

 

 

 

 

 

 

Måluppfyllelsen bedöms enligt följande 
 
75-100 % mycket god måluppfyllelse 
50-74 % god måluppfyllelse 
25-49 % relativt låg måluppfyllelse 
0-24 % låg måluppfyllelse 
 
Totalt sett uppnås en god måluppfyllelse med 
ett medeltal för måluppfyllelse i stort om 62 %. 
Måluppfyllelse har minskat något i jämförelse 
med 2018 då medeltal för måluppfyllelse låg 
på 66,4 %.  

Tre av målen har ökat, två har minskat och ett 
mål ligger i nivå med 2018. 

Resultaten visar på stor variation vilket beror 
på fler faktorer än måluppfyllelsen i sig. 
Exempelvis påverkas utfallet av antalet 
mätbara mål inom respektive målområde.  

I spindeldiagrammet till vänster visas 
måluppfyllelse för samtliga mål, 
kommunövergripande och nämndmål, i 
jämförelse med 2018 års måluppfyllelse för 
samtliga mål.  

Målet som avviker mest negativt jämfört med 
2018 är Trygg och värdig ålderdom där 7 av de 
18 ingående målen ej är uppfyllda. Detta ger 
en måluppfyllelse om 39 %. Även för 
målområdet Hållbar utveckling är det en tydlig 
negativ avvikelse i måluppfyllelse jämfört med 
2018.  

 

 

 

 

 

God folkhälsa är det målområde där 
måluppfyllelsen ökat mest, från 56 % till 70 %. 
Trygg och säker uppväxt ökar nästan lika 
mycket, från 57 % till 69 %. 

För Attraktiv bostadsort har måluppfyllelsen 
ökat något. 

Måluppfyllelse för Mod och framtidstro ligger i 
nivå med 2018.  

Spindeldiagrammet till höger visar 
måluppfyllelsen för enbart de övergripande 
kommunmålen, där resultatet kan påverkas 
kraftigt beroende på antalet mätbara mål och 
mått för respektive målområde. 

Kommunfullmäktiges målområde Mod och 
framtidstro har exempelvis endast ett mätbart 
mål vilket visar på 0 % uppfyllelse. Målområdet 
Trygg och säker uppväxt har i gengäld 11 
mätbara mål vilket gör att ett ouppfyllt mål ger 
mindre påverkan på den totala måluppfyllelsen 
för målområdet. 

  

Diagram till vänster visar sammantagen 
bedömning av måluppfyllelsen för 
mätbara mått för kommunmålen inklusive 
nämndmålen. Jämförelse har gjorts med 
andel helt uppnådda målvärden 2018. 

Diagram till höger visar sammantagen 
bedömning av måluppfyllelsen för 
mätbara mått för kommunmålen. 
Jämförelse har gjorts med andel helt 
uppnådda målvärden 2018. 



10 
 

Mod och framtidstro 
 
I Oxelösund råder mod och framtidstro. 
 
Det innebär en vilja att bryta mönster och att 
prova nya sätt att göra gott för 
kommuninvånarna. Kommunen och dess 
verksamheter marknadsförs med stolthet och 
goda exempel lyfts. 
 
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och 
tydlighet kännetecknar arbetet. 
 
 

Måluppfyllelse 
Resultaten mellan de olika nämnderna 
varierar mellan att ha en låg måluppfyllelse 
till att ha en mycket god måluppfyllelse. 
 
Det är få nämndmål som inte är mätbara till 
denna årsredovisning, vilket är positivt. 

 

 Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. Mod och framtidstro når nivån god 
måluppfyllelse. 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångs-

värde 
Resultat 

2019 
Status och               
utveckling 

Antalet invånare ska öka med minst 100 per år 12 062 
11 980 

(November)  

 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

Antalet invånare ska öka med minst 100 per 
år 
 
Befolkningsutvecklingen var negativ under 
första delen av 2019. Under november ökade 
dock befolkningen med 30 personer, men totalt 
sett ser det ut att bli en minskning för helåret.  
 

 
 
 
För att öka invånarantalet pågår bland annat 
markupplåtelser på Sjögatan, Stenvikshöjden 
och cirkusplatsen vid Ramdalen (Bovieran) 
samt att ett flertal ytterligare projekt är på 
gång. 
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Trygg och säker uppväxt 
 

 

Barn och ungdomar ska känna sig trygga 
såväl i samhället som i de kommunala 
verksamheterna. 

I Oxelösund når barn och ungdomar goda 
studieresultat, var och en efter sina 
förutsättningar. 

I Oxelösund deltar barn och ungdomar 
aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. 

I Oxelösund växer barn och ungdomar upp 
med trygga föräldrar och i en trygg och 
säker miljö. 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna 
varierar mellan att ha en relativt låg 
måluppfyllelse till att ha en mycket god 
måluppfyllelse. 
Av de 31 målen för området är det 13 som 
inte uppnås. De flesta av målen som inte 
uppnås har försämrats jämfört med 2018. 
Av de 18 mål som uppnås ökar flertalet 
jämfört med 2018. 

 
Fördelning av målvärden för  
kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och säker 
uppväxt når nivån god måluppfyllelse. 

 
 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 

Resultat 

2019 

Status och 

utveckling 

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 6 ska öka (N15543) 70,3 % 57,6 %  

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med 

genomsnittet för Sveriges kommuner 

4,7 % under 
riket 

16 % under 
riket  

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 9 ska öka (N15508) 70,8 % 58,8 %  

Andel elever som når minst godkända betyg i alla 

ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med 

genomsnittet för Sveriges kommuner 

3,8 % under 
riket 

14,6 % 
under riket  

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven 

i svenska och svenska som andra språk ska öka 

(N15452) 
70 % 72 %  

Andelen elever åk 3 som klara de nationella 

proven i matematik (N15454) ska öka 69 % 43 %  

Andelen elever som fullföljer 

gymnasieutbildningen inom fyra år ska öka 

(N17461) 63,3 % 66,3 %  
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Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 

Resultat 

2019 

Status och 

utveckling 

Andelen elever som fullföljer gymnasie-

utbildningen inom fyra år ska minst ligga i nivå 

med genomsnittet för Sveriges kommuner 
8,5 % under 

riket 
4,2 % under 

riket  

Andelen gymnasieelever med grundläggande 

behörighet till universitet och högskola ska öka 

(N17474) 
74,5 % 64,3 %  

Andelen gymnasieelever med grundläggande 

behörighet till universitet och högskola ska minst 

ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 

kommuner 

3,2 % under 
riket 

13,9 % 
under riket  

Andelen barn och elever i förskola och skola som 

känner sig trygga ska öka 

(Förvaltningsgemensam enkät) 
88 % 90 %  

 
 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

 

God måluppfyllelse 

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra år ska öka  

Nämnden ser att måluppfyllelsen varierar över 
tid och att trenden är försiktigt ökande.  

Andelen barn och elever i förskola och 
skola som känner sig trygga ska öka 

Resultatet i den förvaltningsgemensamma 
enkäten visar på en ökad trygghet i förskolan 
och skolan. De systematiska uppföljningarna 
har bidragit till att tydliggöra upplevelsen av 
trygghet på enheterna och insatser har riktats 
dit där behov funnits att öka tryggheten. 
Analysen visar på stora skillnader av upplevd 
trygghet mellan enheter.  

Andel elever år 3 som klarar de nationella 
proven i svenska och svenska som 
andraspråk ska öka 

Nämnden ser att måluppfyllelsen varierar över 
tid och att trenden är försiktigt ökande. 
Analysen visar på skillnader av måluppfyllelse 
mellan enheter.  

 

 

 

 

Bristande måluppfyllelse 

Andel elever som når minst godkända 
betyg i alla ämnen i år 6 ska öka och minst 
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner 

Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen i 
åk 6 minskat drastiskt från föregående år och 
att trenden är nedåtgående över tid. Samtidigt 
ligger måluppfyllelsen 16 % under nivån för 
riket vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. 
Det har tydliggjorts under året att eleverna på 
de olika kommunala skolorna inte getts 
likvärdiga förutsättningar till en ökad 
måluppfyllelse. Nämnden har inte analyserat 
måluppfyllelsen hos elever på externa enheter. 
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Andel elever som når minst godkända 
betyg i alla ämnen i år 9 ska öka och minst 
ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges 
kommuner 

Nämnden kan konstatera att måluppfyllelsen i 
åk 9 minskat drastiskt från föregående år och 
att trenden är nedåtgående över tid. Samtidigt 
ligger måluppfyllelsen 17 % under nivå för riket 
vilket tyder på fortsatt stora utmaningar. Det 
har tydliggjorts under året att eleverna inte har 
likvärdiga förutsättningar till en ökad 
måluppfyllelse och att elevernas upplevda 
otrygghet påverkar måluppfyllelsen negativt. 
Nämnden har inte analyserat måluppfyllelsen 
hos elever på externa enheter. 

Andel elever år 3 som klarar de nationella 
proven i matematik ska öka 

Nämnden kan konstatera att elever som klara 
de nationella proven i matematik har minskat 
drastiskt från föregående år och varierar över 
tid. Analysen visar på skillnader i 
måluppfyllelse mellan enheterna.  

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra år ska 
minst ligga i nivå med genomsnittet för 
Sveriges kommuner 

Nämnden kan konstatera att elever som 
fullföljer gymnasieutbildningen varierar över tid 
och ligger inte i nivå med riket.  

Andelen gymnasieelever med 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola ska öka och ligga i nivå med 
Sveriges kommuner  

Nämnden ser att måluppfyllelsen varierar över 
tid. Ett större antal elever söker till de 
yrkesförberedande programmen vilket kan 
vara en bidragande orsak till att färre elever blir 

behöriga till universitet och högskola då detta 
inte är ett naturligt val för en elev som har som 
målsättning att utbilda sig till ett yrke.  

 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Andel elever som når minst godkända 
betyg i alla ämnen i år 6 och 9 ska öka och 
ligga i nivå med Sveriges kommuner 

och 

Andel elever år 3 som klarar de nationella 
proven i matematik ska öka 

Ett antal åtgärder är planerade för kommande 
år kopplat till kompetensutveckling av rektorer 
samt pedagoger inom området bedömning och 
betyg samt arbetet med extra anpassningar 
och särskilt stöd. Därutöver kommer ett 
analysarbete att ske där fler parametrar vägs 
in vid uppföljning och analys av elevernas 
måluppfyllelse samt betyg. 

Andelen elever som fullföljer 
gymnasieutbildningen inom fyra år ska 
minst ligga i nivå med genomsnittet för 
Sveriges kommuner 

och 

Andelen gymnasieelever med 
grundläggande behörighet till universitet 
och högskola ska öka och ligga i nivå med 
Sveriges kommuner 

Rutiner för avstämning med de externa 
utförarna ska revideras och leda till ökad 
uppföljning av elever i gymnasieskolan. 
Nämnden ser dock svårigheterna i att prioritera 
detta inom den ekonomiska tilldelningen. 

 
Peterslunds förskola  
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och 

upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. 

I Oxelösund betyder det att invånarna ska 
känna delaktighet och inflytande, att invånarna 

deltar i aktiviteter som främjar hälsa och 
friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från 

missbruk.  

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna varierar 
mellan att ha en god måluppfyllelse till att ha en 
mycket god måluppfyllelse. 

 

Ett par av de mål som inte uppnås har ändå 
ökat sedan förra året, men man når inte riktigt 
upp till det satta målet. Det syns en positiv 
trend i utvecklingen av måluppfyllelsen. 5 % av 
målen är ej mätbara, att jämföras mot 2018 där 
det var 10 % ej mätbara mål. Så vi kan se en 
förbättring även inom mätbarheten. 

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. God folkhälsa når nivån god 
måluppfyllelse. 

 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 
Resultat 

2019 
Status och 
utveckling 

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 
utveckling ska öka. 
 

46 %  
(2017) 

Ersatt av 
alternativ 
mätning* 

 
- 

Andelen vuxna med missbruksproblem som inte 
kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 
utredning/insats ska bibehållas. 

92 % 
 

80 % 
 

 

Andelen unga med insats som inte kommit tillbaka 
inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. 

86 % 

 
81 % 

 

 
 

 
 

 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 
 
Bristande måluppfyllelse 

 
Andelen vuxna med missbruksproblem 
som inte kommit tillbaka inom ett år efter 
avslutad utredning/insats ska minst  
bibehållas 
 
Utfallet visar att fler personer med 
missbruksproblem har återkommit jämfört med 
2018. Verksamheten visar dock fortfarande på 
goda resultat med få personer som 
återkommer. Vid jämförelse med andra 
kommuner ligger Oxelösund klart över rikssnitt 
och jämförbara kommuner. Det goda resultatet 

bedöms bero på kommunens satsning på att 
erbjuda kvalificerat stöd och missbruksvård på 
hemmaplan. 
 

Andelen unga med insats som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska 

bibehållas 

Andelen unga (KKiK-mått 13 -20 år) med 
insats som inte återkommit ett år efter avslutad 
insats har minskat. Analysen visar att det finns 
en tydlig skillnad där en större andel flickor än 
pojkar återkommer inom ett år från avslutad 
insats. Det är dock en liten målgrupp vilket gör 
att varje enskild person som återkommer inom 
ett år efter avslutad insats påverkar 
procentsatsen i hög grad.   
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Medborgarnas möjligheter att delta i 
kommunens utveckling 
Ingen mätning av Medborgarnas möjligheter 
att delta i kommunens utveckling genomförs 
2019. Måttet har tagits bort från KKiK under 
2018 för att utvecklas.  
 
*Under 2019 har dock en annan mätning 
genomförts för att synliggöra medborgarnas 
möjligheter att delta i kommunens utveckling. 

Då detta inte är ett mått kommunfullmäktige 
fastslagit kan det inte redovisas i 
måluppfyllelsen.  
 
Målformuleringen till mätningen var: ”Nyttjande 
av kommunens inflytandeformer ska öka”. 
Ingångsvärdet från 2018 var 161 st förslag och 
synpunkter. Resultatet för 2019 var 182 st 
inkomna förslag och synpunkter.  
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Trygg och värdig ålderdom 
 
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i 
Oxelösund.  

I Oxelösund innebär det att äldre med behov 
av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen 
bostad och att äldre har inflytande över hur 
beviljade insatser utförs. Insatser till äldre 
ska vara av god kvalitet, individinriktade 

samt ges med gott bemötande. 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna 
varierar mellan att ha en låg måluppfyllelse 
till att ha en mycket god måluppfyllelse.  

Sex av de sju målen som uppnås ökar 
jämfört med 2018. Av de nio mål som inte 
uppfylls är fyra oförändrade, fyra visar en 
negativ förändring och ett visar en positiv 
förändring.   

Inom trygg och värdig ålderdom finns det 
inga mål som inte är mätbara.  

 

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige och 
nämnder. Trygg och värdig ålderdom når nivån 
relativt låg måluppfyllelse. 

 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 
Resultat 

2019 
Status och 
utveckling 

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda 
med sin hemtjänst, ska öka 

87 % 91 %  

Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med 
sitt särskilda boende ska öka 

82 % 74 %  

Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst 
möter under 14 dagar ska minska 

11 19  

 
 
 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 
God måluppfyllelse 

Andel brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sin hemtjänst, ska öka 
I hemtjänst ses en positiv utveckling gällande 
brukarnas sammantagna nöjdhet och resultatet 
uppfyller fullmäktiges mål.  

Den nationella brukarundersökningen varifrån 
måttet är hämtat genomfördes i april och 
målgruppen är liten. Varje enskilt svar i 
hemtjänstundersökningen motsvarar 0,8 
procentenheter.  

Brukarundersökningen genomfördes innan 
Samhall tagit över serviceinsatserna fullt ut 
samt innan genomlysning och åtgärder efter 
genomlysning vidtagits. Eventuella 

förändringar i nöjdhet som uppstått efter detta 
finns därmed inte representerade i resultat för 
2019.  

 

Bristande måluppfyllelse 

Andel brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende, ska öka 

Andelen äldre som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende har minskat 
från förra året, vilket innebär att målet ej 
uppnåtts. Det är av vikt att notera att 
målgruppen är väldigt liten, vilket innebär att 
varje enskilt svar påverkar resultatet i mycket 
hög utsträckning. Varje enskilt svar motsvarar 
mer 1,7 procentenheter. Sett till resultaten över 
tid så varierar nöjdheten stort mellan åren. 

file:///C:/Users/lissol/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
file:///C:/Users/lissol/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
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Detta beror sannolikt på att målgruppen är så 
liten.  

Antal personer (personal) som en brukare 
med hemtjänst möter under 14 dagar ska 
minska 

God kontinuitet är en viktig faktor för 
tryggheten hos brukaren samt en ökad 
möjlighet för personalen att följa behov och 
mående. Under andra halvan av 2019 har 
förvaltningen genomfört omorganisation av 
hemtjänsten för att öka kostnadseffektiviteten. I 
samband med omorganisationen har 
personalkontinuiteten försämrats, från 11 till 19 
personal under en 14-dagarsperiod.  
 
 
 
 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Andel brukare som är ganska eller mycket 
nöjda med sitt särskilda boende ska öka 

Enhetscheferna i särskilt boende kommer 
under 2020 genomföra ett utvecklingsarbete 
för att öka de äldres delaktighet i omsorgen. 
Detta kommer förhoppningsvis att leda till en 
ökad nöjdhet bland de äldre i särskilt boende. 
Det är oklart om detta kommer att ge 
genomslag till nästa nationella 
brukarundersökning då denna genomförs 
under våren 2020.  

Antal personer (personal) en brukare möter 
under en 14-dagarsperiod ska minska 

Enhetscheferna för hemtjänst har inför 2020 
tagit fram ett arbetssätt för att öka 
personalkontinuiteten.   
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och 
en hög kommunal service.  

I Oxelösund innebär det att kommunen 
erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och 
kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud 

finns för olika behov och åldrar. 

Kommunen präglas av ett positivt 
företagsklimat som gör det enkelt att starta, 
driva och utveckla företag. Infrastrukturen 
håller god kvalitet och upplevs välfungerande. 

 

Måluppfyllelse 

Resultaten mellan de olika nämnderna varierar 
mellan att ha en relativt låg måluppfyllelse och 
en mycket god måluppfyllelse. 
 
Flertalet av de mål som uppfylls har också 
ökat sedan 2018. 

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. Attraktiv bostadsort når nivån god 
måluppfyllelse. 

 
 
 

Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångsvärde 

(2018) 

Resultat  

2019 

Status och 
utveckling 

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat 
placeringsdatum ska öka 

39 % 

(2017) 
52 %  

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. 
(Betyg skala 1-5) 

3,41 3,39  

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till 
kommunen inom två dagar ska bibehållas. 

98 % 
 

98 % 
 

 

Andelen medborgare som ringer kommunen som 
får svar på sin fråga direkt ska öka. 

59 % 
 

46 % 
 

 

Andelen medborgare som ringer kommunen och 
som upplever att de får ett gott bemötande ska öka. 

87 % 
 

85 % 
 

 

 

Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

God måluppfyllelse 

Andelen förskoleplatser som erbjuds på 
önskat placeringsdatum ska öka 

Förvaltningens arbete med att effektivisera 
processen med förskoleplacering utifrån 
vårdnadshavares önskemål har gett önskad 
effekt kopplat till erbjudande om plats på 
önskat placeringsdatum. 

 

Andelen medborgare som får svar på sitt 
mejl till kommunen inom två dagar 
Medelsvarstiden för att få mejlsvar från 
kommunen, med svar på en enkel och generell 
fråga är en timme enligt Profitels 
servicemätning. Det kan jämföras med den 
genomsnittliga svarstiden för andra kommuner, 
vilken är fyra timmar. Detta är ett totalresultat 
som är högre än genomsnittet. Hela 98 % av 
mejlen besvarades inom ett dygn. 

file://///ox-adm-fs-01.nykoping.x/gemensam/KSK/Ekonomi/Ekonomikontor/4%20BOKSLUT/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
file://///ox-adm-fs-01.nykoping.x/gemensam/KSK/Ekonomi/Ekonomikontor/4%20BOKSLUT/dikter%20verser%20mm/Göra%20misstag.docx
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Svarskvaliteten på mejlen anses enligt Profitels 
mätning vara högre än genomsnittet. 

 
 
Bristande måluppfyllelse 

Företagarnas sammanfattande omdöme om 
kommunens näringslivsklimat 
Betyget från företagen har sedan 2016 varit 
svagt stigande från 3,34 till 3,39 med en 
mindre dipp för år 2019 jämfört med 
föregående år. Målet nås inte då det 
sammanfattande omdöme som företagarna i 
Oxelösund lämnat i Svenskt Näringslivs enkät 
är 3,39 mot målvärde 3,45. 

 

Andelen medborgare som ringer 
kommunen som får svar på sin fråga direkt 
ska öka 
Mätvärdet anger andelen medborgare som får 
svar på sin fråga inom 60 sekunder har mins-
kat. Utökas mätvärdet till svar på frågan utan 
tidsbegränsning är svarsfrekvensen 95 %. 
Kommuncenter visar en svarskvalitet som är 
hög och som dessutom ökar.  80 % av svaren 
2018 kategoriserades som god (högsta värdet) 
samma värde för 2019 är 91 %. 

 

 

 

Andelen medborgare som ringer 
kommunen och som upplever att de får ett 
gott bemötande ska öka. 
Gott bemötande måttet har minskat med 2 % 
och trenden i Profitels mätning visar att bemö-
tandet minskar i kommunen samtidigt som det 
ökar i andra kommuner som också deltar i 
mätningen.   

En orsak kan vara att ljudet i telefonen ibland 
går ner och då kan den som ringer ha svårt att 
höra oss och de som svarar på kommuncenter 
kan ha svårt att höra den som ringer in. Ljud-
problemet har med kapaciteten i datatrafiken 
att göra.   

 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Hörlurar som kopplas till mobiltelefoner är 
inköpta och ger en positiv ljudkvalité, men det 
är inte en långsiktig lösning. Under 2020 
kommer vi titta på en långsiktig lösning på 
problemet.  
 
Arbetet med att ta fram en serviceriktlinje för 
kommunen och bolagen pågår, beslut om 
serviceriktlinje väntas tas i början på 2020. 
Serviceriktlinjen ska ge alla som arbetar i 
Oxelösunds kommun en gemensam syn och 
förhållningssätt på service. Ett 
utbildningstillfälle för alla som möter eller 
kommunicerar med våra medborgare är 
inbjudna att delta är inplanerat under första 
kvartalet 2020.  
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Hållbar utveckling 
Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra 
resurser för framtiden och för kommande 
generationer. 

I Oxelösund innebär det att kommunens 
ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för 
att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det 
innebär också att kommunen arbetar för ökad 
integration och möjlighet till egen försörjning. 

 

Måluppfyllelse 
Resultaten mellan de olika nämnderna varierar 
mellan en låg måluppfyllelse och mycket god 
måluppfyllelse. 
 
För flera nämnder har måluppfyllelsen inom 
detta område minskat.  

 
Fördelning av målvärden för kommunfullmäktige 
och nämnder. Hållbar utveckling når nivån god 
måluppfyllelse. 

 
 

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges mätbara mål 
Ingångs-

värde 
Resultat 

2019 
Status och 
utveckling 

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 
5 % 

-0,5 % -1,4 %  

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av 
skatter och statsbidrag ska vara 2 % 

0,6 % 0,3 %  

Nettokostnadsandelen ska vara max 99 % 100,5 % 100,0 %  

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % 40,8 % 38,1 %  

Medarbetarengagemanget bland kommunens 
anställda ska öka  
(index skala 0-100) 

Index 78 
(2017) 

Index 80  

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska 9,0 % 8,4 %  

Resande med kollektivtrafik ska öka (antalet resande) 246 637 
 

248 950 
 

 

Andelen ekologiska livsmedel ska öka 38,7 % 47,9 %  

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom 
etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 % 

66 % 
(32,9 %) 

34,2 %*  

*Måttet har förändrats jämfört med förra året. Resultaten är därmed inte jämförbara mellan åren och pilens 
riktning avser förändring av nya måttet från förra året till detta år. Ingångsvärde inom parentes är jämförbart med 
resultat 2019. 
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Kommentarer och analys av 
kommunfullmäktiges mått 

God måluppfyllelse 

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska 
vara max 5 % 

Nettokostnadsavvikelsen redovisas med ett års 
eftersläpning (och har så gjort sedan tidigare) 
eftersom resultat för 2019 inte är klart förrän 
räkenskapsåret blir klart i april. För denna 
årsredovisning används således resultatet för 
2018, vilket var -1,4%. Resultatet innebär att vi 
under 2018 hade ett lägre kostnadsläge än 
statistiskt förväntat. Uppgifterna hämtas från 
Kolada och är baserade på 
Räkenskapssammandraget. Detta mål bör 
lyftas ut från kommunmålen, alternativt ses 
över eller omformuleras, så att mätning och 
uppföljning avser samma år som 
årsredovisningen. 

Kommunkoncernens soliditet ska vara 
minst 30 %  

Soliditeten visar på hur stor del av 
balansräkningens tillgångar som finansieras 
med eget kapital. Koncernens soliditet är något 
lägre än föregående år, 38,1 % (40,8 %) men 
fortfarande betydligt högre än målet som är på 
30 %.  

Försämringen av soliditeten beror 
huvudsakligen på att kommunen och Onyx har 
minskat sin soliditet. Förab, Oxelösunds hamn 
och NOVF har förbättrats sin soliditet. I 
kommunens fall beror det på ett lägre resultat, 
från 4,3 mkr 2018 till 2,4 mkr 2019. Kommunen 
har också ökat sin låneskuld med 124,0 mkr 
(från 82,4 mkr till 206,4 mkr) för finansiering av 
ökade investeringar. 

Medarbetarengagemanget bland 
kommunens anställda ska öka (index skala 
0-100) 

HME-måttet är ett sammanslaget indexvärde 
baserat på 9 frågor om motivation, ledarskap 
och styrning som ställts i 
medarbetarundersökningen. 
Medarbetarundersökningen görs vartannat år 
och gjordes 2019 likväl som 2017. Medelvärdet 
på respektive fråga har ökat eller kvarstår i 
jämförelse med undersökningen 2017, vilket 
kan antas innebära att det skett en positiv 
utveckling i fråga om medarbetarnas 
upplevelse inom dessa områden. 

 

 

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska 
minska 

Sjukfrånvaron har efter omfattande insatser 
sjunkit sett till hela året. Uppföljningen ser 
något bättre ut än den faktiska förbättringen då 
statistikverktygen har ändrats sedan förra 
årsbokslutet och en viss differens uppstått av 
själva mätmetoden. Dock har en faktisk 
förbättring skett på cirka 1 procentenhet vilket 
är ett mycket positivt resultat. 

Resande med kollektivtrafik ska öka 

Resandet med kollektivtrafik ökar.  Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har arbetat med 
fortsatt tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatser och placerat fler cykelställ vid 
busshållplatserna. 

Andelen ekologiska livsmedel ska vara 
minst 40 % 

Målet uppnås med god marginal med andel 
ekologiska livsmedel om 47,9 %. Orsaken är 
ett nytt livsmedelsavtal som omfattar fler 
ekologiska livsmedel. 

 

Bristande måluppfyllelse 

Resultatet efter reavinster, uttryckt som 
andel av skatter och statsbidrag ska vara  

1,5 % 

Uppnått värde för 2019 är 0,3 %, en försämring 
mot ingångsvärdet på 0,6 % och fortfarande 
lägre än målet som är på 1,5 %. En stor del av 
försämringen beror på gjorda nedskrivningar 
på 3,0 mkr. Bortsett från nedskrivningarna är 
uppnått värde 0,8 %, i så fall en förbättring mot 
ingångsvärdet på 0,6 %. En del av förklaringen 
är att nämndernas resultat totalt är bättre än 
föregående år. Nämndernas utfall förbättrades 
med 8,6 mkr, från ett underskott på -13,4 mkr 
till -4,8 mkr. En annan del av förklaring är 
resultatet för exploateringar som är 13,3 mkr 
högre jämfört med 2018.  

 

Nettokostnadsandelen ska vara max 99 % 

En viktig förutsättning för god ekonomisk 
hushållning är att det finns en balans mellan å 
ena sidan kommunens skatteintäkter, 
statsbidrag och utjämning och å andra sidan 
de löpande intäkterna och kostnaderna. 
Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om 
nettokostnadsandelen är lägre än 100% har 
kommunen en positiv balans. Uppnått värde 
för 2019 är 100,0 %, en förbättring mot 
ingångsvärdet på 100,5 %, men fortfarande 
sämre än målet som är på 99 %. 
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Jämfört med 2019 har intäkterna från skatter 
och bidrag ökat med 31,9 mkr eller 4,7%. 
Verksamhetens nettokostnader har ökat med 
27,4 mkr eller 4,0 %. Några större förändringar 
inom intäkter är högre försäljningsintäkter på 
14,7 mkr samt minskade bidrag -9,7 mkr. På 
kostnadssidan är några stora förändringar 
ökade pensionskostnader på 6,8 mkr och 
kostnadsökning för köpt verksamhet på  
16,7 mkr.  

Andelen nyanlända som har egen 
försörjning inom etableringsperioden ska 
vara minst 50 % 

Tidigare har målet mätts genom att räkna antal 
i försörjningsstöd två år efter ankomst till 
Oxelösund. Eftersom många nyanlända har 
ersättningar från statliga system under den 
första tiden i Sverige, har en relativt låg 
procentsats identifierats som 
försörjningsstödstagare. Fjolårets siffra 66 % 
berättar bara hur stor andel som inte har 
försörjningsstöd, men säger inget om egen 
försörjning genom arbete eller studier.  

I år har vi därför valt att använda det mer 
relevanta måttet ”andel i arbete eller studier 90 
dagar efter etablering”. Måttet levereras av 
Arbetsförmedlingen. Vid uppföljning kan vi se 
att 34,2 % gått vidare till arbete eller studier 
efter etableringsprogrammet. I fjol var 
motsvarande siffra 32,9 %. 

 

Vidtagna åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

Andelen nyanlända som har egen 
försörjning inom etableringsperioden ska 
vara minst 50 % 

Individer i etablering får fortsatt stöd att komma 
ut i studier och arbetsliv, dels genom insatser 
från Arbetsförmedlingen, dels från kommunen 
genom SFI undervisning. Språket är en nyckel 
för att etablera sig i Sverige och i de flesta fall 
tar det lång tid att lära sig att prata, läsa och 
skriva svenska. I det sammanhanget är två år 
en kort etableringstid.
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Personalredovisning 
 
Under 2019 har kommunens ansträngda 
ekonomi påverkat arbetet inom 
personalområdet, till exempel har både 
omställning och ekonomisk anpassning 
genomförts i flera verksamheter, vilket också 
syns i uppföljningen av den faktiskt arbetade 
tiden som i år har minskat i flera verksamheter.  

Omställningen har i de flesta fall skett genom 
effektiviseringar och minskad bemanning, tex 
genom att ta bort köp av konsultstöd eller 
mindre användande av vikarier vid ordinarie 
personals frånvaro.  

För att minska kostnaderna inom 
äldreomsorgen har bemanningen justerats och 
nya scheman tagits fram. Det har inte medfört 
varsel eller uppsägningar däremot har några 
medarbetare behövts omplaceras. 
Förändringarna har krävt nya och flexibla 
arbetssätt vilket upplevts utmanande för en del 
medarbetare.  

Trots förändringsarbeten och nya arbetssätt 
visar årets medarbetarundersökning på ett gott 
resultat. I jämförelse med undersökningen 
2017 är resultatet positivt i flertalet frågor. 
Framförallt visar ledarskapsindex på en positiv 
utveckling. Som vanligt skiljer sig resultaten åt 
både mellan olika förvaltningar och enheter 
därför har alla verksamheter fått i uppdrag att 
analysera sitt resultat och därefter vidta 
lämpliga åtgärder. 

Även sjukfrånvarostatistiken visar på en positiv 
utveckling där årets ackumulerade 
sjukfrånvaro sjunker från 9 % 2018 till 8,4 % 

2019. Det är en stor positiv förändring, inte 
minst ställt mot tidigare års dystra siffror.  

Antal anställda och faktiskt arbetad tid 
För första gången på många år sker ett 
trendbrott i utvecklingen av antalet anställda. 
Antalet medarbetare minskar från 1 018 till 995 
mellan nov 2018 och samma period 2019. Ett 
trendbrott, men med stora olikheter mellan 
förvaltningarna.  

Utbildningsförvaltningen har ökat sina 
anställda från 417 till 435 mellan åren medan 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och 
omsorgsförvaltningen minskat från 486 
anställda till 456 (förvaltningarna hade 
gemensam statistik 2018). 

Samma utveckling ser vi i statistiken över den 
faktiskt arbetade tiden där 
Utbildningsförvaltningen ökar och 
Äldreomsorgen och Social- och 
omsorgsförvaltningen minskar.  

På de mindre förvaltningarna är rörelserna 
förhållandevis små, även om man kan se en 
generell minskning av timavlönat arbete. 
Minskningen av timavlönat arbete ses också 
inom både Äldreomsorgsförvaltningen och 
Social- och omsorgsförvaltningen. Inom 
Utbildningsförvaltningen är det framförallt 
arbetet av de tillsvidareanställda som har ökat 
vilket också syns bland antalet anställda där 
medarbetare med tillsvidareanställning har 
ökat med 24 personer mellan åren och den 
arbetade tiden har ökat med 14,5 årsarbetare. 

 
 
 

Faktiskt arbetad tid 2019 jan-dec 2018 jan-dec 

Faktiskt arbetad tid i 
årsarbetare  

tillsv visstid tim Totalt tillsv visstid tim Totalt 

SOF 107,4 6,1 19,5 133 105,8 6,2 24,5 136,5 

ÄO 226,2 8,5 62,1 296,8 225,8 14,4 68,1 308,3 

UF 287 49,7 22 358,7 267,6 54,1 22,5 344,2 

KFF 17,9 2,8 0,5 21,2 18,8 0,7 0,6 20,1 

MSF 11,7 0,7 0,7 13 14,1 0,7 0,8 15,6 

KSF 57,3 2,4 5,9 65,7 56,2 4,3 7,1 67,6 

Totalt 707,5 70,2 110,8 888,5 690,4 80,5 123,8 894,8 
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Övertid  
Utvecklingen av arbetad övertid och mertid 
sjunker, vilket är positivt. För en långsiktig 
hållbarhet både för medarbetares hälsa och 
kommunens ekonomi bör medarbetarna arbeta 
så lite över- och mertid som möjligt. Under 
2016 motsvarade den totala övertiden 12,3 
årsarbetare och hade åren innan legat stabilt 
kring 11 årsarbetare. Den har sedan minskat 
både 2017 och 2018 för att 2019 visa på 6,2 
årsarbetare. 

 

Övertid/mertid 
i årsarbetare 

2019 2018 

SOF 0,7 1,4 

ÄF 3,7 5,5 

UF 1,5 1,6 

KFF 0,1 0 

MSF 0 0,1 

KSF 0,3 0,6 

Totalt 6,2 9,2 

Personalkostnader 
Den totala personalkostnaden 2019 var  
470,1 mkr. Ökningen mellan 2018 och 2019 är 
13,0 mkr vilket motsvarar en ökning på 2,8 %. 
Det kan jämföras med föregående år då 
ökningen var 5,9 % och året för det 5,2 % 

Sjukfrånvaro 

 

Arbetsgivarens fleråriga hälsosatsning verkar 
äntligen börja ge effekt. Kommunens totala 
sjukfrånvaro 2018 var 9 %. Nu har den sjunkit 
till 8,4 % 2019, vilket är en minskning med  
6,7 %. Både den korta och långa sjukfrånvaron 
har minskat, den största skillnaden återfinns i 
den korta sjukfrånvaron mellan dag 2–14. 

I Social- och omsorgsförvaltningen har 
sjukfrånvaron minskat från 8,19 % till 6,87 % 

vilket är en minskning med hela 16 %. 
Minskningen återfinns i den längre 
sjukfrånvaron mer än 14 dagar och bedöms 
bero på ett fokuserat arbete kring hälsa och 
välmående. 

Äldreomsorgsförvaltningens sjukfrånvaro har 
minskat från 9,98 % till 9,49 % vilket innebär 
en minskning med 4,9 %. Framförallt har den 
långa sjukfrånvaron över 90 dagar minskat. 

Eftersom förändringsarbete kan upplevas 
tröttande och ett omställningsarbete har pågått 
inom äldreomsorgen under året bedöms en  
4,9 % minskning av sjukfrånvaron som en 
positiv siffra. 

Kommunens hälso- och rehabiliteringsstödjare 
har fortsatt sitt hälsoarbete i verksamheten, 
både på gruppnivå och med enskilda insatser. 
Hälsosamtal har i dagsläget genomförts med 
44 % av äldreomsorgens medarbetare. 
 

Sjukfrånvaro i 
% 

 
2019 2018 

SOF 6,87 8,19 

ÄO 9,49 9,98 

UF 8,84 9,53 

KFF 6,92 5,81 

MSF 7,93 7,33 

KS 4,6 4,72 

Totalt 8,4 9,0 
 
Utbildningsförvaltningen och personalenheten 
har med gemensamma krafter arbetat för att 
minska sjukfrånvaron under året. På gruppnivå 
har föreläsningar med fokus på den 
psykosociala arbetsmiljön och det 
hälsofrämjande arbetet inspirerat många 
arbetsgrupper. På individnivå har hälsoplaner 
med riktade insatser genomförts.  

Medarbetare har skickats till företagshälsovård 
för läkarbesök, provtagning eller 
psykologsamtal. Andra har fått stress- och 
livsstilscoachning, personlig tränare, friskvård 
på arbetstid eller yoga i grupp. 

Insatserna har haft effekt och 
Utbildningsförvaltningens sjukfrånvaro har 
sjunkit med 7,2 %, från 9,53 % 2018 till 8,84 % 
2019. 
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Minskningen återfinns framförallt i 
sjukfrånvaron under 90 dagar. Arbetet för ökad 
hälsa kommer att fortsätta under 2020 där 
särskild uppmärksamhet behöver läggas på 
sjukfrånvaron över 90 dagar. 

I Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
sjukfrånvaron ökat från 7,33 % 2018 till 7,93 % 
2019. Det är den korta sjukfrånvaron mellan 
dag 1–14 som har ökat. Både chefer och 
personalkonsulter har haft samtal med berörda 
medarbetare för att se vad som kan göras för 
att minska deras upprepade korttids-
sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron mellan dag 15–90 
har minskat från delåret 2019 (3,83 %) till  
2,14 % för helåret. Även sjukfrånvaron längre 
än 90 dagar sjunker då alla längre 
sjukskrivningar är avslutade. 

I Kultur- och fritidsförvaltningen har 
sjukfrånvaron ökat från 5,81 % 2018 till 6,92 % 
2019. Ökningen återfinns i 
långtidssjukfrånvaron. Några medarbetare har 
varit deltidssjukskrivna under en längre tid och 
någon deltidssjukskriven har övergått i 
heltidssjukskrivning. 

Verksamheten har fortsatt sitt systematiska 
arbetsmiljöarbete och bland annat analyserat 
resultatet från medarbetarundersökningen. 
Resultatet är positivt och medarbetarindex 
ökade från relativt höga 80 (2017) till ännu 
högre 86 för 2019. Den organisatoriska och 
sociala arbetsmiljön är en av förvaltningens 
styrkor med ett värde över snittet för 
kommunen. Arbetet med arbetsmiljöfrågor har 
underlättats av det stöd som verksamheten fått 

av personalenheten. Bland annat har två 
hälsofrämjande utbildningar genomförts. 

På Kommunstyrelseförvaltningen har 
sjukfrånvaron legat stabilt mellan 4,2–5,2 % 
under de senaste fem åren. 2019 hamnade 
sjukfrånvaron på 4,6 %. Ett prioriterat 
arbetsmiljöarbete under året har varit att 
analysera resultatet i medarbetar-
undersökningen samt planera in åtgärder för 
att förbättra eventuella brister i arbetsmiljön. 
Personalenheten har också genomfört ett 
flertal hälsofrämjande föreläsningar för olika 
arbetsgrupper efter deras behov.  

Arbetsskador och tillbud 
Under 2019 var det totalt 80 anmälda 
arbetsskador. Av dessa var 26 % fallolyckor, 
26 % fysisk överbelastning och 27 % på grund 
av psykisk ohälsa eller stress. 

Under 2017 och 2018 var ca 75 % av de 
anmälda arbetsskadorna från medarbetare i 
vård och omsorg. Under 2019 ökade det till  
82 %. Det vill säga 66 av totalt 80 arbetsskador 
kom från medarbetare inom vård och omsorg.  

11 % av de anmälda arbetsskadorna medförde 
en sjukfrånvaro längre än 4 dagar. 80 % av 
arbetsskadorna medförde ingen sjukfrånvaro 
alls. 

De anmälda tillbuden ökade kraftigt under året, 
från 220 (2018) till 394 (2019). 85 % av alla 
tillbud har lämnats in av medarbetare inom 
vård och omsorg.
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Av de inkomna tillbuden 2019 rörde 29 %  
(51 % 2018) hot, våld, kränkningar utfört av 
brukare, elev, anhörig eller medborgare. 43 % 
(15 % 2018) av tillbuden rörde risker för fysisk 
ohälsa till exempel risk för fallolycka eller fysisk 
överbelastning i arbetet. 25 % (27 % 2018) var 
risker för psykisk ohälsa på grund av stress, 
oro eller psykisk överbelastning.  

Utbildningsförvaltningens verksamheter 
lämnade in totalt 52 tillbud under 2019 (68 
2018). Av anmälda tillbud rörde 58 % (37 % 
2018) kränkningar samt hot och våld utfört av 
barn och elever, 23 % (56 % 2018) rörde 
stress och 11 % rörde risk för fallolyckor. 

Inom vård och omsorg inkom 333 (138 2018) 
tillbud. Av dessa var 23 % (59 % 2018) hot och 
våldsrelaterade och 19 % (17 % 2018) signaler 
om risk för psykisk ohälsa på grund av oro och 
stress. 46 % (19 % 2018) rörde risker av fysisk 
karaktär. 

Arbetsmiljö och hälsa 
Under 2018 påbörjade personalenhetens 
hälso- och rehabiliteringsstödjare sitt arbete 
med att stötta cheferna i äldreomsorgen. Nu 
har området utvidgats till att röra även 
resterande del av kommunens verksamheter.  

Vanligtvis inleder hälso- och 
rehabiliteringsstödjarna arbetet med att 
tillsammans med chef gå igenom ohälsan på 
arbetsplatsen. Medarbetare med 
långtidssjukskrivning, upprepad 
korttidssjukskrivning eller de som signalerar 
ohälsa blir kallade till hälsosamtal. 
Tillsammans med hälso- och 
rehabiliteringsstödjaren lägger medarbetaren 
upp en plan för ökad hälsa. Då bestäms också 
när de ska träffas nästa gång för att följa upp 
hälsoläget. 

Hälso- och rehabiliteringsstödjarna hade vid 
årsskiftet träffat över 200 medarbetare i 
kommunen och ganska många av dem vid 
flera tillfällen. 

De planer som tagits fram för ökad hälsa har 
resulterat i en rad olika insatser.  

Exempel på genomförda individuella 
insatser 

• Hälsokontroll 

• Läkarbesök  

• Hörselkontroll 

• Stresshantering 

• Samtal hos beteendevetare/psykolog 

• Coachande samtal om livssituation  

• Stöd om kost och vikt 

• Personlig tränare 

• Kiropraktik  

• Förstadags intyg vid sjukdom 

• Sömnskola 

• Stöd för att sluta röka 
 

Exempel på genomförda gruppinsatser 

• Deltagande i hälsokurs 

• Hälsofrämjande planeringsdag med 
föreläsare 

• Föreläsningar kring självledarskap och 
lust, arbetsglädje och återhämtning 

• Gemensamma träningspass  

• Hälsodagar för arbetsgrupper 

• Lagtävlingar med fokus på hälsa, till 
exempel vårruset och motionsracet 

 
Arbetet med hälso- och rehabiliteringsstöd 
kommer att fortsätta under hela 2020. 

Intern hälsokurs 
För att stödja medarbetare med mycket 
upprepad korttidssjukfrånvaro har 
personalenheten genomfört två interna 
hälsokurser - ”Ta makten över din hälsa”. Där 
har hälso- och rehabiliteringsstödjarna träffat 
deltagarna under åtta eftermiddagar för att ge 
dem redskap och kunskap att ta hand om sin 
egen hälsa. Kursen har handlat om kroppen, 
hjärnan, sömn, återhämtning, träning, 
kommunikation, relationer, om att sätta mål 
och förändra vanor, om det gemensamma 
ansvaret för kommunens ekonomi samt vad 
det innebär att vara anställd och ta ansvar för 
sin egen hälsa. Under våren var det åtta 
deltagare i kursen och under hösten var det tio 
deltagare. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet har fortsatt 
som vanligt. Positivt är att fler verksamheter än 
vanligt bett om stöd från personalenheten med 
att ta fram riskbedömningen inför en 
förändring. 

Under oktober genomfördes den årliga interna 
tredagarsutbildningen i systematiskt 
arbetsmiljöarbete. I år deltog 16 nya chefer och 
skyddsombud. Utvärderingen visar på nöjda 
deltagare. 

Hälsoföreläsningar 
Medarbetare i Oxelösunds kommun blir 
erbjudna att kostnadsfritt delta i 
hälsoföreläsningar flera gånger per år. 

I april månad bjöds kommunens medarbetare 
in till en öppen föreläsning som handlade om 
att ta kontroll över sitt liv samt vikten av 
rörelse.



 

 

27 

I maj månad kom två hälsopedagoger och 
föreläste om det egna salutogena ledarskapet. 

I oktober hade vi två föreläsningar. En om 
vikten av fysisk aktivitet, ”Gladare - Piggare – 
Starkare” som genomfördes i samband med 
Må Bra-dagen för alla boende i Oxelösunds 
kommun. Två veckor senare kom en 
näringsterapeut och föreläste om låggradig 
kronisk inflammation, magtarmsystemet och 
kost. 

Föreläsningen följdes upp med två 
matlagningskvällar där medarbetare fick lära 
sig att laga hälsosam mat, tillsammans med en 
lokal näringsterapeut. 
 
Motionsracet 
Precis som de senaste fem åren blev årets 
lagtävling för ökad hälsa mycket uppskattad. 
Arbetsgivaren stod för anmälningsavgiften och 
många tog chansen att vara med. Hela 18 lag 
och 168 deltagare från Oxelösunds kommun 
deltog i Motionsracet. I tävlingen där goda 
hälsoval genererar poäng, tog Oxelösunds två 
topplag hem första och andra pris av alla lag i 
Sverige. Vinnaren var Topnotch med deltagare 
från ekonomienheten och andrapristagare var 
Peterslundskämparna med deltagare från 
Peterslunds förskola. 

Hälsoinspiratörer 
Kommunen har idag ett 20-tal medarbetare 
som parallellt med sitt ordinarie arbete har valt 
att fungera som hälsoinspiratörer. Under året 
har personalenheten bjudit in dem till två 
träffar. En vidareutbildning kring vikten av 
rörelse och självledarskap samt en med 
inriktning på återhämtning och sömn. Vid båda 
träffarna har våra hälsoinspiratörer fått tid till 
planering och samtal om hur man kan nå ut till 
sina kollegor och inspirera dem till goda 
hälsoval. 

Friskvårdsbidrag 
Oxelösunds kommun erbjuder sina 
medarbetare 800 kr i friskvårdsbidrag per år. 
Det har tagits ut av cirka 35 % av 
medarbetarna under 2019 vilket är en 
minskning från 2018 (38 %). 

Kostnadsfria hälsoaktiviteter 
Kommunens medarbetare har erbjudits en rad 
olika kostnadsfria hälsoaktiviteter exempelvis 
crossfit, cirkelträning, soma move, personlig 
tränare (PT) i liten grupp, vattengympa och 
yoga. Till dessa aktiviteter kan medarbetarna 
anmäla sig fritt utifrån intresse. 
 

Interna pausprogram 
Under sommaren och hösten har 
personalenheten skapat sex olika 
pausprogram (filmer med pausrörelser eller 
återhämtning). Filmerna finns på intranätet och 
kan användas som hjälp för att få en aktiv 
paus, bryta stress och stillasittande. För att 
introducera dessa filmer genomfördes en 
tävling under två månader. De tio mest aktiva 
medarbetarna fick pris. 

Företagshälsovård 
Samarbetet med företagshälsovården har 
fungerat väl under året. 

Kommunen har köpt mer företagshälsovård 
under 2019 (849 tkr) än under både 2018 (755 
tkr) och 2017 (622 tkr).  

Av den totala kostnaden för företagshälsovård 
2019 har kommunens chefer beställt 48 % av 
insatserna och personalenhetens två hälso- 
och rehabiliteringsstödjare 52 %. 

Företagshälsovården har gjort insatser i 
Social- och omsorgsförvaltningen och 
Äldreomsorgsförvaltningen för cirka 440 tkr 
under 2019, vilket är 140 tkr mer än 
föregående år. Många av insatserna i 
äldreomsorgen är beställda av hälso- och 
rehabiliteringsstödjarna som under året har 
stöttat 120 av verksamhetens medarbetare. 

Utbildningsförvaltningen har haft insatser för 
cirka 356 tkr vilket är 156 tkr mer än förra året. 
Flest insatser har genomförts på Ramdalens 
förskole- och skolområde (128 tkr) samt D-
skolans förskole- och skolområde (128 tkr). 
Även här är många av insatserna beställda av 
hälso- och rehabiliteringsstödjarna som under 
året har stöttat 45 av verksamhetens 
medarbetare.  

Insatser på Kommunstyrelsen har genomförts 
för 35 tkr under året.  

Flest insatser har genomförts för medarbetare i 
åldersspannet 40–49 år (49 %). I övrigt är 
insatserna jämnt fördelade mellan 
ålderskategorierna. Under 29 år (14 %), 30–39 
år (17 %), 50–59 (14 %) och över 60 år (6 %). 
Under föregående år var insatserna från 
företagshälsovården störst i åldersgruppen 30–
39 år. 

Beteendevetare/psykolog står för flest insatser 
ca 33 %, vilket är en minskning i jämförelse 
med 2018 (45 %), läkare 31 % (27 %) 
företagssköterska 21 % (15 %) och 
fysioterapeut 15 % (9 %).
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Kostnaden för förstadags intyg var 9 % av den 
totala kostnaden för årets företagshälsovård. 
Ett förstadags intyg innebär att medarbetaren 
behöver styrka sin sjukdom från första dag 
genom ett besök hos och intyg från 
företagshälsovården. Medarbetaren kan då 
snabbt få hjälp och stöd med att återfå hälsan. 
Arbetsgivaren kan både få en tydlig bild av 
ohälsan samt råd och stöd till lämpliga 
insatser. 

Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för 
kommunen och en av offentlig sektors mest 
utmanande frågor både nu och framåt. 
Kompetensbristen är påtaglig och inom 
Oxelösunds kommun märks en 
arbetskraftsbrist inom flertalet yrkesområden. 
Främst bland lärare, förskollärare, 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
socialsekreterare samt flertalet 
specialisttjänster.  

Kommunen har ett inriktningsdokument för 
strategisk kompetensförsörjning som anger att 
varje förvaltning ska ha en strategisk 
kompetensförsörjningsplan där man analyserar 
framtida behov ställt mot befintlig kompetens 
samt en handlingsplan med åtgärder. Samtliga 
förvaltningar har en sådan plan. Under året har 
det arbetats fram en kommunövergripande 
plan som bland annat tar avstamp i Sveriges 
kommuner och landstings nio 
kompetensstrategier. I den övergripande 
planen identifieras gemensamma behov och 
kommunövergripande insatser. 

Kompetensförsörjning var ett av de prioriterade 
behovsområden som Kommunstyrelsen 
beslutade skulle vara föremål för 
utvecklingsprojekt under 2019. Under året har 
ett projekt bedrivits med fokus på introduktion 
för nyanställda utifrån målsättningen att ge alla 
nyanställda upplevelsen av en bra introduktion. 
Resultatet av projektet utmynnade i en sida för 
nyanställda på Origo. Syftet med sidan är att 
på ett lättillgängligt sätt samla information som 
den nyanställde kan behöva. Sidan lanserades 
under höstens ”Digit vecka” och kommer att 
utvärderas under 2020.  

Under året har fokus också legat på att 
synliggöra, kommunicera och förankra 
arbetsgivarvarumärket i olika sammanhang. 
Det kommunikationsmaterial, i form av bilder 
och trycksaker med bildspråk utifrån 
arbetsgivarvarumärket som utarbetades under 
2018 har använts vid bla. rekrytering och 
deltagande vid arbetsmarknadsmässor.   

Arbetsgivarvarumärket har även 
kommunicerats via månadsvisa inlägg på 
kommunens Facebooksida där bilder och 
berättelser från framtaget material lyfts fram 
och synliggörs.  

Rekrytering 
En förutsättning för att kommunen nu och i 
framtiden ska kunna bedriva en god och 
effektiv verksamhet som möter medborgarnas 
behov är att kommunkoncernen är en attraktiv 
arbetsgivare med en god personalpolitik.  

Rekrytering är en viktig del av 
arbetsgivararbetet. Kommunen arbetar med en 
decentraliserad rekryteringsprocess som 
innebär att varje personalansvarig chef själv 
rekryterar sina medarbetare utifrån en centralt 
styrd process och vid behov med stöd av 
personalenheten. Under höstens ”Digit vecka” 
bjöds samtliga chefer och de administratörer 
som stödjer cheferna i deras 
rekryteringsarbete in till en utbildning för att få 
fördjupad kompetens om kommunens 
rekryteringsverktyg.  

Under 2019 publicerades totalt 125 annonser 
(185). Totalt sett inkom 2122 ansökningar 
(2220).  

Medarbetarundersökning 

Under hösten genomfördes kommunens stora 
medarbetarundersökning som har genomförts 
vartannat år sedan 2011. Syftet med 
undersökningen är att förbättra arbetsmiljön 
och verksamheten i Oxelösunds kommun. 
Undersökningen följer upp och mäter 
medarbetarskap, ledarskap och arbetsmiljö. 
Resultatet ska sen diskuteras på alla 
arbetsplatser och åtgärder göras för att 
bibehålla det som fungerar bra och utveckla 
det som fungerar mindre bra. Undersökningen 
är en del av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och åtgärderna 
dokumenteras i arbetsplatsernas 
handlingsplaner för arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa. Resultatet för 2019 visar på en positiv 
utveckling där flertalet frågor får ett högre 
medelvärde än vid föregående mätning. 
Totalindex är samma som vid mätningen 2015. 
Ingen jämförelse för totalindex finns med 
mätningen 2017 då undersökningen utfördes 
av ett annat företag. Ledarskapsindex ökar 
däremot mellan 2015 till 2019 från 71 till 74, 
vilket måste ses som en kraftig förbättring. 
HME-värdet som är ett indexvärde vilket 
rapporteras till Kolada baserat på medelvärdet 
på 9 specifika frågor som finns bland enkätens 
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totalt 56 frågor visar också på en positiv 
utveckling från 78 till 80. 

Den enda frågan där medelvärdet sjunker är 
på påståendet att framtiden för Oxelösunds 
kommun ser positiv ut. Här sjunker 
medelvärdet från 3,53 till 3,18. Möjligen ett 
utryck för medarbetarnas upplevelse av det 
tuffare ekonomiska läget och de 
effektiviseringar som sker inom flera 
verksamheter. De utvecklingsområden som 
identifierats på en övergripande nivå handlar 
just om den förhållandevis låga framtidstron, 
särskilt ställt till det övergripande målet om 
mod och framtidstro. Vidare ses introduktionen 
som ett utvecklingsområde. En av 
undersökningens positiva resultat som bedöms 
viktigt att bibehålla och ta vara på handlar om 
att medarbetarnas motivation och 
engagemang är högt. För att behålla denna 
nivå krävs bland annat delaktighet och aktiv 
återkoppling hos och till alla medarbetare. 

Feriearbete 
Årets feriearbete söktes av 141 ungdomar (138 
2018). Antalet arbetstillfällen blev denna 
sommaren totalt 75 (jämfört med föregående 
år 74). Det har både tillkommit nya 
arbetstillfällen samtidigt som vissa 
arbetsplatser avsagt sig att ta emot ungdomar, 
bland annat med motivationen att det är svårt 
att hitta lämpliga och meningsfulla 
arbetsuppgifter för dem. 

Nya arbetsplatser denna sommaren har 
övervägande varit projekt: ANDT-arbete med 
ambassadörskap, intervjuarbete i syfte att 
förbättra kommunens hemsida samt arbete för 
att marknadsföra kommunens platsvarumärke. 
Handledarna fick inför sommarens feriearbete 
möjlighet att gå en intern halvdagsutbildning 
med fokus på arbetsmiljö för minderåriga. Där 
fick de också möjlighet att dela med sig av 
erfarenheter och inspirera varandra. 

Ledarutveckling 
Under 2019 har två ledarutvecklingsprogram 
startat. Det ena är ett chefsförsörjnings-
program vars övergripande syfte är säkra 
Oxelösunds kommuns långsiktiga 
chefsförsörjning samt underlätta framtida 
chefsrekryteringar. På ett mer personligt plan 
är syftet att deltagarna ska få möjlighet att 
reflektera över ledarskapsfrågor och att få 
möjlighet till en personlig utveckling. Alla 
medarbetare med en eftergymnasial utbildning 
och intresse för ledarskapsfrågor välkomnades 
att söka. Total sökte 20 personer för att få 
delta i programmet. Efter intervjuer och samtal 
med de sökandes chefer erbjöds åtta 
medarbetare att starta programmet. Gruppen 

träffas cirka en gång i månaden och har 
seminarier kring olika aspekter av ledarskap, 
allt från ett hälsofrämjande ledarskap, till 
offentlig sektors framtida utmaningar. Mellan 
seminarierna träffar deltagarna en mentor som 
de själva valt samt svarar på 
reflektionsuppgifter. 

Det andra programmet är ett 
introduktionsprogram för nya chefer. Här är 
fokus på att få information och kunskap om din 
roll som chef i Oxelösunds kommun. Även här 
är det seminarier cirka en gång i månaden och 
ämnena löneöversyn, arbetsrätt, ekonomi och 
upphandling, för att nämna några teman. 
Eftersom det är första gången kommunen 
ordnar ett sådant program är alla chefer 
välkomna, oavsett erfarenhet eller 
anställningstid och cirka 20 chefer deltar vid 
varje tillfälle. Programmet är tänkt att påbörjas 
en gång per år och pågå under hela året.  

I övrigt har ledarfrukostar genomförts en gång 
per månad med kommunövergripande 
information och diskussion kring olika aktuella 
frågeställningar. 

Löneöversyn 
Under året har löneöversyn genomförts med 
16 fackliga förbund. De nya lönerna 
utbetalades i april/maj bortsett från 
Vårdförbundets löner som utbetalades i 
oktober till följd av att deras nya löneavtal blev 
klart sent. All löneöversyn har skett med 
dialogmodellen, utifrån lönekriterier och genom 
individuella lönesamtal. I Kommunals 
avtalsområde gjordes en särskild satsning på 
gruppen utbildade barnskötare och i övriga 
grupper gjordes prioriteringar på sk snedsitsar. 
Utfall per fackförbund i löneöversyn 2019 
inkluderat särskilda satsningar. 

Kommunal 2,40 % 

Lärarförbundet      2,76 % 

Lärarnas Riksförbund  2,51 % 

Vision     2,76 % 

Akademikerförbundet 
SSR 3,87 % 

Ledarna 2,2 % 

Vårdförbundet 5,25 % 

Akademikeralliansen 2,89 % 

 

Hbtq 
Den särskilda satsningen 2018 för att bedriva 
ett aktivt arbete inom hbtq och höja 
kunskapsnivån fortsatte under våren 2019. De 
licenser med RFSL:s webbutbildning som 
köpts in användes av strax över 100
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personer inom Utbildningsförvaltningen, 
Social- och omsorgsförvaltningen samt 
Äldreomsorgsförvaltningen. Flertalet av 
användarna gjorde utbildningen i mindre 
grupper för att skapa diskussioner och dialog. 

Certifieringen av Koordinaten och 
Kommuncenter som påbörjades föregående år 
slutfördes under våren 2019. Arbetsgruppen 
för certifieringen upprättade en handlingsplan 
som bland annat beskriver att verksamheterna 
ska ha ett normkritiskt perspektiv
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Internkontroll
 
Allmänt 
Kommunstyrelsen har det övergripande 
ansvaret för att implementera och se till att 
nämnderna har en god internkontroll och 
ansvara för den årliga utvärderingen och 
förbättringsåtgärderna.  
Enligt reglementet för internkontroll ansvarar 
nämnderna för att internkontroll upprättas, 
fastställs, revideras och följs upp årligen.  
 

Året 2019 
Nätverket för internkontroll leds av kommunens 
internkontrollansvariga ekonom och de 
internkontrollansvariga från respektive nämnd 
ingår i nätverket. Målet med nätverket är att nå 
samsyn, göra lika och att öka stödet och 
kompetensen i frågorna hos tjänstemän och 
politiker. Nätverket har haft regelbundna träffar 
i anslutning till nämnduppföljningarna, som 
sker två gånger per år. 
Sammanfattningsvis har arbetet med 
internkontroll fungerat bra, men det finns 
utvecklingsområden som vi är väl medvetna 
om och eventuella åtgärder är diskuterade. 
Nämnderna gör i stor utsträckning ett liknande 
arbete och anvisningarna följs. Varje enskild 
nämnd har deras egna enskilda punkter som 
kontrolleras och lyfts fram på nämnden.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
(MSN) har haft en internkontrollplan för 2019 
som innehållit sex kontroller. MSN har följt upp 
interkontrollplanen två gånger under året.  

MSN anger att en kontroll är godkänd som 
avser arbetsmiljö och kompetensförsörjning. 
De fem kontroller som har brister och därmed 
inte är godkända är, handläggningstid för 
bygglov, kunders missnöje med 
handläggningstider miljö, plan, gata/park, och 
byggärenden, tillsyn inom PBL, finansiell 
kontroll och kontroll av efterlevnad av regler, 
policyer och beslut. Den sistnämnde kontrollen 
har ej genomförts under året.  

Kontrollerna som inte blivit godkända har 
avsaknad av rutiner eller ej genomfört den 
kontroll som varit beskriven i 
internkontrollplanen. Det finns åtgärder 
kopplade till varje kontrollmoment.   

 
 
Internkontrollplan 2020 innehåller fyra 
kontrollmoment från 2019. De punkter som är 
borttagna för kommande år är, finansiell 
kontroll och kontroll av efterlevnad av regler, 
policyer och beslut. Detta är två punkter som 
inte blivit godkända i internkontrollen för 2019, 
därför rekommenderas att dessa moment följs 
upp på annat sätt under året.  
 
Kommunstyrelsen (KS) har följt upp 
internkontrollen två gånger under året som 
innehåller sju kontroller. 

I den andra uppföljningen redogör KS att det är 
tre kontroller som är godkända och inte visar 
några avvikelser, verkställande av politiska 
beslut, delegationsanmälan vid nyanställning 
och hantering av dold moms.  

Resterande fyra kontroller är inte godkända 
och har visat sig ha mindre avvikelser eller 
brister i rutinerna. Kontrollerna är röda tråden, 
befolkningsprocessen, rutin för bisyssla och 
hyres- och arrendeavtal. Åtgärder har 
upprättats samt vidtagits för att komma tillrätta 
med avvikelserna.   

Internkontrollplan 2020 har kvar fyra kontroller 
från 2019. De kontrollmoment som är 
borttagna för kommande år är, 
delegationsanmälan, hantering av dold moms 
och hyres- och arrendeavtal.     
 
Kultur- och fritidsnämndens (KFN) 
internkontrollplan har innehållit fem kontroller. 
KFN har följt upp internkontrollplanen två 
gånger.  

KFN anger att alla fem kontroller är godkända 
och avser, uppföljning av att beslutade 
åtgärder i handlingsplanen för systematiskt 
arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete 
genomförs, uppföljning av att rutinen för 
handläggning av förenings- och 
anläggningsbidrag efterföljs, uppföljning av att 
tilldelade statsbidrag använts enligt villkoren, 
uppföljning av att dokumentering av bisyssla 
hålls aktuell och uppföljning av att politiska 
beslut verkställs. Kontrollen som handlar om 
rutinen för handläggning av förenings- och 
anläggningsbidrag efterföljs var inte godkänd 
under 2018. Under 2019 är denna rutin 
åtgärdad.  
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Internkontrollplan 2020 har kvar tre kontroller 
från 2019 och två har ersatts. De punkter som 
är borttagna från internkontrollplanen för 
kommande år är, uppföljning av att 
dokumentering av bisyssla hålls aktuell och 
uppföljning av att politiska beslut verkställs.  
 
Utbildningsnämndens (UN) internkontrollplan 
har innehållit sex kontrollmoment. UN har följt 
upp internkontrollplanen två gånger under året.  

UN anger att tre av sex kontroller är godkända. 
Två kontrollmoment har varit godkända vid 
båda uppföljningarna, frånvarohanteringen och 
uppföljning av politiska beslut. Kontroll 
gällande brottsregisterutdrag vid nyanställning 
hade vid första uppföljningen avvikelser som 
nu är åtgärdade och därmed godkänd.  

De tre kontroller som har brister och därmed 
inte är godkända avser, uppföljning av 
kränkande behandling, uppföljning av kontroll 
av bisyssla och uppföljning av rutiner kring 
skyddade elever.  

Vid de två uppföljningarna som genomförts 
under året har det uppkommit avvikelser på 
olika kontrollmoment. Det har löpande under 
året vidtagits åtgärder och säkerställning av att 
rutiner efterlevs.  

De tre kontrollpunkter som inte blev godkända 
kommer ingå i 2020 års internkontrollplan för 
fortsatt uppföljning. Även kontrollpunkterna 
kring frånvarohanteringen samt uppföljning av 
politiska beslut finns kvar till kommande år. En 
kontrollpunkt har tillkommit, kontrollera att 
vårdnadshavares arbetstider stämmer med 
angivet schema. 
 
Vård- och omsorgsnämnden (VON) har haft 
en internkontrollplan för 2019 som innehållit 
åtta kontroller som följts upp två gånger per år.  

VON redogör att det är sex kontroller som är 
godkända. Vid den andra uppföljningen visar 
resultatet för samtliga granskade områden en 
förbättring jämfört med första uppföljningen, 
med undantag för genomförandeplanerna inom 
bägge förvaltningarna. Behov av åtgärder för 
kvalitetsutveckling avseende 
genomförandeplanerna inom SOF och ÄF 
kvarstår. 

VON har sett över vilka riktlinjer som behöver 
revideras samt tagit fram nya riktlinjer löpande 
under året. De riktlinjer som framkommit under 
året är, bedömning av bistånd till äldre enligt 
socialtjänstlagen, boendestöd, ekonomiskt 

bistånd och felaktiga utbetalningar och 
missbruksvård.  
Internkontrollplan 2020 innehåller alla 
kontrollmoment som fanns 2019. För 2021 
kommer ett mer utförligt arbete genomföras i 
framtagandet av nya kontrollpunkter utifrån en 
bruttolista. 
 
Framtida arbete 
Under 2020 fortsätter arbetet med att utveckla 
internkontrollen för alla nämnderna. I slutet av 
2019 hade nätverket en genomgång kring vilka 
rutiner och dokument som behöver utvecklas 
samt förändras så vi på så sätt kan säkerställa 
att nämnderna gör ett likvärdigt arbete. 
Fortsatta kontinuerliga träffar för nätverket i 
syfte att öka samsynen, förståelsen och 
utveckla arbetet med internkontroll. Mötena 
kommer vara i anslutning till 
nämnduppföljningarna. 
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Nämndredovisning 

Kommunstyrelsen 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 

 

 
 

    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Markförsörjning -785 7 648 -5 091 1 772 

Idrotts- o fritidsanläggningar 163 1 495 -1 643 15 

Arbetslokaler 543 1 126 -1 354 315 

Verksamhetsfastigheter 5 53 502 -56 738 -3 231 

Delsumma fastigheter -74 63 771 -64 826 -1 129 

Gem. verksamhet (stab) 10 305 1 960 -12 108 157 

Gemensam administration  37 760 11 609 -49 359 10 

Avrop VON och drift LSS boende 14 500   14 500 

Delsumma administration 62 565 13 569 -61 467 14 667 

Kommunstyrelse 2 815 100 -3 124 -209 

Partistöd 574  -574 0 

Feriearbete 700  -440 260 

Internationellt utbyte 75 4 -22 57 

Delsumma nämndverksamhet 4 164 104 -4 160 108 

Näringsliv 2 636  -1 720 916 

Räddningstjänst 8 475  -8 280 195 

Höjd beredskap 60 720 -707 73 

Småbåtshamnar och gästhamn  3 832 -4 099 -267 

Bostadsanpassning 2 063  -1 592 471 

Integrationssamordning 796 200 -870 126 

Kommunikationer 2 117  -1 767 350 

Facklig verksamhet / Kommunskydd 1 263 2 043 -2 805 501 

Kostenheten 2 452 20 908 -21 717 1 643 

Summa för ansvarsområdet 86 517  105 147  -174 010  17 654  

     

Summa 2018 72 033  97 130  -169 045  118  

Summa 2017 59 578  102 163  -157 752  3 989  

Summa 2016 55 933  93 587  -147 812  1 708  

Ursprungligt anslag 86 779

Ändrat anslag utifrån följande beslut:

Omfördelat till UN för hyresökning Peterslundsskolan och Breviksskolan -1 211

Omfördelat till UN för utökade städkostnader Peterslunds förskola -160

Kapitalkostnader nya investeringar 1 044

Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018 15

Medel till prioriterade grupper 2019 50

Ny anslagsram 86 517
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Utfall mot budget 
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 
17,7 mkr bättre än budgeterat.  

Fastighetsverksamheten  
Drift och förvaltning av kommunens fastigheter 
sker inom kommunstyrelsen. Den är uppdelad i 
fyra verksamhetsområden, markförsörjning, 
idrotts- och fritidsanläggningar inklusive 
hamnarna, arbetslokaler och verksamhets-
fastigheter. Den dominerande delen utgörs av 
verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, 
förskolor, omsorgslokaler och kommunhus. 
 
Av kommunstyrelsens omsättning redovisas  
61 % av intäkterna och 37 % av kostnaderna i 
fastighetsverksamheterna. Fastighets-
verksamheten visar ett resultat på -1,1 mkr.  
Markförsörjning visar ett resultat på 1,8 mkr 
som fördelas sig på högre arrendeintäkter och 
en engångsersättning samt lägre kostnader 
inom skog verksamheten. Verksamheten 
idrotts- och fritidsanläggningar har följt budget. 
Arbetslokaler visar ett överskott på 0,3 mkr 
vilket främst beror på lägre fastighetsskatt.  
Verksamhetsfastigheter visar ett underskott på 
-3,2 mkr. Underskottet baseras på en 
budgetavvikelse gällande av Kustbostäder 
valda konsultkostnader på -1,9 mkr. 
Avräkningen av förvaltningsuppdraget skedde i 
november och blev ett underskott på -0,9 mkr, 
vilket framförallt beror på högre driftkostnader. 
Förutom högre kostnader i förvaltnings-
uppdraget och av Kustbostäder valda 
konsultkostnader, bidrar också 
iordningställandet av marken för de nya 
paviljongerna vid Peterslundsskolan med  
-0,4 mkr. 

 

Administrationen består av tre delar, två av 
dem är gemensam verksamhet/stab och 
gemensam administration som tillsammans 
redovisar ett överskott på 0,2 mkr. 
Personalkostnader var 1,6 mkr lägre än 
budgeterat på grund av vakanser och 
sjukfrånvaro. Konsultkostnader och kostnader 
för inhyrd personal var 0,2 mkr högre än 
budgeterat. Kostnader för köp av verksamhet, 
framförallt IT-verksamheten, var 2,6 mkr högre 
än budgeterat.  
 
Den tredje delen utgörs av en eventuell 
tilldelning till vård- och omsorgsnämnden samt 
driftkostnader för ett LSS boende hade 
budgeterats. Inget av dessa användes och står 
därför för ett överskott på 14,5 mkr. 
 
Nämndverksamheten visar ett resultat på 0,1 
mkr som baserar sig på ett underskott på 

Kommunstyrelsen, -0,2 mkr vilket beror på 
högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst. 
Feriearbetare visar ett resultat på 0,3 mkr vilket 
beror på att antalet feriearbetsplatser varit 
lägre än planerat vilket gör att vi kan erbjuda 
färre ungdomar plats och lönekostnaderna blir 
lägre. 
 
Näringslivssatsningar har kostat  
-1,7 mkr jämfört med budget -2,6 mkr. Arbetet 
med platsvarumärket pågår och övriga insatser 
gäller engagemanget av ONYX, 
Europakorridoren och Leader. Lägre 
tjänstekostnader medför ett överskott på  
0,9 mkr. 
  
Räddningstjänstens kostnader är  
0,2 mkr lägre än budgeterat p.g.a. slutreglering 
av verksamheten föregående år. Kostnaderna 
för höjd beredskap förväntas dock bli 0,1 mkr 
högre än budget. 
 
Verksamheten småbåtshamnar och 
gästhamn visar ett underskott på  
-0,3 mkr vilket beror på högre intäkter på  
0,1 mkr samt högre kostnader för tomhyror och 
underhåll om 0,4 mkr. 
 
Verksamheten bostadsanpassning visar ett 
överskott på 0,5 mkr. Kostnaderna för 
bostadsanpassning är mycket svåra att 
förutse. Kostnaderna beslutas efter 
inkommande behov och budgeten är bara en 
nivåuppskattning av hur mycket det brukar 
kosta under ett år.  
 
Verksamheten integrationssamordning 
visare ett överskott på 0,1 mkr vilket beror på 
högre statsbidrag än budgeterat. 
 
Verksamheten kommunikation visar ett 
resultat på 0,4 mkr. Detta beror på en 
slutreglering som avser 2018 som kommer från 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 
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Facklig verksamhet / Kommunskydd Budget 
för den fackliga tiden läggs utifrån de 
överenskommelser som görs om facklig tid 
årligen med respektive facklig organisation 
med lokala ombud. Tid för fast facklig tid 
baseras på antal medlemmar och förhandlas. 
Den rörliga fackliga tiden beror på hur mycket 
av denna tid de förtroendevalda ansöker om.  
Verksamheten visar ett överskott på  
0,5 mkr vilket främst beror på brist på fackligt 
förtroendevalda. 
  
Kostenheten visar ett positivt resultat  
1,6 mkr vilket beror på högre intäkter på 
matförsäljning till förskola/skola med  
1,0 mkr och högre bidragsintäkter från 
Arbetsförmedlingen på 0,6 mkr. Trots ökad 
produktion är kostnaderna som budgeterat. 
 

Utfall jämfört med föregående år 
Kommunstyrelsens resultat är 17,6 mkr bättre 
2019 än 2018. 

 

Resultatet 2019  2018  

Anslag 86,5  72,0  

Intäkter 105,1  97,1  

Kostnader 174,0  169,0  

Resultat 17,7  0,1  

 

Anslaget för helåret 2019 till 
Kommunstyrelsen sattes av 
Kommunfullmäktige till 86,8 mkr, en ökning 
med 14,5 mkr jämfört med 2018.  
 
Efter detta har anslaget ändrats med  
-0,3 mkr genom följande beslut:  

• En omfördelning av 1,4 mkr från 
Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden 
för finansiering av ökade hyres- och 
städkostnader för de nya paviljongerna vid 
Breviksskolan och Peterslundsskolan.  

• En tilldelning på sammanlagt 65 tkr ur 
reserven för löneökning av prioriterade 
grupper  

• En tilldelning på sammanlagt 1,0 mkr ur 
anslaget för kapitalkostnader för nya 
investeringar 
 

Jämfört med 2018 är den stora skillnaden till 
anslagsökningen den budgeterade 
avsättningen av anslag för eventuell tilldelning 
till vård- och omsorgsförvaltningen 10,0 mkr 
och driftkostnader för ett LSS boende,  
4,5 mkr.  Skillnaden i övrigt består bland annat 
av höjd ersättning till Kustbostäder, 0,7 mkr, 
löneökningar, höjda arbetsgivaravgifter, 
ändrade kapitalkostnader och inget 
Douzelagemöte 2019. 
 
Intäkterna har ökat med 8,0 mkr.  
Hyresintäkterna har ökat med 6,3 mkr jämfört 
med föregående år. Det beror på 
kompensation för ombyggnader och ökade 
kapitalkostnader i våra fastigheter.  
Kostenhetens intäkter ökat med 1,0 mkr, vilket 
orsakas av ökade barn- och elevantal 0,5 mkr 
och ökat bidrag,  
0,5 mkr. Övriga ändringar i intäkterna är bland 
annat upphört avtal med Regionförbundet för 
skötsel av deras ekonomi -0,1 mkr, en 
engångsersättning på 0,7 mkr, försäljning av 
övriga tjänster från kommunstyrelsen till 
exploateringsverksamheten 0,9 mkr.  
 
Kostnaderna har ökat med 5,0 mkr.  
Personalkostnaderna har ökat med 2,3 % och 
står för 1,0 mkr av ökningen. 
Lokalkostnaderna har stigit med 2,1 mkr vilket 
beror på ökad hyra av moduler på skolorna. 
Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat 
med 2,1 mkr mellan åren vilket främst beror på 
ökade kostnader i IT-verksamhetens eftersom 
volymerna ökat mycket.  
Övriga kostnader har ökat med  
0,4 mkr. Väsentligt högre konsultkostnader  
1,8 mkr främst inom fastighetsverksamheten, 
lägre kostnader är det inom husbyggnads- och 
anläggnings-entreprenader -1,7 mkr, lägre 
fastighetsskatt  
-0,6 mkr, högre kapitalkostnader 3,1 mkr. 
Andra större avvikelser är lägre kostnader för 
reklam och representation -0,9 mkr, kurser  
-0,7 mkr, för övriga tjänster 0,9 mkr (2018 
satsning innovation), högre transportkostnader 
0,3 mkr
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Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 

 

    Övriga     

Verksamhet Anslag intäkter Kostnad Resultat 

Nämndverksamhet 523  0  -501  22  

Turism och camping 1 331  28  -1 141  218  

Gemensam administration 1 349  172  -1 356  165  

Fritid 2 093  142  -2 186  49  

Kultur 7 832  1 711  -9 538  5  

Fritidsanläggningar 14 942  582  -15 854  -330  

Fritidsgård 2 360  708  -3 006  62  

Café och uthyrning 0  1 435  -1 303  132  

Grundskola 0  51  -51  0  

Summa för ansvarsområdet 30 430  4 829  -34 936  323  

     

Summa 2018 28 623  5 210  -33 374  459  

Summa 2017 28 596  4 354  -32 501  449  

Summa 2016 28 397  3 615  -31 576  436  

 
 

 
Ursprungligt anslag 29 606  

Ändrat anslag utifrån följande beslut:  
Kapitalkostnader nya investeringar 824  

Ny anslagsram 30 430  

Utfall mot budget 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt 
resultat på 0,3 mkr. 

Nämndverksamheten visar ett plusresultat på 
grund av något lägre kostnader för arvoden 
samt lägre övriga kostnader såsom kurser mm. 

För turistverksamheten beror det positiva 
resultatet på lägre personalkostnader där 
föräldraledighet samt sjukfrånvaro på deltid 
inte ersatts av vikarier fullt ut. Övriga kostnader 
ligger också lägre mot budget. Det är 
kostnader för marknadsföring och aktiviteter 
som ej genomförts på grund av färre personal. 

Även gemensam administration uppvisar lägre 
personalkostnader som grundar sig på 
sjukfrånvaro på deltid som ej ersatts av 
vikarier.  

Fritidsverksamhetens överskott beror främst på 
högre bidrag från Migrationsverket. Övriga 
kostnader är lägre mot vad som budgeterats. 

För kulturverksamheten är bidragsintäkterna 
högre än budget. Bland annat statsbidrag från 
Migrationsverket har ökat i jämförelse mot 
budget och även statsbidrag för Stärkta 
bibliotek. Detta har även påverkat 
kostnadssidan som visar ett underskott. 
Sammanlagt visar kulturverksamheten på ett 
litet plusresultat. 

Fritidsanläggningar visar ett underskott på  
0,3 mkr. En vattenläcka på Ramdalens 
idrottsplats är orsak till den höga kostnaden. 

Fritidsgården uppvisar ett positivt resultat. Det 
är främst personalkostnader som är lägre 
jämfört med budget, en anställd har sagt upp 
sig. På intäktssidan har det under året 
tillkommit statsbidrag för sommarlovsaktiviteter 
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som inte är budgeterade. Ökade kostnader i 
förhållande till budget för sommarlovs-
aktiviteterna har täckts av motsvarande 
intäkter från statsbidraget. 

För caféverksamheten är det lägre 
personalkostnader på grund av sjukfrånvaro 
som bidrar till plusresultatet. 

 

Utfall jämfört med föregående år 
 

Anslaget ökade med 1,8 mkr. 
Intäkterna minskade 0,4 mkr. 
Kostnaderna ökade med 1,6 mkr. 
 
På intäktssidan har entréavgifter samt övriga 
avgifter ökat marginellt mot föregående år. 
Uthyrning av lokaler samt försäljning har ökat 
med 0,2 mkr. Statsbidrag och övriga bidrag har 
minskat med 0,7 mkr. 

Det gäller främst statsbidrag från 
Socialstyrelsen, lovaktiviteter 0,3 mkr, 
lönebidrag från Arbetsförmedlingen 0,6 mkr, 
Migrationsverket 0,2 mkr. Övriga bidrag, 
Stärkta bibliotek har däremot ökat med 0,4 
mkr. 

Personalkostnaderna har ökat med 0,5 mkr. 
Det beror främst på löneökningar. 

Köp av verksamhet har ökat med 0,2 mkr från 
föregående år. Det grundar sig på ökade 
kostnader för skötsel av Ramdalens 
idrottsplats. 

Övriga kostnader har ökat med 0,8 mkr. En 
vattenläcka på Ramdalens idrottsplats är en 
del av ökningen, 0,3 mkr. Arrendet för 
Ramdalens idrottsplats har ökat med 0,8 mkr, 
den kostnaden täcks av ökat anslag. 
Kostnader för förbrukningsmaterial samt 
förbrukningsinventarier har minskat med  
0,2 mkr, även övriga främmande tjänster 
minskade med 0,2 mkr. Inköp av böcker, 
tidningar och tidskrifter ökade med 0,1 mkr. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 

 

    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnd 610  0  -657  -47  

Gemensam administration 2 014  0  -1 726  288  

Hållbar utveckling 426  0  -32  394  

Mät, plan o bygg 4 237  2 302  -5 312  1 227  

Gator o vägar, gatubelysning 11 862  114  -13 681  -1 705  

Park, torg, allmänna platser 5 337  0  -5 480  -143  

Miljö o hälsoskydd 1 619  1 694  -3 043  270  

VA o renhållning 1  0  -1  0  

Summa för ansvarsområdet 26 106  4 110  -29 932  284  

     

Summa 2018 27 771  3 835  -30 443  1 163  

Summa 2017 27 108  3 625  -30 205  528  

Summa 2016 27 834  6 610  -34 287  157  

Ursprungligt anslag 25 449  

Ändrat anslag utifrån följande beslut:  
Kapitalkostnader nya investeringar 607  

Medel till prioriterade grupper 2019 50  

Ny anslagsram 26 106  
 
  

Utfall mot budget 
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 
redovisar ett positivt resultat på 0,3 mkr 2019. 
Personalkostnaderna är 1,6 mkr mindre än 
budgeterat p.g.a. vakanta tjänster, frånvaro 
och föräldraledighet. Intäkterna exklusive 
kommunanslag är 0,8 mkr högre än budgeterat 
och här ingår även statsbidrag för LONA-
projekt à 0,4 mkr. Kustbostäders 
förvaltningsuppdrag Gata-Park har kostat  
1,9 mkr mer än budgeterat, vilket främst beror 
på ett nytt avtal för snöröjning. 
 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd 
Arvoden högre än budgeterat, bland annat ett 
extrainsatt sammanträde. 
 
Gemensam administration 
Positivt resultat främst på grund av sjukdom 
och tjänstledighet. 
 
Hållbar Utveckling 
Tjänsten som miljöstrateg tillsattes ej, varav 
hälften av lönekostnaden skulle belastat 
Hållbar utveckling. 

 
Mät, plan och bygg 
Ökade avgiftsintäkter 0,3 mkr, 0,7 mkr minskad 
personalkostnad på grund av vakanta tjänster, 
sjukdom och föräldraledighet. 0,3 mkr mindre i 
konsultkostnader som mestadels avsåg 
ersättare vid tjänstledighet inom bygglov. 
 
Gator och vägar, gatubelysning 
Ersättning till Kustbostäder för 
förvaltningsuppdrag Gata överskrider budget 
med 1,9 mkr som främst beror på ett nytt avtal 
för snöröjning. Anläggningsentreprenad  
0,3 mkr dyrare, el 0,3 mkr billigare än 
budgeterat på grund av byte av gatljus till LED-
belysning. 
 
Park, torg, allmänna platser 
0,1 mkr i ej budgeterade konsulttjänster, 
största delen avser inventering av allmänna 
platsmarker. 
 
Miljö och hälsoskydd 
Löner 0,5 mkr mindre än budgeterat, här var 
andra halvan av ej tillsatt tjänst som 
miljöstrateg budgeterad. Andra vakanta 
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tjänster och frånvaro har också påverkat 
resultatet positivt. 
 
Statsbidrag som beviljats för LONA-projekt av 
Länsstyrelsen 0,4 mkr som därmed täcker del 
av kostnader för LONA-projekt à 1 mkr. 
 

Utfall jämfört med föregående år 
Kommunanslaget har minskat med 1,7 miljoner 
och resultatet är 0,9 mkr sämre 2019 än 2018. 
 
Debiterade avgifter har ökat med 0,2 mkr. 
2019 har MSN använt 0,4 mkr i statsbidrag för 
LONA-projekt till skillnad från förra året när 
MSN tog hela kostnaden för dylika projekt. 

Kustbostäders förvaltningsuppdrag Gata-Park 
är 2,1 mkr dyrare vilket främst beror på ett nytt 
avtal för snöröjning. Löner är 1,3 mkr lägre än 
förra året på grund av vakanta tjänster, färre 
tjänster och tjänstledighet.  
 
Anläggningsentreprenad 2019 0,4 mkr mer och 
el 2019 0,4 mkr mindre p.g.a. byte av gatljus till 
LED-belysning. Kostnader för konsulter och 
inhyrd personal minskat med ca 1,7 mkr bland 
annat för konsulter inom bygglov. Förra året 
ingick också i konsultkostnaden en inventering 
av tillståndsbedömning av vägar à 0,4 mkr. 
Kapitalkostnader för investeringar 0,5 mkr 
högre 2019 än 2018. 
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Utbildningsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr (inkl avräkning Kf barn- och elevpeng 2019) 

 
    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Nämndverksamhet 565 0 -738 -173 

Musikskola 2 701 318 -3 006 13 

Gemensam administration 6 272 62 -5 821 513 

Fritidshem 17 879 4 194 -22 221 -148 

Förskola  84 548 14 463 -96 553 2 458 

Grundskola och förskoleklass 115 857 18 851 -148 240 -13 532 

Gymnasieskola 52 449 2 000 -46 447 8 002 

Komvux och SFI 9 523 12 567 -27 408 -5 318 

Uppdragsutbildning 8 1 403 -1 154 257 

Summa för ansvarsområdet 289 802  53 858  -351 588  -7 928  

     

Summa 2018 270 188  56 032  -325 431  789  

Summa 2017 258 542  47 893  -305 190  1 245  

Summa 2016 237 868  40 219  -277 922  165  

 

Ursprungligt anslag  275 475  

Ändrat anslag utifrån följande beslut:   
Omfördelat från KS för hyresökning    
Peterslundsskolan och Breviksskolan  1 211  

Omfördelat från KS för utökade städkostnader  
Peterslunds förskola  160  

Kapitalkostnader nya investeringar  2 217  

Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018 454  

Medel till prioriterade grupper 2019  554  

Rättning BEP förskoleklass  403  

Avräkning barn- och elevpeng, jan-feb  1 263  
Avräkning barn- och elevpeng, mars-
sep  5 172  

Avräkning barn- och elevpeng, okt-dec  2 893  

Ny anslagsram  289 802  
 

Verksamhetstal 

Totalt antal barn/elever 15 december 2019, enligt Utbildningsnämndens (UN) verksamhetssystem 
(inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn/elever ökat med 22 stycken.  
 

 Förskola 
1-3 år 

Förskola 
4-5 år 

Förskole-
klass 

Åk  
1-3 

Åk  
4-5 

Åk  
6-9 

Fritids- 
hem 

Gymnasie 
skola 

Totalt 

2019 392 247 137 409 265 513 468 378 2 809 

2018 369 269 141 402 261 506 495 344 2 787 

Diff 23 -22 -4 7 4 7 -27 34 22 
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Utfall mot budget 
Utbildningsnämnden redovisar ett negativt 
resultat med -7,9 mkr för 2019. Intäkterna har 
under året varit 1,6 mkr högre än budgeterat, 
främst är det statsbidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen och bidrag från 
Migrationsverket som bidrar till den positiva 
avvikelsen. Avgifter för barnomsorg visar 
också en ökad intäkt.  

Kostnaderna har varit 9,5 mkr högre än 
budgeterat. Köpt verksamhet visar en negativ 
avvikelse -4,4 mkr, personalkostnader utgör en 
avvikelse med -1,6 mkr som delvis kan kopplas 
till omorganisationen F-6. Övriga kostnader 
visar en negativ avvikelse med -3,4 mkr. De 
största avvikelserna visar datakostnader, 
förbrukningsinventarier, IT-material, läromedel 
och inköp av måltider.  

 

Fritidshem 

Fritidshem redovisar ett negativt resultat  
-0,1 mkr. Jämfört mot budget visar 
fritidshemmen en negativ avvikelse, -2,8 mkr. 
Fritidshemmen budgeterade ett plus då 
kostnader har flyttats till grundskolan. Den 
negativa avvikelsen består delvis av ökade 
personalkostnader med 1,5 mkr, som främst 
utgörs av månadslön samt timanställda. En 
förklaring beror på ökad sjukfrånvaro på 
fritidshem. Detta leder till att verksamheten 
behöver bemannas upp med timanställda samt 
att de får stå ute med kostnaderna för sjuklön. 
En utökning av personalen bidrar också till det 
negativa resultatet, månadslön har en negativ 
avvikelse mot budget med -2,1 mkr.   

Årets intäkter har totalt varit lägre än 
budgeterat, -1,0 mkr. Avvikelsen beror på 
minskade intäkter från Statsbidrag från 
Skolverket samt mindre intäkter på grund av 
minskat antal barn.  

 

Förskola 

Förskola redovisar ett positivt resultat 2,5 mkr. 
Jämfört mot budget visar förskolan en positiv 
avvikelse med 4,2 mkr, då det var budgeterat 
ett minus på verksamheten. Den positiva 
avvikelsen består av minskade 
personalkostnader 4,4 mkr, som mestadels 
beror på sjukfrånvaro. Trots att verksamheten 
får bekosta sjuklön och timlön så genererar 
sjukfrånvaron en positiv avvikelse då 
verksamheten inte har bemannat upp i samma 
utsträckning, trots den höga frånvaron. En 
annan faktor som medverkat till avvikelsen är 
svårigheten att hitta behörig personal och 

därmed anställer verksamheten fler 
barnskötare istället för utbildade förskolelärare.  

Årets intäkter är i nivå med budgeten. Köpt 
verksamhet visar däremot en negativ avvikelse 
mot budget -0,4 mkr, vilket innebär att vi köpt 
fler platser hos externa aktörer.  

Förskoleklass, grundskola och särskola 

Det sammanlagda resultatet för förskoleklass, 
grundskola och särskola är -13,5 mkr. Jämfört 
mot budget är det en negativ avvikelse med -
6,3 mkr, då det var budgeterat ett minus på 
verksamheten, -7,2 mkr.  

Verksamhet förskoleklass redovisar ett resultat 
på -1,6 mkr, som är en förbättring mot budget 
med 0,3 mkr. Det budgeterades ett negativt 
resultat på verksamheten då kostnader för 
läromedel och kost flyttats från grundskolan till 
förskoleklass. Den positiva avvikelsen avser 
datakostnader som inte blivit bokförda på 
verksamheten, utan på grundskolan. Köpt 
verksamhet visar en negativ avvikelse mot 
budget, -0,2 mkr, vilket innebär att vi köpt fler 
platser hos externa aktörer. Personalkostnader 
visar en positiv avvikelse, 0,2 mkr. 

Verksamhet grundskola och särskola redovisar 
ett negativt resultat -11,9 mkr. Jämfört mot 
budget är det en negativ avvikelse med  
-6,6 mkr. Bidragen blev 1,1 mkr högre än 
budget men kostnadssidan blev 7,7 mkr högre 
än budgeterat. Verksamheten har haft ökade 
intäkter från Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket och Skolverket, totalt 2,3 mkr. 
Köpt verksamhet överskred budgeten med -1,6 
mkr, vilket innebär att vi har fler elever hos 
externa aktörer.  

Personalkostnaderna visar en negativ 
avvikelse -3,6 mkr som kan kopplas samman 
med omorganisationen F-6 som trädde i kraft 
efter sommaren. Omorganisationen har lett till 
att verksamheten har bemannats för att kunna 
behålla sexorna på Ramdalsskolan, 
Peterslundsskolan och D-skolan. Denna 
ökning har inte mötts av motsvarande 
minskning av bemanning på Breviksskolan. 

Ökade övriga kostnader för såväl datorer, IT-
material, läromedel, konsulttjänster och inköp 
av måltider är bidragande faktorer till den 
negativa avvikelsen, -2,4 mkr.  

 

Gymnasium 

Gymnasiets resultat för året är 8,0 mkr. 
Jämfört med budget är det en negativ 
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avvikelse med -2,1 mkr. Differensen beror på 
att det budgeterades en intäkt för KAA-elever 
som uteblivit utifrån ett beslut i 
Kommunstyrelsen, dock har ökningen av 
elever på gymnasiet lett till att avvikelsen blivit 
mindre. Köpt verksamhet har ökade kostnader 
med 1,4 mkr, vilket kan förklaras genom ökat 
antal elever jämfört med demografin vilket 
genererar en ökning av kostnader på 
utbildningsplatser. Övriga kostnader, 
resebidrag för elever är i nivå med budgeten.  

 

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning 

Det sammanlagda resultatet för Campus är      
-5,0 mkr. Jämfört med budget är det en negativ 
avvikelse med -1,3 mkr. Campus har ökade 
intäkter för året 2,0 mkr, främst är det 
statsbidragen från Skolverket och 
Arbetsförmedlingen och bidrag från 
Migrationsverket som bidrar till den positiva 
avvikelsen. Försäljning av verksamhet till 
andra kommuner visar även en ökade intäkt. 
Projekten Klar framtid och Klara har genererat 
en intäkt, 0,5 mkr, som inte var budgeterad.  

Årets kostnader har varit 3,3 mkr högre än 
budgeterat. Personalkostnader utgör den 
största avvikelsen -2,0 mkr, som avser främst 
månadslön och timlön. En av förklaringarna är 
fortsatt högt elevantal på svetsutbildningen 
samt utökning med en ny yrkesutbildning. 
Därför har Campus således behövt bibehålla 
samma personalstyrka som föregående år. En 
del personalkostnader har täckts upp av medel 
från sålda yrkesutbildningar till Nyköping. En 
annan förklaring är den fortsatta höga 
personaltätheten på SFI. 

Övriga kostnader visar en negativ avvikelse 
mot budget, -0,5 mkr, som består av många 
småposter bland annat IT-material, läromedel 
och konsulttjänster.  

Utfall jämfört med föregående år 
Utbildningsnämndens resultat 2019 är -7,9 mkr 
och jämfört med 2018 års resultat, 0,8 mkr, är 
resultatet försämrat med -8,7 mkr. Årets 
resultat har präglats av verksamhetsutökningar 
samt omorganisation F-6, som medfört ökade 
kostnader.  Anslaget har ökat med 7,3 %,  
19,6 mkr jämfört med föregående år. Anslaget 
har ökat på totalen, Campus och 
Nämndverksamheten har dock fått minskat 
anslag jämfört med föregående år. Minskat 
anslag för Campus beror på den tillfälliga 
satsning som rådde under 2017–2018 som inte 
längre finns kvar. 2019 har UN beviljats  
9,3 mkr i ökat anslag efter avräkning för barn- 
och elevpeng.  

Övriga intäkter har minskat med totalt -2,2 mkr 
(4 %), från 56,0 mkr till 53,8 mkr. Avgifterna 
har ökat med 0,6 mkr och det är avgifterna för 
förskola som står för den största ökningen. 
Bidragen har minskat med -0,9 mkr vilket 
motsvarar en minskning med 2,4 % mellan 
åren. Det är främst intäkter från 
Migrationsverket som står för minskningen, -
3,2 mkr, som avser ersättning för asylsökande 
barn och elever. Bidrag från 
Arbetsförmedlingen visar en ökning med  
1,0 mkr och statsbidrag från Skolverket en 
ökning med 1,3 mkr mellan åren. Intäkt av 
försäljning av verksamhet har ökat med  
0,4 mkr, det innebär att det har varit fler elever 
från andra kommuner som gått i förskola och 
på Komvux i UN:s verksamheter.  

Kostnaderna har ökat med 26,2 mkr från  
325,4 mkr till 351,6 mkr (8,0 %). Den största 
ökningen är personalkostnader som ökat med 
totalt 15,9 mkr vilket motsvarar en ökning med 
8,5 %. Månadslön har ökat med 14,6 mkr 
jämfört mellan åren. Verksamhet förskola har 
ökat personalkostnaderna med 5,9 mkr, 
förskoleklass 1,0 mkr och grundskola 10,5 mkr. 
Campus har minskat sina personalkostnader 
mellan åren med 2,3 mkr.  

Utökning av personal har skett mellan åren, i 
huvudsak för att möta omorganisationen F-6 
inom grundskola. Jämfört med föregående år 
har Utbildningsnämnden ökat med totalt 16,5 
årsarbetare, dock täcker det inte upp hela 
avvikelsen mellan åren. En annan förklaring är 
löneglidning. Det har även anställts fler, 
professioner som har utökat i år är biträdande 
rektorer, lärare och barnskötare. Ytterligare en 
förklaring till de ökade personalkostnaderna 
inom förskola vilket beror på ökat antal barn, 
förskoleklass och grundskolan är ett ökat 
behov av personal för barn med särskilda 
behov.   

Lokalkostnaderna har ökat med 2,6 mkr. 
Peterslunds förskola har ökat sina 
lokalkostnader med 0,5 mkr då de har utökat 
verksamheten med ytterligare två avdelningar. 
Brevik har en ökning med 0,7 mkr, som avser 
de nya paviljongerna. Den resterande 
kostnadsökningen beror på att 
kapitalkostnaderna har börjat generera 
kostnader för underhåll som genomförts på 
lokalerna. Centralt finns en kostnadsökning för 
lokalerna på Sjögatan som Campus nyttjat 
under 5 månader. Utökade lokaler påverkar 
även städkostnaderna som visar på en ökning 
med 0,6 mkr.  

Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat med 
4,5 mkr, från 73,4 mkr till 77,9 mkr. Kostnaden 
påverkas av hur många barn och elever som 
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går i fristående verksamheter. Den största 
förändringen är inom gymnasiet där ökningen 
är 2,3 mkr och inom grundskolan är 
ökningen1,1 mkr. För gymnasiet kan 
förklaringen kopplas till ökningen av antalet 
elever mellan åren, vilket ökar kostnaderna för 
ökat antal gymnasieplatser.  

Övriga kostnader har ökat med 2,5 mkr jämfört 
med föregående år. Den främsta avvikelsen 
mellan åren är datakostnaderna som har ökat 
med 1,5 mkr, vilket kan förklaras med att IT-
satsningen inte började generera kostnader 
fullt ut föregående år. Den resterande 
kostnadsökningen på 1,0 mkr är fördelat 
mellan olika konton såsom inköp av måltider 
0,5 mkr, avskrivningar maskiner och 
inventarier 0,3 mkr, teleavgift mobiltelefon  
0,1 mkr och IT-material 0,1 mkr. 
Avskrivningarna kan kopplas till de 
investeringar som gjordes under 2018, som nu 
börjat generera kostnader. Ökningen av IT-
material kan kopplas till inköp av 
förbrukningsmaterial till Chromebooks, 
exempelvis adaptrar.  
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Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 
 

 
 

Utfall mot budget
Inför verksamhetsåret 2019 beslutades om att 
låta extern konsultbyrå göra en fördjupad 
analys av de bedrivna verksamheterna inom 
Vård och omsorgsnämnden (VON) med dess 
båda underliggande förvaltningar Social- och 
omsorgsförvaltningen (SOF) och 
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF). Syftet med 
genomlysningen var att söka orsakerna till de 
under senare år relativt stora underskott som 
redovisats, och huruvida en mer strukturell 
underfinansiering kunde anses föreligga sett till 
förvaltningarnas verksamhet och uppdrag. I 
budgetarbetet för 2019 kunde även 
konstateras att verksamheternas samlade 
kostnader skulle medföra relativt omfattande 
besparings- och effektiviseringskrav för de 
båda förvaltningarna. Med hänsyn till storleken 

på dessa besparings- och effektiviseringskrav, 
samt i avvaktan på den information och de 
slutsatser som kunde bli aktuella baserat på 
resultatet av genomlysningen, beviljades VON 
att tillsvidare betrakta 8,9 mkr av sina samlade 
nettokostnader som en särredovisad 
underbalans. Förutom underbalansen om  
8,9 mkr identifierades det återstående 
besparingskravet 2019 till totalt 22,1 mkr för de 
båda förvaltningarna gemensamt. 
Förvaltningarnas fortlöpande uppföljning och 
arbete under året har varit inriktat på att klara 
sina besparingskrav i så hög grad som möjligt. 
Till den del dessa inte infrias leder det till att 
ekonomiska underskott uppstår som redovisas 
som tillägg till den särredovisade 
underbalansen.

Övriga 

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat

Nämndverksamhet 689 0 -878 -189 

Miljö- o hälsoskydd 83 162 -240 5 

Gem administration 7 061 1 479 -7 906 634 

Missbruk.vård vuxna 10 574 228 -11 361 -559 

Barn- o ungdvård 18 060 1 312 -23 393 -4 021 

Ek bistånd 10 375 429 -9 341 1 463 

Övrig individ o familjeomsorg 4 645 535 -5 480 -300 

Äldreomsorg, ordinärt boende 77 121 7 351 -90 965 -6 493 

Äldreomsorg, särskilt boende 90 678 21 311 -114 757 -2 768 

Övrig äldreomsorg 3 031 658 -4 250 -561 

Insatser enl LSS 46 000 11 228 -62 095 -4 867 

Färdtjänst 1 489 76 -2 069 -504 

Förebygg verksamhet 1 011 0 -691 320 

Integration -441 14 549 -12 297 1 811 

Arbetsmarknadsåtgärder 1 811 1 772 -3 332 251 

Summa för ansvarsområdet 272 187 61 090 -349 055 -15 778 

Summa 2018 258 962 67 700 -343 492 -16 830 

Summa 2017 255 244 87 197 -343 569 -1 128 

Summa 2016 248 288 104 268 -338 116 14 440 

Ursprungligt anslag 270 115

Ändrat anslag enligt följande beslut:

Kapitalkostnader nya investeringar 640

Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2018 702

Medel till prioriterade grupper 2019 730

Ny anslagsram 272 187
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I maj 2019 presenterades resultatet av den 
fördjupade genomlysningen och där 
bedömningen härefter gjordes att det inte 
föreligger en strukturell underfinansiering för 
den bedrivna verksamheten. Den 
särredovisade underbalansen har fördelats 
mellan verksamheterna baserat på storleken 
av dess samlade nettokostnader. Tabellen 
ovan visar det totala resultatutfallet per 
verksamhet inklusive dess andel av 
underbalansen.  

Resultatutfallet ackumulerat per december 
uppgår till totalt -15,8 mkr. 

Totalresultatet kan härvid indelas i resultat 
hänförligt till särredovisad underbalans  
-8,9 mkr, samt resultat i förhållande till 
driftsbudget för SOF -2,2 mkr och ÄF -4,7 mkr. 
Av de budgeterade sparkraven om totalt  
22,1 mkr för de båda förvaltningarna 
gemensamt kan noteras att den uppnådda 
besparingen 2019 i förhållande till respektive 
förvaltnings driftsbudget uppgår till totalt 69 % 
eller 15,2 mkr. 

Den bedrivna verksamheten inom ÄF återfinns 
i ovan tabell i de redovisade resultaten för 
Äldreomsorg inom ordinärt och särskilt 
boende, samt del av Övrig äldreomsorg. SOFs 
verksamhetsområden återfinns i de övriga 
redovisade resultaten samt till del under 
rubriken Övrig äldreomsorg. 

I det fortsatta redovisas respektive 
verksamhets och kontoslags utfall och budgets 
med dess totalvärden, inklusive den 
särredovisade underbalansen.  

De större resultatavvikelserna i förhållande till 
budget kan ses för verksamheterna; 

Barn och ungdomsvård, -4,0 mkr. Höga 
kostnader för konsulter i inledningen av året 
samt ett antal förhållandevis kostnadskrävande 
institutionsplaceringar och konsulentstödda 
familjehemsplaceringar utgör de huvudsakliga 
orsakerna till underskottet i förhållande till 
budget. 

Ekonomiskt bistånd, 1,5 mkr. Verksamheten 
visar något lägre nivåer av utbetalt 
försörjningsstöd än vad som antogs gälla i 
budgetarbetet. De lägre kostnaderna kan till 
del även hänföras till åtgärder med fördjupade 
granskningar och efterkrav på felaktiga 
ansökningar. 

Äldreomsorg ordinärt boende, -6,5 mkr. 
Underskottet hänför sig huvudsakligen till 

högre personalkostnader än budgeterat. 
Verksamhetens resultat belastas även av att 
vakanser bland sjuksköterskor krävt inhyrd 
bemanning samt att besparingar för området 
hjälpmedel ej uppnåtts. Från hösten 2019 kan 
minskade kostnader noteras för området 
hemtjänst efter att en omorganisation 
genomförts baserad på genomlysningens 
slutsatser. 

Äldreomsorg särskilt boende, -2,8 mkr. 
Underskottet hänför sig främst till högre 
personalkostnader än budgeterat.  Även inom 
detta område belastas resultatet av 
tillkommande inhyrd bemanning för vakanser 
inom sjuksköterskedelen. Till del kompenseras 
underskottet av något högre intäkter än 
budgeterat för olika avgifter och riktade 
statsbidrag. Verksamheten ansvarar även för 
ett antal anställningar med anställningsstöd 
vilka ej finns medtagna i budget men som i 
kraft av motsvarande bidrag förhåller sig i allt 
väsentligt kostnadsneutrala för verksamheten. 

Insatser enligt LSS, -4,9 mkr. Höga 
placeringskostnader samt höga kostnader i 
förhållande till budget inom området för 
personlig assistans utgör de huvudsakliga 
orsakerna till verksamhetens underskott. 
Enskilda ärenden får i kraft av de relativt stora 
kostnaderna per placerad individ snabbt 
genomslag på det ekonomiska utfallet. 
Regelverket avseende personlig assistans är 
även till sin systematik för olika ersättningar 
och avräkningar komplext och där kommunen 
inte alltid äger inflytande eller beslutsrätt över 
de kostnader som påförs från 
Försäkringskassan och utförare. Detta gör 
verksamheten svår att budgetera och förutse 
till sitt ekonomiska utfall. 

Integration, 1,8 mkr. Verksamhetens överskott 
hänför sig i huvudsak till att bidragsintäkterna 
från Migrationsverket för året har blivit högre 
än vad som antogs gälla som förutsättningar i 
budgetarbetet. 

 

Utfall jämfört med föregående år 
En kontogruppsindelad redovisning kan visa 
hur olika typer av intäkter och kostnader 
utvecklats i jämförelse med föregående år 
(föregående års värde anges inom parentes); 

Avgiftsintäkter 8,3 mkr (8,2 mkr). 
Kontogruppen visar en ökning med 1,6 % 
vilken, efter justering avseende 
periodiseringspost 2018 beskriven nedan, 
följer i allt väsentligt den förväntade pris och 
kostnadsutvecklingen.
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Bidragsintäkter 34,5 mkr (40,6 mkr). 
Kontogruppen visar en minskning med  
-15,1 %. Trots att bidragen från 
Migrationsverket blivit högre än vad som 
budgeterades så är ändå nivåerna sjunkande 
sett i jämförelsen mellan 2019 och 2018, vilket 
förklarar huvuddelen av kontogruppens 
minskning. Även bidragen för anställningsstöd 
minskar mellan åren. 

Övriga intäkter 18,3 mkr (19,0 mkr). 
Kontogruppen visar en minskning med -3,3 %. 
Det minskade värdet innefattar härvid en 
periodiseringspost avseende upplupna intäkter 
som lades till intäkterna i bokslutet 2018 med 
1,0 mkr. Denna periodisering ligger härefter 
som en återkommande post 2019 och framåt 
varför jämförelsen mellan år 2019 och 2018 
specifikt behöver beakta denna post. Till en 
mindre del berör denna periodiseringspost 
2018 även kontogruppen Avgiftsintäkter ovan, 
enligt samma metodik (0,3 mkr). 

Anslagsintäkter 272,2 mkr (259,0 mkr). 
Anslagsintäkterna ökar mellan åren med  
5,1 %. 

Personalkostnader -233,9 mkr (-232,6 mkr). 
Personalkostnaderna som helhet ökar mellan 
åren med 0,5 %, vilket är under den nivå som 
skulle vara påkallat av löneutvecklingen mellan 
åren. Under året har olika åtgärder genomförts 
för att minska verksamheternas kostnader 
totalt sett och där bland annat en 
omorganisation inom hemtjänsten resulterat i 
att tidigare kostnadsökningar bromsat in. 

Lokalkostnader -27,7 mkr (-27,0 mkr). 
Lokalkostnaderna ökar mellan åren med  
2,5 %, vilket förklaras främst av prisjusteringar 
avseende städtjänster samt till viss del 
tillkommande hyrda lokalytor. 

Kostnader för köp av verksamhet -35,2 mkr  
(-28,3 mkr). Kostnader för köpt verksamhet 
ökar med 24,3 %. I huvudsak hänför sig 
ökningen till högre placeringskostnader inom 
verksamheterna Barn och ungdomsvård samt 
Insatser enl LSS. Även inhyrd bemanning för 
sjuksköterskor inom äldreomsorgen samt 
köpta städtjänster inom hemtjänsten svarar för 
en andel av kontogruppens ökade kostnader. 
Motstående till dessa ökningar kan vi notera 
minskade sådana kostnader inom 
Integrationsverksamheten. 

Övriga kostnader -52,3 mkr (-55,5 mkr). 
Kontogruppen Övriga kostnader minskar 
mellan åren med -5,8 %. I huvudsak hänför sig 
förändringen till minskade kostnader för 
inhyrda konsulter inom socialtjänsten samt 
även till del minskade övriga kostnader inom 
integrationsverksamheten. 

Verksamheternas sammantagna 
nettokostnader (bruttokostnader med avdrag 
för avgifts- bidrags- och övriga intäkter) uppgår 
till 288,0 mkr (275,8 mkr), och ökar således 
mellan åren med 4,5 %. Denna förändring kan 
jämföras med motsvarande förändring av 
anslagsintäkterna vilka ökat med 5,1 %. Dessa 
båda tal visar att verksamheternas 
nettokostnadsutveckling totalt sett under 2019 
bidrar till att minska avståndet till att uppnå en 
ekonomi i balans med sina beviljade anslag. 

 

En jämförelse av de totala bruttokostnaderna 
med föregående års motsvarande värden visar 
hur verksamheternas omfattning och 
bruttokostnadsvolym utvecklats mellan åren. 
För återkommande jämförelser av de 
volymmässigt större verksamheterna beräknas 
bruttokostnaderna som snittvärden per månad 
i tkr, enligt följande (föregående års värden 
samt procentuell förändring anges inom 
parentes); 

Gemensam administration, -659 tkr/mån (-850 
tkr/mån, -22,5 %) 

Missbruksvård vuxna, -947 tkr/mån (-887 
tkr/mån, +6,8 %). 

Barn och ungdomsvård, -1.949 tkr/mån (-1.595 
tkr/mån, +22,2 %). 

Ekonomiskt bistånd, -778 tkr/mån (-644 
tkr/mån, +20,8 %). 

Äldreomsorg, ordinärt boende, -7.580 tkr/mån 
(-6.890 tkr/mån, +10,1 %). 

Äldreomsorg, särskilt boende, -9.563 tkr/mån (-
9.670 tkr/mån, -1,1 %). 

Insatser enligt LSS, -5.175 tkr/mån (-5.205 
tkr/mån, -0,6 %). 

Integration, -1.025 tkr/mån (-1.596 tkr/mån, -
35,8 %).
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Kommunfullmäktige och övriga nämnder

Ekonomiskt utfall 2019, tkr 
 

    Övriga     

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat 

Kommunfullmäktige 1 328   -1 009  319  

Överförmyndare 1 478   -1 298  180  

Valnämnd 131  285  -313  103  

Revision 1 078  110  -1 188  0  

Summa övriga nämnder 4 015  395  -3 808  602  

     

Summa 2018 4 013  359  -3 464  908  

Summa 2017 3 425  434  -3 498  361  

Summa 2016 3 209  148  -3 728  -371  

 

Utfall mot budget 
Kommunfullmäktige, Överförmyndare, 
Valnämnd och Revision har ett sammanlagt 
överskott på 0,6 mkr. 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamheten kostade 0,3 mkr mindre än 
budgeterat, vilket beror på lägre kostnader för 
sammanträdesersättningar. Även kostnader för 
representation, utbildningar och uppvaktningar 
var mindre omfattande. 
 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarens verksamhet utövas i 
samverkan med Nyköpings kommun.  
Överförmyndarnämnden redovisar ett 
överskott på 0,2 mkr. Här har en återbetalning 
från Nyköping skett under året med hänvisning 
till lägre kostnader för deras verksamhet 2018. 
 
Valnämnden 
EU val genomfördes 2019. Statsbidrag erhölls 
med 0,3 mkr, lägre än budgerat. Kostnaderna 
för valförrättarna och representation var också 
lägre än budgeterat. En del personalkostnader 
för att organisera valet, transportera material 
etc. har ingått i arbetet inom 
Kommunstyrelsens kanslienhet och belastar 
således Kommunstyrelsens ansvarsområde. 
Överskottet blev 0,1 mkr. 
 
Revisionen 
Det totala utfallet var exakt som budgeterat. 
Medel har reserverats för granskningar som ej 
är slutförda, exempelvis granskning av bokslut 
2019. Kostnader för utbildning blev också lägre 
än budgeterat. 
 

Utfall jämfört med föregående år 
Kommunfullmäktige 
Kostnader var i stort sätt lika för 2019, något 
högre sammanträdesarvode och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst och något lägre 
kostnader för inspelning av sammanträden på 
grund av ett mindre antal sammanträden. 
 
Överförmyndarnämnden 
Anslaget minskade 2019 med -0,1 mkr utifrån 
information från kansliet i Nyköping. Kostnader 
blev också lägre än 2018, -0,1 mkr. 
 
Valnämnden 
EU val genomfördes 2019 jämfört med allmänna 
val 2018. Anslaget minskade 2019 med 0,1 mkr, 
men bidrag och kostnader bibehåll samma nivå, 
vilket resulterade i ett överskott på 0,1 mkr jämfört 
med 0,2 mkr 2018. 
 
Revisionen 
Kostnader för köpte tjänster och 
sammanträden ökade med 0,2 mkr jämfört 
med föregående år.  
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Driftredovisning 
 

 
 
*Kommunstyrelse Budget inklusive TB på -86,6 mkr är inklusive 0,1 mkr avrundning  

 
 

Budget 2019 11,4 

Till Oförutsett del av BEP okt-dec -2,3 

Till Oförutsett Överskott Skadefonden -0,3 

Justerad budget 2019 8,8 
 
 

Budget inkl TB Intäkter Kostnader Bokslut Budget- Utfall

2019 2019 utfall -19 2018

Kommunstyrelse* -86,6 105,1 -174,0 -68,9 17,7 0,1

Övriga nämnder -4,0 0,4 -3,8 -3,4 0,6 0,9

Utbildningsnämnd -289,8 53,9 -351,6 -297,7 -7,9 0,8

Vård- och omsorgsnämnd -272,2 61,1 -349,1 -288,0 -15,8 -16,8

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -26,1 4,1 -29,9 -25,8 0,3 1,2

Kultur- och fritidsnämnd -30,4 4,8 -34,9 -30,1 0,3 0,4

Delsumma nämnder -709,1 229,4 -943,3 -713,9 -4,8 -13,4

Försäljning exploateringar 26,0 20,3 20,3 -5,7 -21,9

Kostnader exploateringar -16,6 -2,9 -2,9 13,7 21,7

Delsumma exploateringar 9,4 20,3 -2,9 17,4 8,0 -0,2

Oförutsett 1,2

Löneöversyn för prioriterade grupper -0,7 0,7

Finansförvaltningen verksamhet -1,0 7,5 -8,7 -1,2 -0,2 -3,2

Pensionskostnader inkl nyintjänade -39,2 -51,1 -51,1 -11,9 -4,3

Avgår interna poster

Interndebiterade intäkter-kostnader -87,6 87,6

Kalkylerade kapitalkostnader 30,0 29,7 29,7 -0,3 -0,2

Interndeb. KP-avgift o övr bokslutsposter 23,8 27,5 27,5 3,7 6,5

Delsumma verksamheten övrigt 12,9 -80,1 85,0 4,9 -8,0 0,0

Verksamhetens intäkter o kostnader -686,8 169,6 -861,2 -691,6 -4,8 -13,6

Avskrivningar o nedskrivningar -20,4 0,0 -22,1 -22,1 -1,7 4,6

Skatter och statsbidrag 711,1 710,8 0,0 710,8 -0,3 -1,5

Finansnettot 4,9 15,1 -9,8 5,3 0,4 4,1

Årets resultat 8,8 895,5 -893,1 2,4 -6,4 -6,4
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Driftredovisning 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny 
kommunal bokförings- och redovisningslag, 
Lag om kommunal bokföring och redovisning. 
Den nya lagen tillämpas från räkenskapsåret 
2019. I samband med den nya lagen har 
Rådet för kommunal redovisning tagit fram en 
ny rekommendation för driftredovisningen.  
 
Det ursprungligt budgeterade resultat var  
11,4 mkr. Överskottet från skadefonden på  
0,3 mkr och en del av avräkningen för barn 
och elevpeng på 2,3 mkr har tagits ur det 
budgeterade resultatet och försämrade 
således det budgeterade resultat med 2,6 mkr, 
från 11,4 mkr till 8,8 mkr. Årets resultat är  
2,4 mkr, en negativ budgetavvikelse på  
-6,4 mkr. 
 
Anslagen ökade med 47,5 mkr (29,1 mkr). 
Samtidigt ökade kommunens intäkter från 
skatter och statsbidrag med 31,2 mkr,  
(2,1 mkr) motsvarande 4,6 % (4,3 %).  

Nämnderna 
Nämndernas budget för 2019 var  
699,3 mkr. Genom tilläggsanslag har budgeten 
ökat med 9,8 mkr till 709,1 mkr. En 
specifikation på tilläggsanslag finns under 
respektive nämndredovisning. Nämndernas 
bruttokostnader ökade med 38,1 mkr  
(32,5 mkr), motsvarande 4,2 % (3,7 %). 
Personalkostnader ökade med 3,6 %, 
lokalkostnader med 7,8 % och kostnader för 
köpt verksamhet med 9,6 %.  
 
Bruttointäkterna sjönk däremot med 0,8 mkr 
(-15,4 mkr). Den största minskningen är inom 
bidrag som har en negativ budgetavvikelse på 
-10,0 mkr. Nettokostnadsökningen hos 
nämndernas blev 37,2 mkr (47,9 mkr).  
Utfall mot budget visar en negativ 
budgetavvikelse på -4,8 mkr, en förbättring 
mot föregående års avvikelse på -13,4 mkr. 
 

Exploateringar 
Årets budget kring försäljning av 
anläggningstillgångar uppgick till 26,0 mkr. 
Försäljningarna har uppgått till 20,3 mkr, 
främst tomter på Lastudden och Femöre, 
Kostnaderna blev betydligt lägre än budget, -
2,9 mkr i jämförelse med budget på -16,6 mkr. 
Sammanlagt har exploateringsverksamheten  
bidragit till resultatet med 17,4 mkr, 8,0 mkr 
högre än budgeterat resultat.     

 
Övrigt i verksamheten 
Oförutsett 
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är 
ursprungligt på 7,1 mkr. Överskottet från 
skadefonden på 0,3 mkr har överförts till 
kommunens reserv för oförutsedda utgifter och 
därmed uppgår reserven till 7,4 mkr. Beslut om 
tilldelning från reserven har skett på hela 
reserven på 7,4 mkr till utbildningsnämnden för 
finansiering av avräkning barn- och elevpeng 
samt en rättelse av barn- och elevpeng för 
förskoleklass.  
 
Reserven skall inte överskrida budget och om 
så är fallet behöver en justering via eget 
kapital göras. En del av avräkningen för barn- 
och elevpeng för perioden oktober till och med 
december på 2,3 mkr har tagits ur eget kapital 
i och med att reserven för oförutsedda utgifter 
var förbrukat. I och med att reserven enbart 
används till finansiering av barn- och elevpeng, 
finns inget utrymme kvar för eventuella andra 
finansieringsbehov. 
 
Löneöversyn för prioriterade grupper 
I löneöversyn för prioriterade grupper finns en 
avsättning på 3,3 mkr, baserad 0,6 % av 
budgeterade personalkostnader. Utdelning har 
skett för helårseffekten av löneöversynen för 
2018 och översynen för 2019 på sammanlagt 
2,6 mkr. En budgetavvikelse på 0,7 mkr. 
 
Pensionskostnader 
Pensionskostnader blev mycket högre än 
budgeterat, en budgetavvikelse på 11,9 mkr 
som delvis är en följd av snabbare 
ökningstakten av personalkostnader. En annan 
förklaring är högre pensionskostnader för 
förtroendevalda. 
 
Finansförvaltning verksamhet 
Verksamhetskostnader och intäkter innehåller 
bland annat en statlig ersättning för höga 
sjuklönekostnader, en upplösning för statlig 
infrastruktur, utredningskostnader och 
kundförluster. Kostnader för vattenförbrukning 
och vidarefakturering till Oxelö Energi 
redovisas också under finansförvaltnings 
verksamhet. Sammanlagt budget på -1,0 mkr 
och ett utfall på -1,2 mkr, en negativ 
budgetavvikelse på -0,2 mkr.  
 
Interna poster 
Interna poster innehåller nämndernas 
interndebiterade kostnader och intäkter, 
kapitalkostnader och personal-
omkostnadspålägg. Interna poster 
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visar ett överskott på 3,4 mkr vilket främst 
beror på att personalkostnaderna ökar i snabb 
takt, med därpå följande personalomkostnads-
pålägg. 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Förra årets lägre investeringstakt har också 
påverkats årets avskrivningskostnader som är 
1,3 mkr lägre än budget. Ej budgeterade 
nedskrivningar har skett på sammanlagt  
-3,0 mkr. Sammanlagt visar posten en negativ 
budgetavvikelse på -1,7 mkr. 

Skatter och statsbidrag 
Skatte- och statsbidragsintäkterna blev  
-0,3 mkr lägre än budgeterade, beroende på 
lägre intäkter på kommunalskatt -4,5 mkr, 
negativa preliminära slutavräkningar på  
-4,9 mkr som kompenseras med högre 
statsbidrag, ett budgetutfall på 9,1 mkr. 

 

Finansnettot 
Finansiella intäkter utgörs av ersättning från 
våra koncernbolag för deras andel av 
upplåningen, av utdelningar från bland annat 
Oxelösunds Hamn och Förab samt av 
utbetalning av överskottsmedel från 
Kommuninvest. Totalt är finansiella intäkter  
-0,8 mkr lägre än budget, fördelat på lägre 
utdelningar -0,1 mkr och lägre 
ränteersättningar -0,7 mkr. 
Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på 
våra lån för hela koncernen samt ränta på 
pensionsskulden. Räntekostnaderna är  
1,2 mkr lägre än budget. 
Finansnettot blev sammanlagt 0,4 mkr bättre 
än budget. 
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Ekonomi 

Årets resultat 
Kommunens verksamheter finansieras av 
skattemedel och till en mindre del av avgifter 
och andra intäkter. Kommunen budgeterade 
ett ursprungligt resultat på 11,4 mkr.  
 
Utbildningsnämnden fick 2,3 mkr för en del av 
den sista avräkningen för barn- och elevpeng 
som togs ur eget kapital, det vill säga 
försämrade årets budgeterade resultat. 
Överskottet av skadefonden på 0,3 mkr har 
överförts till reserven för oförutsedda utgifter 
och därmed också försämrades årets 
budgeterade resultat. Budgeterat resultat 2019 
är därmed 8,8 mkr.  
Utöver ovan nämnda uttagningar från eget 
kapital fördelades 7,4 mkr ur anslaget för 
oförutsedda utgifter och 2,6 mkr från anslaget 
för prioriterade grupper. Från anslaget nya 
kapitalkostnader fördelas 5,3 mkr. 
Kommunens budgeterade resultat påverkas 
dock inte av dylika ombudgeteringar 
 
Årets resultat är 2,4 mkr en försämring med  
-1,9 mkr i jämförelse med 2018 årsresultat på 
4,3 mkr. 
 

 
 

Förändring av intäkter och kostnader  
Intäkter 
Intäkterna är högre än 2018, 6,6 mkr, 4,0 %. 
Några av de stora förändringarna är försäljning 
av kost -1,0 mkr, medan avgifter för 
barnomsorg ökat med 0,6 mkr samt markhyror 
och arrenden ökat 0,5 mkr. Intäkter från bidrag 
har också minskat, -9,7 mkr. Huvudsakligen 
gäller det bidrag från Migrationsverket som 
minskade från 33,1 mkr  
 
 
 

 
 
till 24,8 mkr. Statsbidrag från Skolverket ökade 
med 1,3 mkr, från Socialstyrelsen minskade 
bidrag med -0,9 mkr och från 
Arbetsförmedlingen minskade bidrag med  
-0,9 mkr. EU-bidrag minskade med  
-2,2 mkr. 
 
Intäkter från försäljning av verksamhet och 
övriga ersättningar har ökat med 0,5 mkr. 
 
Exkl. statsbidrag och exploatering ökade 
intäkterna med 2,7 mkr, 4,2 %. Vi ”sålde” 
vatten till Oxelö Energi för 7,2 mkr. Denna 
intäkt motsvaras av samma kostnadsökning i 
fråga om fakturering från 
Vattenverksförbundet.  
 
Kommunen fortsätter att sälja icke-strategiska 
anläggningstillgångar. Syftet är att 
tillhandahålla mark för bostäder, främja 
företagande och frigöra kapital. 2019 såldes 
fastigheter på Femöre, Lastudden och 
Segelvägen sammanlagt på 20,3 mkr,  
14,7 mkr mer än föregående år. 
 
Kostnader 
Verksamhetens kostnader ökade med  
30,3 mkr (35,6 mkr) mellan åren. Den största 
andelen (66,2 %) av kostnadsökningen är 
personalkostnaderna 20,1 mkr (30,3 mkr). 
 
Personal 
Kostnaderna för löner och sociala avgifter 
ökade 12,8 mkr eller 2,8 % (5,6 %).  
Månadslönerna exkl. sociala avgifter, ökade 
med 17,4 mkr (17,0 mkr) eller 5,5 %. 
 
Kostnaden för timanställda, övertid och 
fyllnadstid minskade med 3,3 mkr från  
30,4 mkr till 27,1 mkr; 1,1 %. Samtidigt ökade 
sjuk- och ledighetsavdrag i lönesystemet från 
53,0 mkr till 54,1 mkr, 1,1 mkr eller 2,1 %. 
 
Förändringen av personalkostnaderna 
påverkas framförallt av antalet årsarbetare.  
 
Skulden till anställd personal för innestående 
semester och okompenserad övertid minskade 
med 3,4 mkr. 
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Pensioner 
Skandia har tagit över kommunens 
pensionsadministration från KPA från maj 
2016.  
 
Kostnaderna för pensioner ökade med 6,9 mkr 
(5,7 mkr), från 44,2 mkr till 51,1 mkr.  
 
Övriga kostnader 
Kostnaderna för köp av verksamhet ökade 
med 16,8 mkr, 9,6 %. De större avvikelser 
visar sig i köpt verksamhet från kommunägda 
företag, 1,0 mkr, köpt verksamhet från övriga 
företag, 8,9 mkr och köpt verksamhet från 
kommuner som ökade med 6,4 mkr, vilket 
främst beror på högre kostnader för IT tjänster 
och gymnasieverksamheten. 
  
Kostnader för anskaffning i exploaterings-
verksamheten uppgick till 1,4 mkr. 
Exploateringskostnader redovisas från 2017 
när de sker, utan att invänta matchande 
försäljning som gjordes tidigare.  
 
En förutsättning för god ekonomisk hushållning 
är att kommunen har en balans mellan 
kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är 
nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor 
andel av de löpande kostnaderna tas i anspråk 
av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. 
En nettokostnadsandel på över 100 % innebär 
att kostnaderna överstiger intäkterna. 
Nettokostnadsandelen (exklusive 
nedskrivningar) 2019 var 100,0 %, en 
förbättring jämfört med 2018 (100,5 %).  
 

 

Avskrivningar och nedskrivningar 
Kostnader för avskrivningar är 2,7 mkr högre 
än 2018. Under 2019 har nedskrivningar gjorts 
på 3,0 mkr (inga nedskrivningar 2018). 
Sammanlagt en kostnadsökning på 6,7 mkr. 
 
Finansnettot 5,3 mkr (8,0 mkr) har 
försämrats. Det beror på lägre utdelningar och 
högre räntekostnader.  
 
Kommunens bolag har lämnat utdelning med 
3,0 mkr (3,0 mkr) och Oxelösunds Hamn AB 
med 2,7 mkr (2,8 mkr). Dessutom har 
kommunen fått en utdelning av överskott från 
Kommuninvest med 1,0 mkr (1,5 mkr) och från 
Jönåkers Häradsallmänning med 0,2 mkr. 
 
Kommunen har ett positivt finansnetto tack 
vare låga räntor och ökade utdelningar. Vi kan 
förvänta oss att räntenivån på vår befintliga 
låneskuld kommer att fortsätta vara mellan  
1,2 % och 2,0 % i uppskattningsvis fem år till 
enligt prognos från SEB, eftersom vi säkrat 
den långsiktigt genom att förlänga 
räntebindning. Men räntekostnaderna har ändå 
stigit i och med att låneskulden har gått upp för 
finansiering av genomförda investeringar. 

Skatter och statsbidrag 
Kommunens intäkter består huvudsakligen av 
skatter och generella statsbidrag. 
Utdebiteringen är fortsatt 22:22 per 
skattekrona i kommunen. 
Skatteintäkterna baseras på hur många 
invånare kommunen har 1 november året före 
budgetåret. Invånarna detta datum 2018  
(12 027) var 14 personer fler än 2017 (12 013). 
 
Skatter och statsbidrag ökade med 31,2 mkr 
från 125,5 mkr till 144,3 mkr.  Skatteintäkter 
från allmän kommunalskatt ökade med  
14,8 mkr. 
 
Oxelösund får mindre kommunalskatt för 2018 
än vad Riksskatteverket betalade ut 
preliminärt, det vill säga en negativ 
slutavräkning. Enligt Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) beräknas ett avdrag med  
-37 kr per invånare för kommunerna. I förra 
bokslutet bokade vi upp en skuld på -61 kr per 
invånare, vilket blir en förbättring i år,  
24 kr per invånare. Det förbättrade 
kommunens resultat med 0,3 mkr.  
 
För 2019 räknar SKR med att kommunerna 
återigen kommer att få en negativ 
slutavräkning, -430 kr per invånare och då ska 
Oxelösund alltså betala tillbaka -5,2 mkr. 
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De generella statsbidragen ökade med  
18,8 mkr (21,2 %) jämfört med 2018, den 
största skillnaden inom kostnadsutjämningen 
(12,8 mkr), inkomstutjämningen (4,6 mkr), 
regleringsbidrag (6,6 mkr) och bidrag för 
mottagande av flyktingar (-3,9 mkr). 
 

Koncernbanken 
Koncernbankens uppgift är att förse 
Oxelösunds kommun och dess helägda bolag 
med lån och likvida medel till lägsta möjliga 
räntekostnad. Kapitalförvaltning och 
samordning av koncernens likviditet ingår i 
koncernbankens uppdrag. Verksamheten 
bedrivs enligt finanspolicyns regler med hjälp 
av en finanskommitté. 
Kommunen strävar efter ett lågt positivt saldo 
på koncernkontot. Avtalet med Sörmlands 
Sparbank ger också tillgång till en kontokredit 
på 60 mkr för att överbrygga eventuella kortare 
likviditetsbehov. 
 
Extern upplåning för kommunen och dess 
helägda bolag görs av koncernbanken. 
Undantag görs för Oxelösunds Kommuns 
Förvaltnings AB (Förab) vilket lånar direkt med 
kommunens borgen. 
 
Den totala låneskulden uppgår till 626,1 mkr 
(491,1 mkr) en ökning med 135,0 mkr vilket 
beror på en ökad upplåning av kommunens del 
av låneskulden som vid årsslutet är på  
124,0 mkr. Bolagens skuld ökade med 11 mkr. 
Kommunens del av låneskulden uppgår till 
33,0 % (16,8 %). 
 
Koncernbanken förvaltar likviditet till 
kommunen med 14,9 mkr (40,1 mkr) och de 
kommunala bolagen med 30,7 mkr (35,1 mkr).  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Genomsnittsräntan har sjunkit. Vid årsskiftet 
var räntan 1,23 % (1,44 %). 
 

 

Genomsnittlig räntebindningstid är betydligt 
längre än i slutet på 2018 och är på 3,60 år 
(2,73 år). Tiden ligger inom det intervall som 
finanspolicyn anger, mellan 2,5 – 7,5 år. Ju 
längre bindningstid desto säkrare är vi mot 
ränteuppgångar. Under 2019 har ett 
räntesäkringsarbete skett genom att förlänga 
räntebindningen på nya och omsättning av lån.  
Genomsnittlig kapitalbindningstid är också 
betydligt längre och är nu på 3,27 år (2,52 år). 
Bindningstiden ligger över minimigränsen i 
finanspolicyn som är 1,5 år. 
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Koncernbankens upplåning, mkr

Bolagens lån Kommunens lån

Skatter och statsbidrag Budget Redovisning Avvikelse Redovisning Redovisning 

  2019  2019  2019  2018  2017  

       
Skatteintäkter  576,0  571,4  -4,6  556,6  553,3  

Slutskatteavräkning  0,0  -4,9  -4,9  -2,5  -1,8  

Inkomstutjämning  117,3  123,0  5,7  118,4  103,5  

Kostnadsutjämning  -14,4  -12,6  1,8  -25,4  -26,5  

Regleringsavgift/bidrag 5,3  8,5  3,2  1,9  -0,1  

LSS-utjämning  -8,0  -9,4  -1,4  -7,6  -9,0  

Fastighetsavgift  24,1  24,4  0,3  23,9  20,9  

Mottagande av flyktingar 10,8  10,4  -0,4  13,4  13,3  

Övrigt   0,0  0,0  0,0  0,9  2,2  

  711,1  710,8  -0,3  679,6  655,8  
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Pensionskostnader

inkl löneskatt (mkr) 2019 2018

Förändring avsatt till

pensioner 8,5 4,1

Individuell del 19,5 20,7

Pensionsutbetalningar 22,5 19,1

Övrigt 0,6 0,3

Summa 51,1 44,2

Pensioner 
Pensioner redovisas enligt blandmodellen, 
vilket innebär att pensioner intjänade till och 
med 1997 behandlas som en ansvars-
förbindelse. Pensionsförmåner som intjänats 
från och med 1998 redovisas löpande som 
kostnad i resultaträkningen och avsättning i 
balansräkningen. 
 
Utöver detta finns intjänade förmåner för 
deltidspolitiker vilka också har rätt till pension. 
Merparten av den individuella delen av 
pensionsförmåner utbetalas under mars 
månad följande år för individuell placering. 

 

Pensionskostnader 
Kostnaderna för pensioner ökade med  
6,9 mkr från 44,2 mkr till 51,1 mkr. Den 
budgeterade kostnaden var 39,2 mkr. 

Utbetalningar till medarbetare som gått i 
pension ökar för varje år och eftersom 77,8 % 
avser pensioner som tjänats in till och med 
1997 betyder det att ansvarsförbindelsen 
minskar i snabb takt. 

Övriga pensionskostnader kommer att ta allt 
större utrymme av kommunens resurser i takt 
med att pensioner i ansvarsförbindelsen 
betalas ut och lyfts in som kostnader.  

 

Pensionsskuld 
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 
326,4 mkr (324,4 mkr) varav 77,8 % (81,0 %) 
redovisas som ansvarsförbindelse utanför 
balansräkningen. I takt med att gamla 
pensioner betalas ut kommer en ökande andel 
av skulden att finnas i balansräkningens 
avsättning. 

Den avsatta skulden i balansräkningen ökade 
med 10,6 mkr (5,6 mkr) och 
ansvarsförbindelsen minskade med -8,5 mkr  
(-4,9 mkr). 2,3 mkr, 1,1 %, av 
ansvarsförbindelsen resp. 16,9 mkr, 29,0 %, 
av avsättningen avser olika avtal för de 
förtroendevalda. 

Kommunens pensionsskuld förvaltas av 
Skandia som också sköter 
pensionsutbetalningarna. 

 

 

  

Pensionsförvaltning

inkl löneskatt (mkr) 2019 2018

Avsättningar 72,4 61,7

Ansvarsförbindelser 254,0 262,7

Totala pensionsför-

pliktelser 326,4 324,4

Finansiella placeringar

för framtida "pensioner" 0,0 0,0

"Återlånade" medel 326,4 324,4
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Balansräkning 
Balansomslutningen ökade med 157,4 mkr,  
12,6 %. 

Tillgångar 
Anläggningstillgångarna ökade med 136,5 mkr. 
Den största ökningen är inom materiella 
anläggningstillgångar som ökade med  
124,9 mkr. Den största enskilda posten är 
Oxelöskolan (71,0 mkr). Immateriella tillgångar 
ökade med 0,3 mkr och de finansiella 
tillgångarna ökade med 10,0 mkr vilket främst 
beror på utökad lån till Kustbostäder på  
11 mkr.  
 
Omsättningstillgångarna ökade med  
20,8 mkr genom ökad behållning i likvida 
medel på 17,0 mkr samt ökningen av 
kortfristiga fordringar på 3,8 mkr, vilket främst 
beror på ökade fordringar på Skatteverket.  

Eget kapital 
Ingående värde på eget kapital var 356,7 mkr. 
Värdet har justerats med -3,75 mkr vilket utgör 
en avsättning till sluttäckning för Björshults 
återvinningscentral. Överskottet på 
skadefonden på 0,3 mkr har förts över till eget 
kapital. Eget kapital har också justerats med  
-0,5 mkr, som avser skillnaden på värdet på 
andelen från Kollektivtrafikmyndigeten och 
återbetalningen när kollektivtrafikmyndigheten 
övergick i Region Sörmland.  
 

Avsättningar 
Avsättningen på pensionsskulden ökade med 
10,6 mkr från 61,7 mkr till 72,4 mkr. Övriga 
avsättningar ökade med 3,4 mkr, vilket främst 
beror på avsättningen till sluttäckning för 
Björshults återvinningscentral.  
 

Skulder 
Långfristiga skulder ökade med 135 mkr, 
genom kommunens nyupplåning 124 mkr för 
att finansiera en del av investeringarna och 
Kustbostäders nyupplåning 11 mkr för 
finansiering av köp av fastighet. 
 
De kortfristiga skulderna ökade med 9,9 mkr 
vilket bland annat beror på ökad skuld till 
koncernbolag och högre upplupna kostnader 
samt minskad leverantörsskuld, skuld till staten 
och semesterlöneskuld. 
 
Soliditeten, andelen av tillgångar som 
finansierats med eget kapital, har minskat från 
32,6 % till 28,4 %. Försämringen är en följd av 

högre lånevolymen på grund av högre 
investeringar. I kommunens balansräkning 
finns bolagens långfristiga skulder och 
kommunens motsvarande fordringar på 
bolagen som del av vår koncernbank. Utan 
dessa skulle soliditeten vara 44,4 % (54,6 %).  

 

 

Leasingavtal 
Kommunens leasingkontrakt behandlas som 
operationell leasing och innebär ett åtagande 
på 6,9 mkr (5,9 mkr) och utgörs av återstående 
nominella leasingavgifter. Utöver detta 
tillkommer IT- inventarier inom 
samarbetsavtalet med Nyköpings kommun. 
Leasingavgifter för 5,8 mkr (5,6 mkr) har 
betalats under 2019. 
 
Kommunens policy är att endast leasa 
personbilar och larmsystem. Även datorer 
leasas inom ramen för samarbetsavtal med 
Nyköpings kommun. I undantag har dock gjorts 
för teknisk utrustning där olika krav omöjliggjort 
köp.  

Borgensåtaganden 
Kommunens borgensåtaganden och övriga 
ansvarsförbindelser uppgick till 20,9 mkr 
(60,3 mkr). Borgensåtagande för Förabs 
banklån är på 20,7 mkr. Hyresgarantier står för 
0,2 mkr (0,1 mkr). 
Kollektivtrafikmyndigheten har ingått en borgen 
såsom för egen skuld för AB Transitios 
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låneförbindelser på 1 909 mkr för spårfordon, 
komponenter och utrustning. Oxelösunds 
andel av detta var 39,5 mkr under 2018. I och 
med att Kollektivtrafikmyndigheten har upphört, 
finns borgensåtaganden inte kvar under 2019. 

 
God ekonomisk hushållning 
För kommunens förvaltning gäller ett 
lagstadgat krav på god ekonomisk hushållning. 
Begreppet god ekonomisk hushållning har två 
perspektiv. Det finansiella perspektivet tar sikte 
på kommunens finansiella ställning och dess 
utveckling. Kommunens finansiella mål är att 
ekonomin ska vara stabil. För att förtydliga vad 
det innebär för Oxelösund finns tre finansiella 
mål. Dessa finns redovisade under rubriken 
Kommunmål och underrubriken finansiella mål.  
 
Verksamhetsperspektivet innebär att vi strävar 
efter en hög grad av måluppfyllelse i hela 
målkedjan från kommunmål till nämndmål. 
 
I budgeten synliggörs att: 

• Vi gör det som har planerats i form av 
mål på olika nivåer (prestation,  
ex antal timmar, måltider) 

• Verksamheten har genomförts till 
planerad kvalitetsnivå (ex nöjdhet, 
betyg) 

I delårsbokslut och årsredovisning  
synliggörs att: 

• Vi gjort det som vi planerade vilket har 
lett till hög måluppfyllelse (prestation, 
ex antal timmar). 

• Verksamheten har genomförts till 
planerad kvalitetsnivå (ex nöjdhet, 
betyg) 

 
Resultatutjämningsreserv 
För kommuner finns möjlighet att inrätta en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Under vissa 
förutsättningar kan inom ramen för 
balanskravsutredningen en RUR byggas upp. 
 
Reserven gör det möjligt att avsätta en del av 
ett överskott i goda tider och sedan använda 
medlen för att täcka underskott som kan 
uppstå till följd av en lågkonjunktur. Genom en 
sådan reserv kan balanskravsresultatet 
utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna 
möta konjunkturvariationer och därigenom ge 
de verksamheter som kommuner bedriver 
jämnare villkor. Kommunfullmäktige beslutar 
om inrättande av RUR och fastställer riktlinjer 
för hantering av den. 
 

I Oxelösunds bokslut 2019 görs ingen 
avsättning till RUR i och med att resultatkravet 
inte är uppnått. Riktlinjer för denna reserv togs 
i bokslut 2016, då vi satte av 15,0 mkr. I 
bokslut 2017 gjordes en ytterligare avsättning 
på 25,0 mkr. Däremot finns en öronmärkning 
under eget kapital för avsättning för pensioner 
på 9,5 mkr. Avsättningen är gjord innan RUR 
och nya regler för balanskravsresultatet fanns. 
Avsättningen har lagts över i RUR som nu är 
totalt 49,5 mkr.  

 
Öronmärkningar under  
balanskravsresultatet 
I bokslut 2018 gjordes en öronmärkning under 
balanskravsresultatet i form av en avsättning 
på 0,5 mkr till kommunens 70-årsjubileum år 
2020. 
 
I bokslut 2019 görs också en öronmärkning 
under balanskravsresultatet i form av en 
avsättning på 0,5 mkr till kommunens 70-
årsjubileum år 2020. 
 
Under 2020 blir öronmärkningen utnyttjande 
som en vanlig kostnad och påverkar resultatet. 
Om vi gör ett positivt balanskravsresultat 2020 
händer inget. Gör vi däremot ett negativt 
balanskravsresultat som beror på 
öronmärkningen hävdar vi synnerliga skäl för 
det överdraget. 
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Investeringar 
 

 

  

Pågående

(Belopp i mkr) Helårs- projekt

Verksamhet budget Utfall Avvikelse 2018 Ack utfall

Kommunstyrelse

Oxelöskolan 152,3 71,0 81,3 102,2

Peterslundsskolan 1,2 0,9 0,3 0,4

Ramdalsskolan 18,5 6,7 11,8 0,9

Övriga skolor 2,3 2,0 0,3 0,2

Äldre- och gruppboende 48,2 3,2 45,0 3,4

Ramdalsanläggning o IP 1,5 0,4 1,1

Jogersö 4,7 0,8 3,9 0,5

Övriga fastigheter 32,8 14,5 18,3 1,6

Hamnar 6,2 1,3 4,9 0,7

Markberedning 11,1 1,6 9,5 0,9

Köp av mark o fastighet 11,8 5,5 6,3 2,0

Övrigt 2,6 0,5 2,1 0,2

Totalt Kommunstyrelse 293,2 108,4 184,8 58,6 113,0

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Gång- och cykelvägar 15,8 15,5 0,3

Gator och vägar övrigt 12,6 7,6 5,0

Torget 0,2 0,2 0,0

Fiskehamnen 0,9 1,0 -0,1 

Parker och allmänna ytor 8,3 1,1 7,2 0,6

Utbyte gatubelysning till LED 10,8 10,2 0,6 15,4

Övrigt 1,1 0,1 1,0 0,5

Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 49,7 35,7 14,0 23,0 16,5

Utbildningsnämnd

Inventarier grundskola 1,3 1,2 0,1

Inventarier förskola 0,6 0,6 0,0

Lärverktyg 0,5 0,5 0,0

Totalt Utbildningsnämnd 2,4 2,3 0,1 2,9 0,0

Kultur- och fritidsnämnd

Ramdalens idrottsplats 1,5 0,8 0,7 0,9

Inventarier Koordinaten 0,2 0,0 0,2

Totalt Kultur- och fritidsnämnd 1,7 0,8 0,9 0,5 0,9

Vård- och omsorgsnämnd

Välfärdsteknik/system 2,1 0,9 1,2

Inventarier/utrustning, SOF 3,8 1,3 2,5

Totalt Vård- och omsorgsnämnd 5,9 2,2 3,7 3,1 0,0

Investeringsreserv, ej fördelad 4,2 0,0 4,2

Summa investeringar 357,1 149,4 207,7 88,1 130,4

Årets investeringar
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Investeringar 
 
Riksdagen beslutade 2018 om en ny 
kommunal bokförings- och redovisningslag, lag 
om kommunal bokföring och redovisning. Den 
nya lagen tillämpas från räkenskapsåret 2019. 
I samband med den nya lagen har Rådet för 
kommunal redovisning tagit fram en ny 
rekommendation för investerings-
redovisningen. 
 
Investeringar har tidigare ingått i 
förvaltningsberättelsen, men utgör nu i en 
separat del av årsredovisningen. 
Investeringsredovisning har kompletterats med 
uppgift om pågående projekt och med uppgift 
om de kommunala koncernföretagens 
investeringar som kommunfullmäktige tagit 
ställning till. 
 
Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt 
190,0 mkr. Dessutom har 167,1 mkr 
tilläggsbudgeterats avseende pågående 
projekt från föregående år. Det innebär totalt 
357,1 mkr i investeringsbudget för 2019. Årets 
investeringar uppgår till 149,4 mkr en 
budgetavvikelse på -207,7 mkr. 
 

Kommunstyrelse 
2019 är återigen ett år med högre 
investeringsutgifter än föregående år. 
Kommunstyrelsens budget uppgick till  
293,2 mkr (215,9 mkr). 141,3 mkr av denna 
budget är den ursprungliga budgeten och 
145,6 mkr bestod av överförda medel från 
2018. 
 
Utgifterna uppgår till 108,4 mkr. En avvikelse 
mot budget på 184,8 mkr, vilket beror främst 
på Oxelöskolan, Ramdalsskolan och ny- till 
byggnation av äldreboende. 
 
Störst andel av investeringsmedlen har gått till 
Oxelöskolan 71,0 mkr, planerat underhåll  
13,3 mkr och Ramdalsskolan 6,7 mkr. 
Kommunen har också (åter)köpt mark på  
5,5 mkr.  

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 
förbrukat 35,7 mkr av de 49,7 mkr som 
beviljats i investeringsmedel.  
De största investeringarna omfattar asfaltering 
och byte av gatljus till LED-belysning. 
Oxelösunds kommun har haft ett bra avtal med 
NCC gällande asfaltering. LED-belysning blir 
klar i början av 2020 och kommer att minska  

 
 
kostnaderna för gatubelysningens 
elförbrukning med drygt hälften. 
Av de återstående oförbrukade 
investeringsmedlen för 2019 äskas 5,3 mkr 
som tilläggsbudget till 2020. 
 

Utbildningsnämnd 
Under 2019 har Utbildningsnämnden förbrukat 
2,2 mkr av den totala investeringsbudgeten på 
2,4 mkr. Omorganisationen F-6 har lett till att 
lokaler har fått iordningställas och därmed har 
det prioriterats investeringar av inventarier 
såsom möbler och ljuddämpande avskiljare, 
som behövts för att bedriva verksamheterna. 
Lärverktyg har det också investerats i, men det 
är främst inom förskolan. Utbildningsnämnden 
äskar 0,2 mkr som tilläggsbudget till 2020 på 
återstående investeringsbudget.   

Kultur- och fritidsnämnd 
Kultur- och fritidsnämnden disponerar 1,7 mkr 
i investeringsmedel för 2019 varav 0,8 mkr är 
tilläggsbudget från 2018.  
Investeringar på Ramdalens idrottsplats är 
påbörjade rörande bland annat 
idrottsutrustning, resultattavla samt 
åkgräsklippare. Under hösten fullföljs 
planerade investeringar i samarbete med 
Kustbostäder och projektet kommer att 
fortsätta under 2020.  
På Koordinaten pågår planering av införande 
av digitala skärmar/skyltar för information och 
marknadsföring tillsammans med 
kommuncenter. 
För båda projekt önskas tilläggsbudget till 
2020 med totalt 0,9 mkr. 
 

Vård- och omsorgsnämnd 
Vård och omsorgsnämndens disponerar  
5,9 mkr i investeringsmedel för 2019. 
Investeringar i välfärdsteknik har uppgått till  
0,9 mkr och investeringar i inventarier uppgick 
till 1,3 mkr.  
Av de återstående oförbrukade 
investeringsmedlen för 2019 om totalt 3,7 mkr 
äskas 2,9 mkr som tilläggsbudget till 2020, när 
dessa investeringar beräknas slutföras. 
 

Projekt i kommunala bolag som 
Kommunfullmäktige har tagit ställning 
till: 
Köp av fastigheten Prisman 8 i Oxelösund för 
11,0 mkr. 
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Sammanfattande kommentarer  
 
Det bokförda resultatet är 2,4 mkr för 2019. 
Verksamheten gjorde ett underskott på -4,8 
mkr (13,4 mkr). Samtliga nämnder förutom 
Vård-och Omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden gjorde ett överskott 
gentemot budget under 2019. Vård- och 
omsorgsnämnden gjorde ett underskott på och 
-15,8 mkr och Utbildningsnämnden -7,9 mkr 
 
Under året investerade vi för 149,4 mkr trots 
ett lågt positivt resultat har vi enbart lånat 124 
mkr för att finansiera dessa 149,4 mkr. Detta 
på grund av flera orsaker tex god 
likviditetshantering. 
 
För framtiden gäller att i än högre grad hålla i 
kommunens ekonomi. Oxelösund har ett gott 
utgångsläge inför framtiden. Framtiden för 
kommunsverige kommer att bjuda på stora 
utmaningar demografiskt via ett ökat antal 
äldre och ett ökat antal barn och elever i 
förskolan och skolan, ett stort 
investeringsbehov både beroende på ett stort 
behov av tex nya förskolor demografi och ett 
eftersatt underhåll i våra 
verksamhetsfastigheter. 
 
Ett fortsatt utvecklingsområde är Vård- och 
omsorgsnämnden som hade ett negativt 
resultat under 2019 på -15,8 mkr. Under våren 
gjordes en genomlysning av Vård- och 
omsorgsnämnden. Dess slutsatser har börjat 
omsättas i beslut och aktiviteter under hösten 
vilket lett till tydliga ekonomiska resultatet i 
form av minskade underskott. Processen är 
inte klar med utvecklingsarbetet men under 
hösten har goda steg tagits åt rätt håll. 
 
Ett annat stort utvecklingsområde är 
utbildningsnämnden. Under 2019 hade 
utbildningsnämnden ett underskott på 7,9 mkr. 
I början på 2020 har utbildningsnämnden stora 
svårigheter att ta fram en budget i balans. 
Inom både Vård-och omsorgsnämnden och 
Utbildningsnämnden är bemanningen i de olika 
verksamheterna en oerhört central fråga för att 
uppnå en god kvalitet gentemot brukarna och 
samtligt ha en god ekonomi Samtidigt behöver 
ett utvecklingsarbete göras kring 
Utbildningsnämndens främsta styrmedel Barn 
och elevpengen. Pengen behöver under våren 
utvärderas gentemot andra och även arbetas 
med så att alla delar i organisationen förstår 
och använder barn-och elevpengen.   
 

Under 2019 blev finansnettot positivt tack vare 
att räntekostnader blev lägre än budgeterat. 
Under året minskade genomsnittsräntan från 
1,44 % till 1,23 %. För de närmaste åren är det 
budgeterade finansnettot dock negativt. Det 
innebär att kommunen inte längre kommer att 
ha ett positivt finansnetto på grund av de 
ökade investeringarna som ger en ökad 
låneskuld. 
 
För att fortsätta ha ett grepp om framtiden 
behöver det finnas en reserv för oförutsedda 
utgifter som bland annat kan hantera de 
förändringar i demografin som sker under året. 
 
Samtidigt behöver kommunen ha ett 
resultatkrav för att möta framtiden. Det behövs 
med tanke på bland annat den 
investeringsperiod som Oxelösund står inför de 
närmaste åren genom tex ny skola/förskola 
och med anledning av den åldersstruktur som 
finns i befolkningen och de utmaningar som 
finns inom kommunens olika verksamheter. 
 
En annan viktig faktor för att ha en långsiktigt 
stabil ekonomi är att kunna ta hand om den del 
av kommunens pensionsåtagande som finns 
utanför balansräkningen. Under 2016 blev 
soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för 
första gången positiv, 3,7 %. Förbättringen har 
fortsatt under 2017 14,2 % och även 2018 har 
förbättringen fortsatt upp till 14,4 %. För 2019 
har dock en försämring skett till 12,6% 
 
Ett annat viktigt område att fortsätta att arbeta 
med under 2020 är att utveckla processen med 
integration av våra nyanlända. Intäkterna från 
schablonersättningen kommer under 2020 att 
minska i förhållande till 2019 men mycket av 
våra kostnader kommer att finnas kvar 2020 
och framåt. Eftersom integrationen av en 
nyanländ i genomsnitt tar längre tid än de två 
år vi får schablonersättning kommer vi ha kvar 
kostnaderna för våra nyanlända under betydligt 
längre tid än vi får bidrag från Migrationsverket.  
 
I budget 2019–2021 ligger kommunen med en 
nettokostnadsandel på 99 %, 99 % och  
102 %. Nettokostnadsandelen 2019 låg på 
100,0 % vilket är 0,5% lägre än 2018.  
Långsiktigt är en nettokostnadsandel på över 
100% inte hållbar. När sedan våra 
investeringar skjuter fart och skulderna också 
ökar i takt med investeringarna kommer det 
krävas att nettokostnadsandelen fortsätter att 
ligga klart under 100% även i framtiden.  
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Under 2019 når Kommunen två av sina 
finansiella mål. Målen för Soliditeten för 
koncernen och standardavvikelsen uppnås 
under 2019. Målen för nettokostnadsandelen 
och resultatkravet är inte uppnådda för 2019 
vilket är en varningsklocka för framtiden. Om vi 
inte når resultatkravet och 
nettokostnadsandelen urholkar det soliditeten 
för framtiden och vi uppnår inte god ekonomisk 
hushållning.  
 
Samtidigt har vi gjort oss beroende av våra 
exploateringsinkomster i allt högre grad desto 
längre fram vi kommer. När vi får 
exploateringsinkomster säljer vi våra tillgångar. 
Dessa inkomster måste användas till att 
förädla våra tillgångar och inte för att betala 
den löpande driften. Fortsätter vi med detta 
bygger vi in ett beroende av 
exploateringsinkomster och har då ökat risken i 
verksamheten inför framtiden. 
 
Med tanke på den investeringsperiod och de 
demografiska utmaningar Oxelösund är inne i 
och de resultat som framkommer i den 
finansiella analysen kommer det att också att 
krävas åtgärder inom flera områden för att 
Oxelösund ska fortsätta att ha grepp om 
ekonomin i framtiden. Det kommer att behövas 
fortsatt kostnadsmedvetenhet och ett ökat 
ansvar för ekonomin liksom en stor följsamhet 
gentemot budget. För att få en ekonomi som är 
stabil på lång sikt krävs en tydlighet kring 
Oxelösunds kostnadsnivå jämfört med andra 
kommuner. Det krävs också prioriteringar av 
vilken servicenivå Oxelösund ska erbjuda sina 
kommuninvånare i sina verksamheter för att nå 
en stabil ekonomi på lång sikt.  
 
Med en gemensam bild kring hur ekonomin ser 
ut, en tydlighet i vilka förväntningar våra 
kommuninvånare kan ha på den service 
kommunen erbjuder och en stor förmåga att 
prioritera, effektivisera och utveckla 
verksamheten, så kommer vi fortsatt ha goda 
resultat i framtiden samtidigt som vi kan skapa 
oss ett grepp om ekonomin och framtiden. Det 
är upp till oss själva att förvalta den situationen 
Oxelösund befinner sig i och staka ut vart vi vill 
i framtiden. Oxelösund har framtiden i sina 

egna händer. Nu gäller det att tillsammans ta 
den chansen och ta grepp om framtiden. 
 

Verksamhet hos andra huvudmän 
Genom två gemensamma nämnder sker 
samverkan med Nyköpings kommun; 
lönehantering, IT- och överförmyndar-
verksamhet. 
 
Genom en gemensam växelnämnd sker 
samverkan med Trosa och Gnesta kommun 
 
Två gemensamma nämnder för landstinget 
och kommunerna i länet har hand om 
hjälpmedels- respektive patienträttsfrågor. 
 
Inom Vårdförbundet Sörmland bedriver 
kommunerna och landstinget behandling. Från 
och med 2012 är Oxelösund inte längre 
medlem i förbundet. Oxelösund har dock ett 
avtal med Vårdförbundet som säger att 
kommunen får nyttja deras upphandlade avtal 
med olika vårdinrättningar. 
 
Sedan 1 januari 2019 kommer kollektivtrafiken 
i stället att skötas och administreras av 
nybildade Region Sörmland. Sörmlandsturism 
AB är ett regionalt marknadsföringsbolag där 
Oxelösund har en mindre del. Onyx 
näringslivsutveckling i Oxelösund och 
Nyköping AB är ett gemensamt 
näringslivsbolag mellan de båda kommunerna. 
Onyx har i uppdrag att arbeta för att nya 
företag etablerar sig på orterna samt att hjälpa 
lokala företag vid behov av nya lokaler. 
 
Genom samverkansavtal med Nyköpings 
kommun om gymnasieutbildningar garanteras 
att Oxelösunds ungdomar har möjlighet att 
konkurrera om utbildningsplatser på lika villkor 
som Nyköpings ungdomar. Kommunen 
samverkar med regionen om 
ungdomsmottagning, rådgivningsbyrå i 
drogfrågor och familjecentral. 
 
Räddningstjänsten bedrivs sedan 1997 av 
Sörmlandskustens Räddningstjänst genom ett 
civilrättsligt avtal med Nyköpings kommun. 
Även Trosa och Gnesta deltar i samarbetet. 
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Kommunkoncernen  
 

Oxelösund kommunkoncern består av 
bolagskoncernen och intressebolag som 
tillsammans utgör en ekonomisk enhet 
gentemot omvärlden. Koncernen omfattar 
kommunen samt de företag i vilka kommunen 
har ett väsentligt inflytande eller där 
kommunens andel uppgår till minst 20 procent. 
De bolag som kommunen äger tillsammans 
med andra aktörer ingår i koncernen 
motsvarande den ägda andelen.  
Syftet med koncernredovisningen är att ge en 
samlad bild av bolagsgruppens åtaganden 

genom att presentera ett bokslut som beskriver 
koncernen som om den vore ett enda företag.  
Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds 
kommuns Förvaltnings AB (Förab), 
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö 
Energi AB.  
Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn 
AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds 
Vattenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och 
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och 
Nyköping (20 % andel). 
 
 

 
 

 

Finansiell ställning 
Kommunkoncernens resultat uppgår till 
34,4 mkr (34,4 mkr). Årets intäkter uppgår till 
576,3 mkr (541,5 mkr). Balansomslutningen 
ökade till 1 746,2 mkr (1559,1 mkr). 
Koncernens soliditet är 40,8 % (41,3 %).  
 
Koncernen har under 2019 utbetalat 7,3 mkr 
(6,8 mkr) för arvoden och löner till styrelser och 
verkställande direktörer.  
Utbetalning av löner till anställda under året var 
462,2 mkr (439,8 mkr). 

 
Bolagskoncernen 
 

Förab     
Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning, 
mkr  775,9 733,1 707,8 

Soliditet  24,8% 23,8% 22,3% 

Omsättning, mkr  287,0 275,7 252,3 

Årets resultat, mkr  20,1 19,2 13,8 

Antal anställda  98 98 100 

 

Oxelösunds 
kommun 

Oxelösunds 
Hamn AB 

NOVF 
Nyköpings- 
Oxelösunds 

Vattenverksförbund  

Onyx 
Näringslivsutveckling 

i Oxelösund 
och Nyköping AB 

Oxelösunds 
kommuns 

förvaltnings AB 
(Förab) 

 
Kustbostäder 

i Oxelösund AB 
Oxelö Energi AB 

50 % 43 % 20 % 100 % 

100 % 100 % 

NOVF 
Nyköpings- 
Oxelösunds 

Vattenverksförbund  

Onyx 
Näringslivsutveckling 

i Oxelösund 
och Nyköping AB 
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Uppföljning av kommunmål  
 
De kommunala bolagen ska bidra till att 
kommunen når visionen och de kommunmål 
som sätts upp i Mål och budget.  
 

Framtidstro 
Förvärvet av Prisman 8 av Sparbanken samt 
diskussionerna om förnyelsen av Prisman 6 
bidrar förhoppningsvis till att medborgarna 
känner att det finns en framtidstro i Oxelösund. 
Planerna på en ny fjärrvärmeproduktion med 
inriktningen att skapa ett långsiktigt samarbete 
mellan Vattenfall, SSAB och OEAB. 
 

Trygg och säker uppväxt 
Bolagen ser det som viktigt att kunna erbjuda 
ungdomar sommarpraktik och yrkespraktik. 
Årligen arbetar fler än 30 ungdomar i olika 
sorters praktik i någon av bolagens 
verksamheter. En målbild är att kunna erbjuda 
ännu fler ungdomar yrkespraktik. 
   

God folkhälsa 
Sjukfrånvaron är en indikator på folkhälsan och 
då personalen i båda bolagen har låg 
sjukfrånvaro bidrar det direkt till en bättre 
folkhälsa i kommunen. Kustbostäder har dock 
det senaste året haft en ökad sjukfrånvaro. 
Bolagen jobbar även med den yttre miljön i 
kommunen och boendemiljöerna inom 
allmännyttan. Med detta arbeta skapar vi 
trivsel och bidrar positivt till att ge 
förutsättningar för bättre livskvaliteten och 
folkhälsa. 

 
Trygg och värdig ålderdom 
Tillgängliga fastigheter med hissar är en 
förutsättning för många äldre att kunna bo kvar 
i egen bostad, så länge som möjligt. Bolaget 
har problem att anlägga hissar då byggbolagen 
i regionen har för många andra prioriterade 
projekt. Utöver hissar diskuteras även 
möjligheten att etablera fler lägenheter i 
centrum vilket bolaget bedömer kommer 
attrahera en äldre målgrupp. 
 

Attraktiv bostadsort 
Att hålla bostadsområden, parker och 
grönområden välskötta har betydelse för 
ortens attraktivitet men även att ha ett bra 
värdskap och bemötande i dialogen med 
hyresgäster, medborgare och turister. 
Energibolaget bidrag till detta kommunmål med 
låga energipriser samt hög tillgänglighet och 
service i leveranser av vatten, renhållning, el, 
fjärrvärme samt ett väl fungerande stadsnät 
med bra utbud 

Hållbar utveckling 
Benjamins återbruk fungerar mycket bra och 
har inneburit fler besökande till 
återvinningscentralen. Andra satsningar är 
eldrivna fordon, där bolagen nu har 8 st elbilar 
och 8 elcyklar med flak. Samt installation av 
solceller där nu Oxelö Energi har sålt 18 st 
solcellsanläggningar.   

Uppföljning av ägardirektiv 
 
Bolagens bidrag till att uppnå kommunmålen 
ingår i den gemensamma beskrivningen av 
måluppfyllelsen.  
 
Nedan redovisas uppföljning av 2019 års 
ägardirektiv för respektive bolag. 

Förab 
Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i 
enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad 
avkastningsplan.  

Bolaget har lämnat utdelning i enlighet med 
plan. 

Bedömningen är att ägardirektivet är uppfyllt. 
 

Kustbostäder AB 
 
Bolaget ska ta fram en plan för 
nyproduktion med en samlad bild av 
projekt för olika typer av bostäder. Planen 
ska redovisas för kommunstyrelsen en 
gång på våren och en gång på hösten 
under 2019. 
 
Planen finns framtagen och uppdateras 
löpande. Redovisning sker till 
kommunstyrelseförvaltning samt till 
kommunstyrelsen.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten 
redovisa vilka trygghetsskapande åtgärder 
som genomförts under året. 
 
Bolaget genomför åtgärder med renovering av 
tvättstugor varav en viktig del att göra dessa till 
en tryggare miljö att vistas i. Har även infört 
metodiken med Huskurage som syftar till att 
minska våldet i hemmet. 
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
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Om beslut tas att hyra LSS boende i 
fastigheten Cypressen skall bolaget ha som 
målsättning att ha färdigställt detta boende, 
ca 18 månader senare. 
 
Bolaget har utarbetat ett koncept med 
ombyggnad delar av ett våningsplan i 
Cypressen till ett LSS boende. Initialt var 
projektkalkylen på en acceptabel nivå men när 
kraven på utformningen skulle jämkas med 
konstruktionen av fastigheten blev dessa 
lösningar dyrare och projektet är inte längre 
lika attraktivt.   
  
Ägardirektivet anses ej uppfyllt.  
 
Bolaget ska samarbeta med berörda 
nämnder och arbetsförmedlingen för att 
kunna erbjuda minst 2 arbetspraktikplatser 
och 3 platser för extratjänster. Utöver detta 
skall bolaget erbjuda minst 20 ungdomar 
sommarpraktik.  
 
Kustbostäder har under året haft ca 2 
extratjänster samt 2 personer på yrkespraktik. 
Bolaget har anställt 35 sommarungdomar samt 
8 säsongsanställda där yrkespraktik och 
språkpraktik finns med som viktiga 
komponenter.     
 
Ägardirektivet anses uppfyllt.  
 
Bolaget sköter drift och förvaltning av 
Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och 
omfattning regleras i särskilt avtal med 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Bolaget har ett avtal med Kultur och 
fritidsnämnden avseende skötsel av IP.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Varje år skall en nöjdkundmätning 
genomföras för kommunfastigheterna. 
Målsättningen är att det årligen skall ske en 
förbättring av resultaten. 
 
Mätning är genomförd efter årsskiftet och 
resultatet redovisat 
kommunstyrelseförvaltningen och 
kommunstyrelsen. Ny mätning genomförs 
direkt efter årsskiftet 19/20.   
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Allmännyttan genomför vart tredje år en 
NKI mätning. Nästa mätning kommer ske år 
2019 med målsättning att förbättra 
resultatet i förhållande till föregående 
mätning. 

 
Bolaget har genomfört en NKI undersökning 
för allmännyttan och resultatet visar på att 
bolaget får höga betyg av hyresgästerna.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt.  
 
Bolaget ska bygga hissar i det befintliga 
fastighetsbeståndet eller via nyproduktion 
tillskapa lägenheter med tillgång till hiss. 
Med målsättning att till år 2027 uppnått att 
minst 34 % av bolagets lägenheter är 
tillgängliga via hiss.  
 
Bolaget skall årligen redovisa hur detta arbete 
fortskrider samt beskriva en förväntad 
efterfrågan. Bolaget har under året inte lyckats 
med att få någon entreprenör att offerera 
hissinstallationer varför planen är att byta 
strategi med att göra projektet större med fler 
hissar och även inkludera andra åtgärder som 
exempelvis stambyten.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Kustbostäder skall följas upp av MSN valda 
nyckeltal för att mäta effektivitet och 
kvalitet inom områdena: stadsbilden, 
säkerhet, lekplatser och snöröjning. 
 
I dialog med MSF har bolaget diskuterat olika 
nyckeltal som kan följas upp för att mäta 
effektiviteten på utförda arbeten. Arbetet med 
nyckeltalen är inte klart varför det behövs mer 
tid för att få till dessa.    
 
Ägardirektivet anses inte uppfyllt.  
 
Allmännyttans energiförbrukning redovisas 
och följs upp årligen med redovisning av 
åtgärder och utfall jämfört med 2017. 
Målsättningen är att till år 2022-12-31 skall 
energiförbrukningen minskats med minst 6 
% jämfört med utfallet år 2017 då 
energiförbrukningen (el samt värme) var 
138 KWh/kvm. 
 
Detta är ett långsiktigt arbete och några 
exempel på åtgärder är att givare installeras i 
varje lägenhet för att bättre kunna optimera 
och trimma in värmesystemet. Ombyggnation 
av tvättstugor, installationer av solceller och 
fönsterbyten är andra åtgärder som 
genomförs.    
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
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Oxelö Energi AB 
Bolaget ska samarbeta med berörda 
nämnder och arbetsförmedlingen för att 
kunna erbjuda minst 1 arbetspraktikplats 
och 2 platser för extratjänster. 
 
Bolaget har 2 extra tjänster samt har haft 2 
anställda för arbetspraktik under delar av året. 
Bolaget har svårare att kunna erbjuda 
ungdomar sommarpraktik då många av de 
miljöer som bolaget arbetar med ställer höga  
krav på säkerhet och bedöms som olämpliga 
miljöer för ungdomarna.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
För att säkra framtida vattenförsörjning ska 
VA-nätet hålla en strukturerad förnyelsetakt 
på 50–80 år efter behov. Bolaget skall 
årligen redovisa genomförda åtgärder. 
 
VA gruppen har upparbetat en metodik för att 
identifiera delar i VA systemet som behöver 
förnyas. Under 2019 har VA nätet i korsningen 
Bäringsvägen och Femörevägen upprustats. 
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Öka antalet kunder till fjärrvärmenätet med 
6 st jämfört med år 2018.  
 
Med låga elpriser är det svårt för villaägarna att 
se en lönsamhet i att konvertera fastigheter 
från direktel till fjärrvärme vilket försvårar 
måluppfyllelsen av detta ägardirektiv. Under 
året har två nya fastigheter anslutits. 
Oxelöskolan och en villa.  
 
Ägardirektivet anses för året inte vara uppfyllt. 
 
Om ägardirektivet kan ses i ett längre 
perspektiv har bolaget en takt motsvarande att 
ansluta minst 6 kunder per år då de flesta 
fastigheter som nyproduceras ansluts till 
fjärrvärmenätet.  
 
Öka antalet aktiva användare i stadsnätet 
med ett långsiktigt mål att nå 3 300 st till år 
2022.Redovisning av åtgärder och utfall 
skall ske årligen. 
 
Stadsnätet hade vid årsskiftet 3174 aktiva 
användare och följer planen för att nå 3300 
aktiva användare år 2022.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
 
Som indikatorer på arbetet med 
avfallsplanen, som syftar till att minska 

uppkommit avfall och öka återvinningen, 
finns följande tre nyckeltal:  
1. Mängd insamlat hushållsavfall. 
Utgångsläge 451 kg/person. Målbild < 380 
kg/person. 
2. Mängd insamlat mat och restavfall. 
Utgångsläge 212 kg/person. Målbild < 170 
kg/person. 
3. Mängd insamlade förpackningar och 
returpapper. Utgångsläge 70 kg/person. 
Målbild > 95 kg/person.  
 
Målbilderna är ett långsiktigt mål och det 
behövs ändrade beteenden för att nå målen. 
En trend är att mängden insamlat avfall 
minskar men fortfarande slängs för mycket 
osorterade sopor. Utfallet från 2019 erhålls 
våren 2020.   
 
Ägardirektivet anses inte uppnått i dagsläget 
men kommer att nås i framtiden. Det finns 
dock en osäkerhet kring när det kan uppnås då 
det är avhängigt att enskilda individer förändrar 
sitt beteende. För att uppnå detta fortgår 
arbete med information och kampanjer för att 
nå ut med budskapen. 
 
  
Bolaget skall bidra till att Oxelösund 
uppnår minst snittet för installerad 
solcellseffekt i Sörmland till år 2022-12-
31.Redovisning av åtgärder och utfall skall 
ske årligen. 
 
Totalt har Oxelö Energi sålt 18 anläggningar. 
Takten är för låg för att nå målet i 
ägardirektivet, även om utfallet hittills är relativt 
bra så byggs de flesta solcellsanläggningarna i 
Sörmland på landsbygden, vilket gör målet är 
en utmaning att nå.    
 
Prognosen är att Oxelö energi inte kommer att 
nå det långsiktiga målet. 
Flera större anläggningar har beställts efter 
årsskiftet 2019/20 och om de större 
fastigheterna kan förses med solceller så ökar 
förutsättningarna att nå målet. Detta förutsätter 
att fler kommunala fastigheter förses med 
solceller.  
 
Ordna och administrera en årlig 
hållbarhetsdag med koppling till 
kommunens strategi för hållbar utveckling. 
 
En hållbarhetsdag med temat utsläpp av 
plaster till haven arrangerades den 28 
september.  
 
Ägardirektivet anses uppfyllt. 
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Utveckla fjärrvärmeverksamheten genom 
att utreda alternativ till dagens produktion 
av fjärrvärme. Med inriktning att ta tillvara 
spillvärmekällor på SSAB. Redovisa läget 
vid delår och vid bokslutet till 
Kommunstyrelsen. 
 
Pågående arbete är avtalsförhandlingar med 
Vattenfall och SSAB med målsättning att ha 

dessa avtal klara till sommaren 2020. 
Scenariot projektet arbetar efter är att 
genomföra en i hopkoppling av Oxelösunds 
fjärrvärmenät med Vattenfalls anläggningen på 
Idbäcken samt hämta så mycket spillvärme 
som möjligt från SSABs process.   
  
Ägardirektivet anses uppfyllt. 

 

Ekonomiskt utfall 
 
(belopp i mkr) 
 

 

Kustbostäder 
 
Allmännyttan överträffar budget och 
föregående års resultat då intäkterna varit 
högre och kostnaderna lägre än både budget 
och föregående år. Kommersiella fastigheter 
visar en negativ budgetavvikelse, beroende på 
högre reparationskostnader än budgeterat. 
 
 

 
 
 
Städverksamheten visar ett något bättre 
resultat än budget tack vare utökade 
städuppdrag.   
    
Kommunfastigheter har fått ett tillskott från 
kommunen, då fler reparationer skett än 
budgeterat.  
 
Parkverksamheten har följt budget.

Resultat e. Resultat e.

finansiella finansiella 

poster poster Budget

Affärsområde Budget Intäkter Kostn Disposition Utfall avvikelse

Förab -0,8 0,0 -0,8 -0,8 0,0

Kustbostäder 7,0 187,2 -174,3 12,9 5,9

Därav:

Allmännyttan 6,8 105,0 -92,5 12,5 5,7

Kommersiella lokaler 0,1 6,0 -6,1 -0,1 -0,2 

Gata/Park förvaltning 0,0 11,5 -11,5 0,0 0,0

Kommunfastigheter 0,0 33,0 -33,0 0,0 0,0

Städ 0,1 9,9 -9,4 0,5 0,4

Övrigt 0,0 21,8 -21,8 0,0 0,0

Oxelö Energi 14,9 127,0 -113,4 13,6 -1,3 

Därav:

Fjärrvärme 9,1 43,2 -34,4 8,8 -0,3 

Vatten och avlopp 0,3 34,5 -34,2 0,3 -0,0 

Renhållning -0,1 11,4 -12,3 -0,9 -0,8 

Elnät 4,8 31,2 -26,8 4,4 -0,4 

Stadsnät 0,8 6,7 -5,7 1,0 0,2

Avgår koncerneliminering,

skatt och bokslutsdispositioner -27,2 27,2 -5,6 -5,6 

BOLAGSKONCERNEN 287,0 -261,3 -5,6 20,1
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Gataverksamheten har fått ett tillskott från 
kommunen, då det nya avtalet för snöröjning 
blev betydligt mer kostsamt än budgeterat. 

 

Oxelö Energi 
 
Fjärrvärmeverksamhetens resultat visar en 
negativ avvikelse mot både budget och 
föregående år beroende på högre kostnader. 
Även verksamheten elnät visar negativ 
avvikelse mot både budget och föregående år. 
Både intäkter och kostnader har varit högre än 
budget och föregående år.  
    
Renhållningen har ett sämre resultat än 
budgeterat och jämfört med föregående år, 
detta beror på fortsatt höga kostnader för 
hanteringen av avfall. 
 
VA-verksamhetens resultat är ungefär som 
budget och föregående års resultat. 
 
Stadsnätets resultat överträffar budget och 
föregående år beroende på mer 
anslutningsintäkter än planerat. 
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Intressebolagen  
 
Oxelösunds Hamn AB 

Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning 
mkr  459,1 440,8 415,3 
Soliditet  69,2% 67,6% 66,7% 
Omsättning, mkr  394,7 353,1 327,3 
Årets resultat, mkr  30,1 25,9 21,9 
Antal anställda  249 232 222 

 

Godsomsättningen över kajerna 2019 uppgick 
till 5 584 kton (4 503 kton). Intäkterna från 
storbulkverksamheten var 146,9 mkr 
(133,80 mkr. Övriga intäkter kommer från 
småbulkverksamhet, 98,0 mkr (93,2 mkr), 
Stålhamnen 79,2 mkr (74,6 mkr), Flytande 
bulk, 43,8 (29,5) mkr, intäkter från 
hamnservice 26,4 (21,4) mkr samt övrigt 
0,4 mkr (0,6 mkr). 
 
Årets resultat var 4,2 mkr bättre 2019 än 2018. 
Investeringarna uppgick till 92,3 mkr  
(48,0 mkr). 
 
Oxelösunds hamn har tillsammans med 
dotterbolaget Oxgas AB fortsatt att projektera 
för en LNG-terminal som beräknas stå klar 
2023. 
 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund 
(NOVF) 

     
Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning 
mkr  77,0 70,8 49,3 
Soliditet  49,7% 46,1% 49,3% 
Omsättning, mkr  23,9 24,5 23,4 
Årets resultat,mkr  5,7 8,3 7,1 
Antal anställda  0 0 0 

 
 
Drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat 
dricksvatten har levererats till Nyköping och 
Oxelösunds kommun. 
 
 
Målen som NOVF satt upp för 2019 var: 

Ekonomi i balans – målet uppnått 
God vattenkvalitet – målet uppnått  
Ökad leveranssäkerhet – målet uppnått 
Utveckling av mål – målet uppnått 
Underhållsplan – målet uppnått 
Investeringsplan – målet uppnått 
 
Årets resultat kommer att användas till 
investering i en ny reningsprocess. 

 
 

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund 
och Nyköping 

Nyckeltal   2019 2018 2017 

Balansomslutning 
mkr  2,3 0,7 0,7 

Soliditet  8,5% 36,7% 35,3% 

Omsättning, mkr  2,4 2,4 2,4 

Årets resultat, mkr  0,0 0,0 0,0 

Antal anställda  1 1 1 
 

Ca 35 företag har visat intresse för regionen 
via Onyx marknadsföringsaktiviteter. Under 
året har de inkommit ett 15-tal konkreta 
etableringsförfrågningar. 
 
Onyx roll som näringslivsansvarig för 
Oxelösunds kommun förlängdes till att gälla 
även år 2019. Arbetet har fokuserats på att 
förverkliga kommunens näringslivsprogram. 
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Resultaträkning 
 

 

Resultaträkning       

  Kommunen  Koncernen 
(Belopp i mkr) Not 2019 2018  2019 2018 

         
Verksamhetens intäkter 1 169,6 163,0  576,3 541,5 

Verksamhetens kostnader 2,3 -861,2 -830,8  -1162,7 -1109,8 

Avskrivningar 4 -22,1 -15,4  -76,1 -64,7 

         
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -713,7 -683,2  -662,5 -633,1 

         
Skatteintäkter 5 566,5 554,1  566,5 554,1 

Generella statsbidrag och utjämning 6 144,3 125,5  144,3 125,5 

         
VERKSAMHETENS RESULTAT  -2,9 -3,6  48,3 46,5 

         
Finansiella intäkter 7 15,1 16,3  2,1 3,2 

Finansiella kostnader 8 -9,8 -8,4  -9,8 -8,0 

         
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  2,4 4,3  40,6 41,7 

         
Extraordinära poster          
Aktuell och uppskjuten skatt      -6,2 -7,3 

         

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA 
POSTER  2,4 4,3  34,4 34,4 

         
ÅRETS RESULTAT  2,4 4,3  34,4 34,4 

         
Balanskravsutredning 9 0,0 0,0     

         
BALANSKRAVSRESULTAT  2,4 4,3     

       
* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 31     
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Balansräkning  
 

Balansräkning       

  Kommunen  Koncernen 
(Belopp i mkr) Not 2019 2018  2019 2018 

         
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar         
Immateriella 10 4,3 4,6  4,3 4,6 

Materiella 11+12 629,9 502,5  1 504,1 1 312,1 

Finansiella 13 492,3 482,4  34,5 38,5 

Summa anläggningstillgångar  1 126,5 989,5  1 542,9 1 355,2 

         
Bidrag till statlig infrastruktur 14 7,0 7,5  7,0 7,5 

         
Omsättningstillgångar         
Förråd och exploateringsfastigheter  0,0 0,0  5,1 5,1 

Fordringar 15 54,2 50,2  120,8 142,3 

Kassa och bank 16 62,6 45,6  70,4 49,0 

Summa omsättningstillgångar  116,8 95,8  196,3 196,4 

         
SUMMA TILLGÅNGAR  1 250,3 1 092,8  1 746,2 1 559,1 

         
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR         
OCH SKULDER         

         
Eget kapital  17 355,0 356,7  665,5 636,7 

Därav årets resultat  2,4 4,3  34,4 34,4 

         
Avsättningar         
Avsättning för pensioner 18 72,4 61,7  95,6 85,3 

Övriga avsättningar 19 4,3 0,9  66,4 61,7 

         
Skulder         
Långfristiga skulder 20 627,0 491,9  658,1 522,6 

Kortfristiga skulder 21 191,6 181,6  260,6 252,8 

Summa skulder och avsättningar  895,3 736,1  1 080,7 922,4 

         
SUMMA EGET KAPITAL          
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  1 250,3 1 092,8  1 746,2 1 559,1 

         
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER         

         
Ställda panter 22     18,5 18,5 

Pensionsförpliktelser som ej upptagits          
bland avsättningar (inkl. löneskatt) 23 254,0 262,6  254,0 262,6 

Övriga ansvarsförbindelser 24 20,9 60,3  2,3 41,7 

Leasing 25 6,9 5,9  6,9 5,9 

         
SUMMA PANTER OCH          
ANSVARSFÖRBINDELSER  281,8 328,8  281,7 328,7 
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Kassaflöde 
 

Kassaflödesanalys       

  Kommunen  Koncernen 
(Belopp i mkr) Not 2019 2018  2019 2018 

         
Den löpande verksamheten          
Resultat före skatt  2,4 4,3  40,6 41,7 

Justering för poster som ej          
ingår i kassaflöde   26 32,8 21,6  83,3 65,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten         
före förändring av rörelsekapital  35,2 25,9  123,9 106,8 

         
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital         
Förändring av exploateringsfastigheter  0,0 0,1  0,1 -1,1 

Ökning ( -) / minskning (+) av fordringar 15 -3,9 -9,9  2,3 -35,0 

Ökning (+) / minskning (–) skulder 21 9,9 12,4  21,0 31,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 41,2 28,5  147,3 101,7 

         
Investeringsverksamheten         
Förvärv av immateriella 
anläggningstillgångar 27 -0,9 -2,8  -0,9 -2,8 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 28 -148,5 -85,3  -261,6 -170,9 

Försäljning av anläggningstillgångar 29 0,0 0,0  0,0 0,0 
Förändring av finansiella 
anläggningstillgångar 13 -9,8 0,0  -9,9 -0,5 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten  -159,2 -88,1  -272,4 -174,2 

         
Finansieringsverksamheten         
Upptagna lån  250,0 50,0  250,0 50,0 

Amortering långfristiga skulder  -115,0 -20,0  -103,5 -20,0 

Förändring långfristiga fordringar  0,0 0,0  0,0 0,0 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 135,0 30,0  146,5 30,0 

         
Årets kassaflöde  17,0 -29,6  21,4 -42,5 

Likvida medel vid årets början  45,6 75,2  49,0 91,5 

         
Likvida medel vid årets slut 30 62,6 45,6  70,4 49,0 
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Noter 
 
Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 1 Verksamhetens intäkter         

Taxor och avgifter 20,3 19,1 20,3 19,1 

Hyror och arrenden 22,2 21,3 22,2 21,3 

Stats- och övriga bidrag 83,6 93,3 83,6 93,3 

Övriga intäkter 23,2 23,7 23,2 23,7 

Reavinst vid försäljning 0,0 0,0 0,0 0,0 

Försäljning exploateringsfastighet 20,3 5,6 20,3 5,6 

Summa Oxelösunds kommun 169,6 163,0 169,6 163,0 

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB    287,0 275,7 

Oxelösunds Hamn AB    197,2 176,6 

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund    10,3 10,5 

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB    0,5 0,5 

Koncerninterna poster    -88,3 -84,8 

Summa övriga koncernbolag     406,7 378,5 

Summa  169,6 163,0 576,3 541,5 

     
Not 2 Verksamhetens kostnader         

Lämnade bidrag -24,4 -23,6 -24,4 -23,6 

Köp av huvudverksamhet -192,0 -175,2 -192,0 -175,2 

Arvoden -4,9 -4,3 -4,9 -4,3 

Löner -357,6 -346,1 -357,6 -346,1 

Sociala kostnader -112,5 -111,0 -112,5 -111,0 

Pensionskostnader -51,1 -44,2 -51,1 -44,2 

Övriga personalkostnader -1,5 -1,8 -1,5 -1,8 

Lokal- och markhyror -27,6 -24,8 -27,6 -24,8 

Fastighetskostnader -3,8 -5,8 -3,8 -5,8 

Materialkostnader -22,1 -23,2 -22,1 -23,2 

Statlig infrastruktur -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Övriga tjänster -40,5 -47,3 -40,5 -47,3 

Övriga kostnader -22,7 -23,0 -22,7 -23,0 

Summa Oxelösunds kommun -861,2 -830,8 -861,2 -830,8 

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB    -217,1 -207,7 

Oxelösunds Hamn AB    -165,7 -149,9 

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund    -6,5 -5,8 

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB    -0,5 -0,5 

Koncerninterna poster    88,3 84,8 

Summa övriga koncernbolag     -301,5 -279,0 

Summa  -861,2 -830,8 -1 162,7 -1 109,8 

     

     
Not 3 Ersättning till revisorer         

Ernst & Young AB 0,8 1,2 0,7 1,0 

PwC   0,1   0,2 

     
Not 4 Avskrivningar         

Planenliga avskrivningar -19,1 -15,4 -73,1 -64,7 

Nedskrivning -3,0 0,0 -3,0 0,0 

Summa -22,1 -15,4 -76,1 -64,7 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 5 Skatteintäkter         

Preliminära skatteintäkter 571,4 556,6 571,4 556,6 

Slutskatteavräkningar -4,9 -2,5 -4,9 -2,5 

Summa 566,5 554,1 566,5 554,1 

     
Not 6 Generella statsbidrag och utjämning         

Inkomstutjämning 123,0 118,4 123,0 118,4 

Regleringsbidrag/avgift 8,4 1,9 8,4 1,9 

Kommunal fastighetsavgift 24,4 24,0 24,4 24,0 

Generella bidrag från staten 10,4 14,3 10,4 14,3 

Kostnadsutjämning -12,5 -25,4 -12,5 -25,4 

Utjämningsavgift LSS -9,4 -7,7 -9,4 -7,7 

Summa 144,3 125,5 144,3 125,5 

     
Not 7 Finansiella intäkter         

Ränteintäkter 7,5 8,0 0,8 0,7 

Aktieutdelning 6,9 7,4 1,2 1,6 

Övriga finansiella intäkter 0,7 0,9 0,1 0,9 

Summa 15,1 16,3 2,1 3,2 

     
Not 8 Finansiella kostnader         

Räntekostnader -7,5 -6,6 -7,4 -6,2 

Ränta på pensionsavsättningar -2,1 -1,5 -2,1 -1,5 

Övriga finansiella kostnader -0,2 -0,3 -0,3 -0,3 

Summa -9,8 -8,4 -9,8 -8,0 

     
Not 9 Balanskravsutredning         

Reavinster 0,0 0,0   
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0 0,0   
Summa 0,0 0,0   
Öronmärkning      
Avsättning till kommunens 70-årsjubileum 2020 0,5 0,5   
Summa  0,5 0,5   

     
Not 10 Immateriella anläggningstillgångar         

Avser programvaror av olika slag       

Ingående bokfört värde 4,6 2,4 4,6 2,4 

Årets anskaffningar 0,9 2,8 0,9 2,8 

Utrangering -2,8 0,0 -2,8 0,0 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -1,2 -0,6 -1,2 -0,6 

Återföring avskrivningar vid utrangering 2,8 0,0 2,8 0,0 

Utgående bokfört värde 4,3 4,6 4,3 4,6 

Avskrivningstid 5 år 5 år 5 år 5 år 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar         

Ingående bokfört värde 487,5 419,3 990,9 888,6 

Årets Anskaffningar 52,0 41,4 95,1 58,8 

Omklassificering 16,5 -15,9 30,8 62,9 

Pågående ny-till och ombyggn förändring 74,9 55,6 128,5 98,0 

Försäljningar 0,0 0,0 -0,1 0,0 

Utrangering -12,8 0,0 -16,6 0,0 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -15,5 -12,9 -59,1 -117,4 

Återföring avskrivningar vid utrangering 9,8 0,0 13,3  

Utgående bokfört värde 612,4 487,5 1 182,8 990,9 

Avskrivningstid 0-100 år 0-100 år 0-100 år 0-100 år 

     
Not 12 Maskiner och inventarier         

Ingående bokfört värde 15,0 12,7 321,2 314,1 

Anskaffningar  4,7 4,2 28,5 30,0 

Omklassificering 0,3 0,0 7,6 6,3 

Försäljning      -1,0 

Utrangering -8,9 0,0 -1,6 -11,2 

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas -2,5 -1,9 -36,0 -17,0 

Återföring avskrivning vid utrangering 8,9  1,6  

Utgående bokfört värde 17,5 15,0 321,3 321,2 

Avskrivningstid 5-15 år 5-15 år 5-15 år 5-15 år 

     
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar         

Värdepapper, aktier och andelar       

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 51,2 51,2    

Oxelösunds Hamn AB 6,0 6,0    

Kommuninvest 12,6 12,6 12,6 12,6 

DNB Edhager 2,4 2,5 2,8 2,5 

Övriga 0,4 1,4 1,4 7,7 

Summa 72,6 73,7 16,8 22,8 

Långfristiga fordringar, utlämnade lån      

Oxelö Energi AB 55,0 55,0    

Kustbostäder i Oxelösund AB 364,7 353,7    

Övriga långfristiga fordringar 0,0 0,0 17,7 15,7 

Summa finansiella anläggningstillgångar 492,3 482,4 34,5 38,5 

     
Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur         

Citybanans finansiering  7,5 8,0 7,5 8,0 

Upplösning (25 år) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 

Summa 7,0 7,5 7,0 7,5 

     
Not 15 Fordringar         

Kundfordringar 9,3 6,1 30,3 44,1 

   Varav kommunens koncernföretag 4,9 0,3    

Statsbidragsfordringar 2,4 2,9 2,4 2,9 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 35,1 32,4 66,2 62,1 

Övriga fordringar 7,4 8,8 21,9 33,2 

Summa  54,2 50,2 120,8 142,3 
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Noter      

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen  
 2019 2018 2019 2018  
Not 16 Kassa och bank          

Sörmlands Sparbank Kommunen 27,1 14,9 27,1 14,9  

Sörmlands Sparbank Kommunala bolag 35,5 30,7 35,5 30,7  

Övriga post- och banktillgodohavanden 0,0 0,0 7,8 3,4  

Summa  62,6 45,6 70,4 49,0  

Koncernkontokredit 60,0 60,0 84,8 84,8  

      
Not 17 Eget kapital          

Ingående eget kapital  356,7 352,4 636,7 602,1  

Justering värde ing kapital -4,1 0,0 -1,5   
Justeringar i koncernen   0,0 -4,1 0,2  

Årets resultat 2,4 4,3 34,4 34,4  

Eget kapital  355,0 356,7 665,5 636,7  
 
Ingående resultatutjämningsreserv 49,5 40,0 49,5 40,0  

Flytt av tidigare öronmärkning pensioner 0,0 9,5 0,0 9,5  

Utgående resultatutjämningsreserv 49,5 49,5 49,5 40,0  

      
Not 18 Avsättningar för pensioner          

Pensionsbehållning     18,6 19,0  

Särskild avtalspension 17,2 13,9 17,2 13,9  

Förmånsbestämd / kompl.pension 41,1 35,8 41,1 35,8  

Ålderspension        
Ålderspension till politiker        
Pension till efterlevande        
Summa pensioner 58,3 49,7 76,9 68,7  

Löneskatt 14,1 12,0 18,7 16,6  

Summa avsatt till pensioner 72,4 61,7 95,6 85,3  

        
Antal visstidsförordnanden        
Politiker 4 4     
Tjänstemän 0 0     
        
Avsatt till pensioner        
Ingående avsättning 61,7 56,1     
Varav        
Nyintjänad pension 9,2 4,4      
Ränte- och basbeloppsuppräkningar  1,6 1,0      
Ändring av försäkringstekniska grunder        
Övrigt -0,6 0,6      
Årets utbetalningar -1,6 -1,5      
Förändring av löneskatt  2,1  1,1      
Summa avsatt till pensioner 72,4  61,7      
Utredningsgrad 98 % 98 %     

      
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen och förtroendevalda är beräknade enligt gällande RIPS.  

Real kalkylränta för år 2019 är 1 % Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen  

redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från   

de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning  

kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer 

att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.   
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 19 Övriga avsättningar         

Skatter obeskattade reserver    13,0 13,8 

Skatter enl. företagens årsredovisning    40,2 37,7 

Skadefond 0,5 0,8 0,5 0,8 

Björshults återvinningscentral 3,7 0,0    

Säkerhets- och arbetsmiljöfond 0,1 0,1 12,7 9,4 

Summa 4,3 0,9 66,4 61,7 

     
Not 20 Långfristiga skulder         

Låneskuld vid årets början 491,1 461,1 521,3 491,3 

Nettoamortering/nettoupplåning 135,0 30,0 135,0 30,0 

Summa lån 626,1 491,1 656,3 521,3 

Övriga långfristiga skulder 0,9 0,8 1,8 1,3 

Summa  627,0 491,9 658,1 522,6 

       

Checkräkningslimit 60,0 60,0 84,8 84,8 

     
Uppgifter om lån i banker       

Genomsnittlig ränta 1,23 % 1,44 %   
Genomsnittlig räntebindningstid 3,6 år 2,76 år   
Genomsnittlig kapitalbindningstid 3,27 år 2,52 år   
Lån som förfaller inom:     
1 år 132,1 115,0   
2–3 år 108,0 195,1   
3–6 år 261,0 151,0   
6–8 år 125,0 30,0   
Ränterisk på 12 månaders sikt, mkr 0,8 1,0   

     
Not 21 Kortfristiga skulder         

Skuld till kommunala företag 35,5 30,7    

Leverantörsskulder 48,0 52,0 67,2 76,9 

   Varav kommunala bolag 15,0 16,4    

Personalens källskatt, arbetsgivaravgifter 16,6 16,8 16,6 16,8 

Skuld till staten 14,2 20,3 17,4 5,9 

Semesterlöneskuld och komptid inkl sociala avgifter 28,9 29,9 42,2 41,6 

Avgiftsbestämd ålderspension 15,6 14,8 15,6 14,8 

Övriga kortfristiga skulder 3,8 3,1 25,4 38,7 

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 29,0 14,0 76,2 58,1 

Summa 191,6 181,6 260,6 252,8 

     
Not 22 Ställda panter         

 0,0 0,0 34,0 34,0 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 23 Pensionsförpliktelser         

Ingående ansvarsförbindelse 262,6 267,5 262,6 267,5 

Pensionsutbetalningar  -13,8 -13,8 -13,8 -13,8 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar  6,4 4,4 6,4 4,4 

Aktualisering och övrigt  0,5 5,5 0,5 5,5 

Förändring av löneskatt  -1,7 -1,0 -1,7 -1 

Utgående ansvarsförbindelse 254,0 262,6 254,0 262,6 
     

Not 24 Borgen och ansvarsförbindelser         

Borgensåtaganden Förab 20,7 20,7 0,6 0,6 

Borgensåtaganden SKTM - AB Transitios 0,0 39,5 0,0 39,5 

SBAB  0,0 0,0 0,0 0,0 

Hyresgarantier inom Socialtjänsten 0,2 0,1 0,2 0,1 

Övriga borgen och ansvarsförbindelser 0,0 0,0 1,5 1,5 

Summa  20,9 60,3 2,3 41,7 

     
x) Oxelösunds kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i  

Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2019-12-31 var  
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest  

ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna 

vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas  

dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,  
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Oxelösunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgens- 

förbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till  

460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Kommunens andel av de totala  

förpliktelserna uppgick till 696 597 694 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 695 903 320 kronor.  

Kommuninvest AB lån inom kommunkoncern uppgick 2019-12-31 till 596,1 (461,1) mkr.   

     
Not 25 Leasing         

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 1 år 5,2 3,9 5,2 3,9 

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 2-5 år 1,7 2,0 1,7 2,0 

Summa 6,9 5,9 6,9 5,9 

     
Not 26 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet         

Årets avskrivningar 19,1 15,4 73,1 64,7 

Nedskrivningar 3,0 0,0 3,0 0,0 

Avsättningar 14,1 5,7 13,7 4,8 

Övriga ej rörelsepåverkande poster -3,4 0,5 -6,5 -4,4 

Summa 32,8 21,6 83,3 65,1 
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Noter     

(Belopp i mkr) Kommunen Koncernen 

 2019 2018 2019 2018 

Not 27 Investering i immateriella anläggningstillgångar       

IT system 0,9  2,8  0,9  2,8  

     
Not 28 Investering i materiella anläggningstillgångar         

Fastigheter och inventarier 148,5  85,3  261,6 170,9 

     
Not 29 Försäljning av anläggningstillgångar         

Tomtförsäljning  0,0  0,0  0,0 0,0 

Övriga 0,0  0,0  0,1 0,0 

Utgående värde  0,0  0,0  0,1  0,0  

     
Not 30 Likvida medel vid årets slut          

Banktillgodohavande:     
Oxelösunds Kommun 27,1 14,9 27,1 14,9 

Oxelö Energi AB 22,5 23,0 22,5 23,0 

Kustbostäder i Oxelösund AB 12,0 6,7 12,0 6,7 

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB 1,0 1,0 1,0 1,0 

Övriga koncern    7,8 3,4 

Summa 62,6 45,6 70,4 49,0 

 
 
 
           
Not 31 Koncerninterna förhållanden 2019             

   Balansräkning  Räntor och 

 Utdelning Lån Övriga kortfristiga Försäljning Borgensavgifter 

Enhet Givna Mottagen Givare Mottagare Tillgångar Skulder Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad 

Kommunen   5,7 419,7   5,5 63,4 11,0 82,3 8,1   

Förab 3,0     419,7 58,7 5,3 73,9 11,0   8,1 

Hamnen 2,7         0,2 0,3       

NOVF         4,4   7,2       

Onyx         0,3   0,9       

                     

 5,7 5,7 419,7 419,7 68,9 68,9 93,3 93,3 8,1 8,1 
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Redovisningsprinciper 
 
Redovisningsprinciper och upplysningar 
Oxelösunds kommun tillämpar Kommunal 
redovisningslag (KRL) och följer de förslag och 
rekommendationer som Rådet för kommunal 
redovisning (RKR) lämnar liksom övrig 
redovisningspraxis.  

Nedan följer kommunens kommentarer och 
upplysningar utifrån RKR:s gällande 
rekommendationer samt förklaringar till 
eventuella avvikelser i kommunens 
redovisning. I samband med ny KRL 2019 har 
redovisningsprinciper uppdaterats. 

R1 Bokföring och arkivering 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. Minimitid för arkivering har minskat till 7 
år i KRL 2019. 

R2 Intäkter 

Statsbidrag har periodiserats. Statsbidrag för 
olika arbetsmarknadsåtgärder har bokförts till 
och med november. Investeringsbidrag 
redovisas som en intäkt och minskar 
anskaffningsvärdet. I övrigt tillämpas 
rekommendationen. 

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med 
rekommendationen. 

Gåvor kommer i fortsättningen redovisas över 
resultaträkningen. 

R3 Immateriella tillgångar 

Samtliga immateriella tillgångar avser 
investeringar i IT-program. Avskrivningstiden 
är 5 år och beloppsgränsen är minst ett 
prisbasbelopp. 

R4 Materiella anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar 
Värdering av anläggningstillgångar tas i 
balansräkningen upp till anskaffningsvärde 
med tillägg för värdehöjande investeringar med 
avdrag för gjorda avskrivningar samt 
eventuella nedskrivningar. 

Erhållna investeringsbidrag reducerar 
anskaffningsvärdet. 

Avskrivningar 
Med anläggningstillgång avses investeringar 
uppgående till minst ett prisbasbelopp och en 

 

 

ekonomisk livslängd på minst 3 år. 
Avskrivningar sker enligt nominell metod med 
linjär avskrivning och påbörjas i samband med 
delårs- respektive årsbokslut. 

2014 påbörjade kommunen en tillämpning av 
komponentavskrivning för byggnader. Det 
innebär att större byggnader, liksom gator och 
vägar, skrivs av med olika hastighet för olika 
byggnadskomponenter.   

Förabs bolagskoncern har 
komponentredovisning tillämpats från och med 
2014.  

Huvudsakligen tillämpas följande 
avskrivningstider: 

Mark och konst – ingen avskrivning   
Fastigheter – 0–100 år      
Maskiner och inventarier – 5–15 år                    
Gator och vägar – 0–100 år  

Internränta 
Internränta med 3 % beräknas på tillgångarnas 
bokförda värde. 

Oxelösunds kommun redovisar kostnader för 
både egna lån och förmedlade lån till 
kommunens bolag. 

R5 Leasing 

Kommunen har inga finansiella leasingavtal. 
Kommunens åtaganden i form för hyresavtal 
för fastighet utgörs av ett fåtal 
verksamhetslokaler där huvudsakligen 
kommunens bostadsbolag är ägare.  

R6 Nedskrivningar 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. 

R7 Finansiella tillgångar och skulder 

Ska värderas till verkligt värde (ej aktier eller 
andelar i kommunala koncernföretag) och inte 
till bokfört värde enligt KRL 2019. Detta 
tillämpas from 2019. 
 
R8 Säkringsredovisning 

Oxelösunds kommun tillämpar finansiella 
derivat för att säkra ränterisker. 
Räntebetalningar som kommunen erhåller och 
betalar redovisas som en del av 
räntekostnader på resultaträkningen. 
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R9 Avsättningar/ansvarsförbindelser 

Borgensåtaganden anges med aktuell 
kapitalskuld. Oxelösunds kommun har ingått 
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige 
AB. För lägenheter där kommunen har 
borgensåtagande för hyran, redovisas 
uppsägningstiden för respektive lägenhet som 
borgensåtagande.  

 
R10 – Pensioner  

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. Uppgiften om koncernens 
pensionsavsättning är dock ofullständig. 

Uppgifter om pensionsförpliktelser och 
pensionsmedel återfinns i kommunens 
förvaltningsberättelse samt i noter till 
balansräkningen. 

Lagen om kommunal redovisning anger att det 
endast är nyintjänade pensionsförmåner från 
och med 1998 som ska redovisas som 
avsättning i balansräkningen (blandmodellen). 

Garantipensioner särredovisas. Räntan på 
årets nyintjänade redovisas bland finansiella 
kostnader. Löneskatt ingår i avsättning och 
årets intjänade. 

 
Pensionsförpliktelse för förtroendevalda som 
inte börjat utbetalas redovisas i sin helhet som 
ansvarsförbindelse. 

R11 – Extraordinära poster och 
upplysningar för jämförelseändamål 

Jämförelsestörande poster redovisas på 
separata rader i resultaträkningen och 
specificeras i not 8 Justeringar enligt 
balanskravet i enlighet med 
rekommendationen.  

R12 Byte av redovisningsprinciper, 
ändringar i uppskattningar och 
bedömningar samt rättelse av fel 

2015 bytte kommunen redovisningsprincip för 
anläggningstillgångar och tillämpar nu 
komponentavskrivning.  

Finansiella tillgångar och skulder värderas till 
verkligt värde (ej aktier eller andelar i 
kommunala koncernföretag) from 2019. IB 
2019 justeras mot ingående eget kapital med 
undantag av Edhagers gåva som är en fond 
som kommunen endast förvaltar och därför 
inte påverkar kommunens resultat. 
 
 

R13 Kassaflödesanalys 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. 

R14 Drift och investering 

Drift- och investeringsredovisning har tidigare 
ingått i förvaltningsberättelsen, men utgör i 
KRL 2019 separata delar av årsredovisningen. 
 
Investeringsredovisningen ska omfatta även de 
kommunala koncernföretagens investeringar 
som fullmäktige tagit ställning till enligt KRL 
2019. 
 
R15 Förvaltningsberättelse 

Det ska tydligt framgå vilket sammanhållet 
avsnitt av årsredovisningen som utgör 
förvaltningsberättelsen. 
 
R16 Sammanställda räkenskaper 

De sammanställda räkenskaperna upprättas 
enligt förvärvsmetoden med specifikation enligt 
proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden 
innebär att kommunens bokförda värden på 
aktier och andelar i dotterföretagen elimineras 
mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. 
Proportionell konsolidering innebär att 
tillgångar och skulder samt intäkter och 
kostnader har upptagits till så stor del som 
motsvarar kommunens ägarandel. 
Obeskattade reserver i företagen har efter 
avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget 
kapital. Uppskjuten skatteskuld redovisas som 
avsättning. Klassificering av skulder och 
tillgångar styrs av kommunens 
redovisningsprinciper så långt det har varit 
möjligt. Rekommendationen tillämpas med 
undantag från att gjorda uppskrivningar i Förab 
och tillhörande avskrivningar inte eliminerats 
då beloppet inte anses väsentligt. 

R17 Delårsrapport 

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin 
helhet. Delårsrapporten behöver inte innehålla 
en fullständig utan bara en förenklad 
förvaltningsberättelse. 

Ett byte av redovisningsprincip ska redovisas 
genom att jämförelseuppgifter omräknas med 
tillämpning av den nya redovisningsprincipen. 

Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande 
koncernperspektiv. 
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R18 Övriga Upplysningar som ska lämnas i 
not 

Upplysning lämnas om den sammanlagda 
kostnaden för de kommunala revisorernas 
granskning av bokföring, delårsrapport och 
årsredovisning, s.k. räkenskapsrevision vid 
årsbokslut. 









Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 74 Dnr KS.2020.46

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om
maximalt 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en
budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta
uppföljning av att redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att
genomföra åtgärder för att nå budget i balans fortskrider.

Sammanfattning

2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan

som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av

Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade

Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på

både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I

uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har

skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle

även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på

Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I

besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid sitt

sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt

underskott på 15,7 mkr.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-03-27 § 63 är

Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en maximal

underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar att fortsatt

arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020.

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade

sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämndens

presidium rörande åtgärder med anledning av genomlysning 2017 utvidgas till att

omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Vid dessa sammanträden förväntas Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet

med redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att

genomföra åtgärder för att minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till

Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan

fattade besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans

framskrider.

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt vid
att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur
en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Protokoll 2020-03-27 - Un § 16 budget och verksamhetsplan

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om
maximalt 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en
budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta
uppföljning av redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet att genomföra
åtgärder för att nå budget i balans fortskrider.



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Förslag

Stefan Johansson (M) yrkar till kommunstyrelsens förslag till beslut i
kommunfullmäktige, att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges
bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget
pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.

Ordförande och Britta Bergström (S) yrkar avslag på Stefan Johanssons (M)
yrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under kommunstyrelsens
förslag till beslut i kommunfullmäktige, dels det framskrivna förslaget och dels
Stefan Johanssons (M) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt det framskrivna förslaget.

Reservation
Stefan Johansson (M), Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) reserverar sig mot
kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige med följande motivering.

Vi ser den uppkomna situationen som allvarlig för verksamheten. Mycket fokus på
diskussionerna ligger på hur verksamheten klarar de minskade resurserna. Vi är väldigt
oroade för hur detta påverkar barnen och eleverna. Hur påverkar detta de elever och barn
med speciella behov, hur påverkas alla barn med situationer där de behöver extra stöd i
undervisningen. Att då göra de besparingar som majoriteten föreslår är oansvarigt. Vi vill
inte utsätta verksamheten för detta, utan ser att förvaltningen behöver mer tid, och mindre
besparingar för att inte få för stor påverkan.
Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktige medger att
nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Vidare vill vi att nämnden får en längre
period att minska kostnaderna med 16 miljoner, till den 31/12 2021. Nämnden och
förvaltningen planerar omorganisation och anpassning av verksamheten, det kommer att ta
tid. Om besparingarna görs på en längre tid, har verksamheterna möjlighet att styra på ett
bättre sätt.

______

Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
Controller (FK)
Verksamhetsekonom, UF (FK)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2020-04-05 KS.2020.46
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

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

Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om
maximalt 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en
budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta
uppföljning av redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet att genomföra
åtgärder för att nå budget i balans fortskrider

2. Sammanfattning
2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till

verksamhetsplan som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell

budgetram fastställd av Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende

presenterade Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12

mkr fördelat på både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad

verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I

uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som

har skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen

skulle även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I

balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på

Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I

besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid

sitt sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett

maximalt underskott på 15,7 mkr.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-03-27 § 63 är

Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-04-05 KS.2020.46

maximal underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar

att fortsatt arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020.

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade

sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och

Utbildningsnämndens presidium rörande åtgärder med anledning av

genomlysning 2017 utvidgas till att omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens

åtgärder för att nå en budget i balans. Vid dessa sammanträden förväntas

Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet med redan beslutade

besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att genomföra åtgärder för att

minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till

Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan

fattade besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans

framskrider.

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt

vid att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående

underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur

en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-05
Beslut i Utbildningsnämnden 2020-03-27 § 16

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
Controller (FK)
Verksamhetsekonom, UF (FK)
.

.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-03-27

Utdragsbestyrkande

Un § 16 Dnr UN.2019.63

Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Utbildningsnämndens beslut för egen del

· Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.

· Ge utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera
åtgärder samt presentera förslag på åtgärder till nämnden för att minska
kostnaderna.

· Återkopplas vid varje ordinarie nämnd.

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande
av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt
15,7 mkr.

Sammanfattning

Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande
av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt
15,7 mkr.

Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020 -
2022. Den föreslagna budgeten innebär en underbalansering av nämndens verksamhet
med maximalt 15,7 mkr för 2020. Fastställer nämnden utarbetat förslag förutsätter detta att
Kommunfullmäktige medger att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver en verksamhet
som överstiger nämndens budget.

Nämnden föreslås därför besluta att anta utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan
2020 och att ge utbildningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder
samt genomföra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare föreslås Kommunfullmäktige
besluta att medge att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver verksamhet som efter
genomförande av föreslagna åtgärder pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7
mkr.

Den budget som nämnden återremitterade den 22 januari 2020 visade ett minus på 35 mkr.
I dessa 35 mkr kan konstateras planerade personalutökningar utöver budget samt ett antal
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-03-27

Utdragsbestyrkande

visstidsanställningar i budget, som har bedömts att kunna avslutas på halvår, har lagts på
helår. I anpassningarna mot budget i balans finns det inte utrymme för planerade
personalökningar utöver budget och inte heller för ett antal helårsbudgeterade
visstidsanställningar. I samband med aktuell nämnd presenterade utbildningsförvaltningen
förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på både anslagsfinansierad
verksamhet samt lagstadgad verksamhet som finansieras till stora delar av fastställd barn-
och elevpeng. Vid nämnden i februari presenterades ytterligare åtgärder motsvarande 4
mkr och till nämnden i mars har ytterligare åtgärder identifierats motsvarande 4 mkr.
Sammantaget har förvaltningen identifierat åtgärder motsvarande 20 mkr och dessa är
genomförda eller planerade för samtliga verksamheter, förutom att det för Stenviks omsorg
kvarstår 684 tkr, som inte kommer att genomföras. Förvaltningen förslår nämnden att utöka
budgeten för Stenviks omsorg för att täcka upp kostnader som möjliggör en utökning av
personal när efterfrågan av nattomsorgen är högre än 5 barn/natt. Uppskattad kostnad är
200 tkr som finansieras av minskad vikarieanskaffning för skola och fritidshem. För att nå en
budget i balans kvarstår att hitta åtgärder motsvarande 15,7 mkr.

Åtgärder kopplat till de kvarstående 15,7 mkr är delvis identifierade. Samtliga kvarvarande
åtgärder kräver vidare utredning och konsekvensanalys, innan beslut om eventuellt
genomförande kan tas. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att identifiera och genomföra
ytterligare besparingar under 2020.

Sammanfattningsvis föreslås att Utbildningsnämnden antar utarbetat förslag, ställer
sig bakom de effektiviseringar detta innebär och att nämnden föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020
medges bedriva verksamhet som efter genomförande av föreslagna åtgärder i
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Därutöver
kommer förvaltningen fortsatt att jobba för att hitta ytterligare besparingar för att nå
en budget i balans och ta fram en åtgärdsplan som följs upp vid
månadsavstämningar under 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan 2020-2022

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande
av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt
15,7 mkr.
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-03-27

Utdragsbestyrkande

Förslag
Ordförande yrkar att under utbildningsnämndens beslut för egen del: Ge
utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder samt
presentera förslag på åtgärder till nämnden för att minska kostnaderna.
Detta ska återkopplas vid varje ordinarie nämnd.

Stefan Johansson (M) yrkar till förslag till beslut i utbildningsnämnden Utarbetat förslag till
Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs och korrigeras med att vara
underbalanserad med 19,7 miljoner.

Vi yrkar på att utbildningsförvaltningen, genomför besparingar på totalt 16 miljoner. Denna
besparing skall vara genomförd senast senast 31/12 2021.

Stefan Johansson (M) yrkat under utbildningsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige:

Yrkar på att  Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020
medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget
pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.

Karin Paulsson (L), Zuber Sahi (M), Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan
Johanssons (M) förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under i utbildningsnämndens
beslut för egen del och det är framskrivet förslag och Stefan Johanssons (M)
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt framskrivet förslag.

Ordförande finner att det finns ett tilläggsdyrkade under utbildningsnämndens
beslut för egen del och frågar om utbildningsnämnden antar yrkande och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.

Ordförande finner sen att det finns två förslag till beslut under
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige och det är dels
framskrivet förslag och dels Stefan Johanssons (M) yrkande.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservation

Stefan Johansson (M), Karin Paulsson (L), Zuber Sahi (M), Jannike Zetterman (SD)
reserverar sig mot beslutetes punkt 1 i utbildningsnämndens beslut för egen del samt
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-03-27

Utdragsbestyrkande

till beslutet under utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige. Med
följande motivering:
Skriftlig reservation.

Verksamhetsplan och budget 2020-2022

Vi ser den uppkomna situationen som allvarlig för verksamheten. Mycket fokus på
diskussionerna ligger på hur verksamheten klarar de minskade resurserna. Vi är väldigt
oroade för hur detta påverkar barnen och eleverna. Hur påverkar detta de elever och barn
med speciella behov, hur på verkas alla barn med situationer där de behöver extra stöd i
undervisningen. Att då göra de besparingar som majoriteten föreslår är oansvarigt. Vi vill
inte utsätta verksamheten för detta, utan ser att förvaltningen behöver mer tid, och mindre
besparingar för att inte få för stor påverkan.
Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktiga medger att
nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Vidare vill vi att nämnden får en längre
period att minska kostnaderna med 16 miljoner, till den 31/12 2021. Nämnden och
förvaltningen planerar omorganisation och anpassning av verksamheten, det kommer att ta
tid. Om besparingarna görs på en längre tid, har verksamheterna möjlighet att styra på ett
bättre sätt.

______

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)

Kommunstyrelsen (för kännedom)

Kommunfullmäktige (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 68 Dnr KS.2020.42

Omfördelning budgetram från MSN till KS

Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till
Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs av
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

I mål och budgetberedning 2020–2022 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats
en budgetram för tillsättning av en miljöstrateg. Tjänsten miljöstrateg är omvandlad till en
tjänst som projektledare som ska tillhöra kommunstyrelsens förvaltning. Projektledaren ska
dock ägna 50 % av sin tid åt verksamhetsutveckling inom Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.

För finansiering av detta är förslaget att en omfördelning sker mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen på 383 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Omfördelning budgetram från MSN till KS

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till
Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs av
Kommunstyrelsen.

______

Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Miljö- och samhällsbyggandschef (FK)
Verksamhetsekonom MSN (FÅ)
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Datum Dnr

2020-04-01 KS.2020.42

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

Omfördelning budgetram från MSN till KS

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

Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till
Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs av
Kommunstyrelsen.

2. Sammanfattning
I mål och budgetberedning 2020–2022 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats
en budgetram för tillsättning av en miljöstrateg. Tjänsten miljöstrateg är omvandlad till en
tjänst som projektledare som ska tillhöra kommunstyrelsens förvaltning. Projektledaren ska
dock ägna 50 % av sin tid åt verksamhetsutveckling inom Miljö- och
samhällbyggnadsförvaltningen.

För finansiering av detta är förslaget att en omfördelning sker mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen på 383 tkr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Miljö- och samhällsbyggandschef (FK)
Verksamhetsekonom MSN (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 49 Dnr KS.2019.118

Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds
kommun (2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en
gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill
säga att den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete
mellan politiker och tjänstemän.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat
att:

· Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och
roller till såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till
visstidsanställd personal och vikarier.

· Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef.

· Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats
bör hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget
påkallat behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-02-24

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Redovisningen godkänns.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

______

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)
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Datum Dnr

2020-02-24 KS.2019.118

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

Utvärdering av målstyrning och roller 2019

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

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill säga att
den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och
tjänstemän.

Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat att:

o Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och roller till

såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till visstidsanställd personal
och vikarier.

o Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att

säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef.
o Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats bör
hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget påkallat
behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2020-02-24 KS.2019.118

3. Ärendet

3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13. Reviderad 2013-04-03, § 26). Hur policyn efterlevs ska följas upp och
utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.

Utvärdering av policyn görs enligt en kommungemensam rutin som, bland annat, omfattar
bedömning i nämnderna och i förvaltningarnas ledningsgrupper utifrån särskilda
frågeställningar.

3.2 Utvärderingar
Kommunstyrelsens och nämndernas respektive utvärderingar återges i sammanfattad form
nedan.

3.2.1 Kommunstyrelsen (2019-11-27, § 181)
Kommunstyrelsen konstaterar att policyn är känd bland ledamöter och ersättare. Man
konstaterar också att information/ utbildning sker av ledamöterna inför nya mandatperioder
samt när nya förtroendevalda tillträder under mandatperioden.

Som utvecklingsområden noterar kommunstyrelsen att det behöver förtydligas vem de
förtroendevalda ska vända sig till i olika frågor. Man konstaterar också att uppdrag till
tjänstemän måste gå genom förvaltningschef inom den nämnd den förtroendevalde verkar
eller genom kommunchef.

Inom kommunstyrelseförvaltningen bedömer tjänstemännen att policyn fungerar som
avsett. Kännedomen om policyn bedöms som god och information om policyn ingår i
genomgången för nya medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp konstaterar att spelreglerna inte alltid
efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Frågor förs upp på en detaljerad nivå
som inte alltid kan besvaras vid sittande bord. Det finns också exempel på tjänstemän som
tycker att det är obekvämt att medverka vid kommunstyrelsens sammanträden.

3.2.2 Vård- och omsorgsnämnden (2019-11-26, § 80)
Vård- och omsorgsnämnden bedömer att policyn för målstyrning och roller är känd för
nämndens ledamöter och ersättare. Spelreglerna är tydliga och klara samt efterlevs.

Som förbättringsområde noterar nämnden att man under pågående mandatperiod
ska påminna ledamöter och ersättare om policyn samt anordna en fördjupad
genomgång av policyn vid den årliga uppföljningen.

Förvaltningscheferna för Social omsorg och Äldreomsorg samt stab bedömer kännedomen
om policyn som god. Nyanställda får information om policyn. Spelreglerna upplevs som
tydliga och efterlevnaden är god.

Förvaltningarna bedömer också att största möjliga ansvar och befogenheter är delegerat ut
i organisationen och att enhetscheferna har stor möjlighet att agera självständigt.
Förvaltningsledningen ingriper dock i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med
policyn.
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Datum

2020-02-24 KS.2019.118

När det gäller samverkan med fackliga de organisationerna upplever förvaltningsledningen
att de fackliga organisationerna i vissa fall tenderar att agera mer formellt kopplat till
samverkansstrukturen. Från fackligt håll uttrycks en vilja att vara med i ett tidigt skede
gällande förändringar och att parterna bör ha tillit till varandra.

3.2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2019-12-17, § 117)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar i sin utvärdering att policyn är känd för
nämndens ledamöter och ersättare. Spelreglerna är tydliga och klara och efterlevs.

Nämnden konstaterar också att det behöver tydliggöras vad- och hur-frågor mellan
politiker och tjänstemän. Man noterar också att det behövs en årlig utbildning/
genomgång av policyn.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att policyn i stort sett fungerar
som avsett.

Kännedomen om policyn bedöms som ganska god och information om policyn ska
läggas till i genomgången för nya medarbetare. Diskussion om policyn görs sällan,
den läggs till som en punkt i årsplaneringen för förvaltningens APT.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar också att spelreglerna inte
alltid efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Det kan vid vissa tillfällen
vara svårt för tjänstemännen att veta om politikerna agerar som politiker eller
privatpersoner. Alla går inte heller vägen via förvaltningschef.

3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden (2019-12-11, § 52)
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att policyn för målstyrning och roller är känd
för nämndens ledamöter och att spelreglerna upplevs som tydliga. Som
förbättringsområde noteras att nya ledamöter får introduktion om policyn.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp bedömer att policyn är känd i
verksamheten. Information om policydokumentet ingår i introduktionen av
nyanställda. Spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda är
tydliga och klara samt efterlevs.

Förvaltningen bedömer också att största möjliga ansvar och befogenheter är förlagt ut i
organisationen och att enheterna är självständiga gentemot förvaltningsledningen.
Samverkan med fackliga de organisationerna fungerar bra.

3.2.5 Utbildningsnämnden (2019-12-16, § 91)
Utbildningsnämnden konstaterar att policyn är känd för nämndens ledamöter. Spelreglerna
är tydliga och efterlevs i huvudsak.

Utbildningsförvaltningen bedömer att förvaltningens chefer har god kännedom om policyn.
Nyanställda på förvaltningen informeras om policyn. Man ser vissa brister i kännedomen
hos visstidsanställda och vikarier.

Policyns spelregler efterlevs i stor utsträckning och upplevs som tydliga.



Tjänsteskrivelse 4(4)

Datum

2020-02-24 KS.2019.118

Ansvar och befogenheter är förlagt hos enhetscheferna. Utifrån det ekonomiska läget
begränsas enhetschefernas befogenheter till viss del.

Enheterna upplevs som självständiga gentemot förvaltningsledningen.
Förvaltningsledningen ingriper vid eventuella brister i enlighet med policyn.

Samarbetet med de fackliga organisationerna fungerar för det mesta. Under året har vissa
samverkanssvårigheter funnits med Kommunal på centralnivå.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller i stort sett
fungerar som avsett; det vill säga att policyn ger förutsättningar för ett effektivt och
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Ett antal förbättringsmöjligheter har förts fram. Det handlar bland annat om ett behov av att
utbilda/informera såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt att visstidsanställd
personal och vikarier informeras om policyn.

I förvaltningars utvärderingar konstateras att policyns spelregler inte alltid efterlevs. Den
förekommer situationer där förtroendevalda inte att tillräcklig kunskap om vem de ska
vända sig till i kontakter med förvaltningar.

De förbättringsområdena som noterats bedöms bäst kunna hanteras på berörda nämnds-
och förvaltningsnivåer, till exempel genom information, överenskommelser och rutiner.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inget påkallat behov av att lyfta policyn
förbättringsåtgärder till en kommunövergripande nivå.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2019-02-24

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 73 Dnr KS.2020.30

Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya
riktlinjer för miljöstipendium

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat
2000-06-14.

2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10.

Sammanfattning

Tidigare riktlinjer för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltigt från 2000-06-14, har blivit
inaktuellt så det behöver uppdateras.

Förslag till uppdatering är gjort så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för stipendiater som
möjligt, samt att § 7 justeras då stipendiet delats ut på Oxelösundsgalan både 2018 och
2019.

Ärendet behandlades i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 9

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya
riktlinjer för miljöstipendium
Protokoll 2020-01-22 Msn § 9
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat
2000-06-14.

2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10.

______

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-03-31 KS.2020.30

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

Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt
nya riktlinjer för miljöstipendium

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

1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat
2000-06-14.

2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10.

2. Sammanfattning
Tidigare riktlinjer för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltigt från 2000-06-14, har
blivit inaktuellt så det behöver uppdateras.

Förslag till uppdatering är gjort så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för stipendiater
som möjligt, samt att § 7 justeras då stipendiet delats ut på Oxelösundsgalan både 2018
och 2019.

Ärendet behandlades i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 9

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya
riktlinjer för miljöstipendium

Gällande regler för utdelning av miljöstipendium

Förslag till riktlinjer för miljöstipendium

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22

Utdragsbestyrkande

Msn § 9 Dnr MSN.2019.33

Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt
nya riktlinjer för miljöstipendium

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige

1. Upphäver Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun
daterat 2000-06-14.

2. Fastställer Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10.

Sammanfattning

Tidigare riktlinje för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltig från 2000-06-
14,
har blivit inaktuell så den behöver uppdateras.

Förslag till uppdatering är gjord så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för
stipendier som möjligt, samt att § 7 för utdelning justerats då stipendiet delats
ut på Oxelösundsgalan både 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10.
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium 2000-06-14.
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium 2020-01-10.

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)



Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Riktlinje Kommunfulmäktige 2000-06-14 2019-12-???

Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Castor MSN.2019.33

Dokumentinformation

Ersätter antagna Regler för utdelning av miljöstipendium

Riktlinjer för
miljöstipendium



Riktlinjer för miljöstipendium 2 (2)

Datum

2020-01-10.

Riktlinjer för miljöstipendium

§ 1
Stipendiet har instiftats för att uppmärksamma berömvärda insatser på
miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.

§ 2
Stipendiet kan utdelas till enskilda, föreningar, organisationer, grupper eller
institutioner utanför och i den kommunala organisationen, dock ej för insatser
som är ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten.

§ 3
Stipendiat ska vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till
kommunen.

§ 4
Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

§ 5
Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anvisas för ändamålet.

§ 6
Stipendiat utses av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall årligen utlysa stipendiet ledigt till
ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september.

Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 november.

Ansökan om miljöstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan
förslagsställare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamöter har också rätt
att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid.

§ 7
Miljöstipendiet utdelas i samband med festliga sammanhang där kommunens
övriga stipendier delas ut, t.ex. Oxelösundsgalan eller i samband med
kommunens utdelning av förtjänsttecken.



��������	�
�������
 ������������
 
 
 �
���
�������� �!����� �!
 "#$
 %&''($
)$*#
 
 +,-

 ./
01233
 433353+5�6




��!���
���
��	��� �!
�7
� �8��� 9��	 ��
���

��������	�
������

�
 :;<=(#><(;
?@$
<#A;<);@;A
)B$
@;;
C==D&$EA@DD@
F($BDG&$>@
<#A@;A($
=*
D<'HBG*$>(#A

 ID$*>(
<#ID
JK('BAC#>A
EIDDC#,

4
 :;<=(#><(;
E@#
C;>('@A
;<''
(#AE<'>@L
)B$(#<#M@$L
I$M@#<A@;<I#($L
M$C==($
(''($
<#A;<;C;<I#($
C;@#)B$
IN?
<
>(#
EIDDC#@'@
I$M@#<A@;<I#(#L
>INE
(H
)B$
<#A@;A($
AID
&$
I$><#@$<(
@$F(;AC==M<);($
<
>(#
EIDDC#@'@
G($EA@D?(;(#,

1
 :;<=(#><(;
E@#
C;>('@A
;<''
=($AI#($
G($EA@DD@
<#ID
EIDDC#(#,

6
 :;<=(#><(;
E@#
>('@A
D(''@#
)'($@
DI;;@M@$(,

O
 P#ABE@#
ID
D<'HBA;<=(#><CD
E@#
'&D#@A
A*G&'
@G
ABE@#>(#
AH&'G
AID
@G
@##@#

 )B$A'@MAA;&''@$(,

+
 :@D?&''AFQMM#@>A#&D#>(#
AE@''
*$'<M(#
C;'QA@
A;<=(#><(;
'(><M;
;<''
@#ABE@#
M(#ID
@##I#A
(''($
=*
@##@;
'&D='<M;
A&;;,
R&D#>(#A
'(>@DB;($
?@$
$&;;
@;;
)B$(A'*
E@#><>@;($,

0
 :;<=(#><@;
C;A(A
@G
:@D?&''AFQMM#@>A#&D#>(#,

S
 :;<=(#><(;
C;>('@A
<
A@DF@#>
D(>
D<'HB@#E#C;#@
@E;<G<;(;($
C#>($
*$(;
(''($L
ID
A*
<#;(
E@#
AE(L
<
>(N(DF($
<
A@DF@#>
D(>
EIDDC#(#A
C;>('#<#M
@G
)B$;H&#A;;(NE(#,




Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 72 Dnr KS.2019.97

Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö
8:17 och Oxelö 8:20

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt
7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.

 Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det
skyddade området på 0,76 ha.

 Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet.

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.

 Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om
allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun.

 Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet.

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd.

Sammanfattning

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med följande beslut:

Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden undersöker och säkerställer nämndens rätt att juridiskt och
enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att använda dennes
mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för nämnden tillkommer kan
ingås utan att denna är finansierad.

Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder biotopskyddsområdets storlek och
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte ingått något avtal med annan
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige. Det avtal
som finns i handlingarna är ett enparts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
att detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark, det vill säga att det inte
innebär någon ökad kostnad för kommunen.

Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade
biotoperna som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks reviderat förslag på biotopskyddsområde
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige om
biotopskyddsområde Stenvikshöjden
Bilaga 1 Karta biotopskydd Stenvikshöjden justerat
Bilaga 2 samt 3:1 - Beskrivning av biotopskyddsområdet
Bilaga 3 - Undertecknad upplåtelse av mark Oxelö 8:17
Bilaga 3:2 - Karta över del av biotopskydd på fastighet Oxelö 8:17
Bilaga 4 - Skötselplan

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde enligt
7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.

 Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det
skyddade området på 0,76 ha.

 Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet.

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.

 Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun.

 Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet.

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Fastighetsägare till Oxelö 8:17

Fastighetsägare till Skepparen 1

Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Artdatabanken, artdatabanken@slu.se

SGU, sgu@sgu.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se

Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, nyox@naturskyddsforeningen.se

Havs- och vattenmyndigheten

Lantmäterimyndigheten

mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:oxelosund@friluftsframjandet.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:nyox@naturskyddsforeningen.se


Tjänsteskrivelse 1(6)

Datum Dnr

2020-04-01 KS.2019.97

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
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Kommunstyrelsen

Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö
8:17 och Oxelö 8:20

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

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde
enligt 7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.

 Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det
skyddade området på 0,76 ha.

 Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet.

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.

 Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om
allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun.

 Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet.

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd.

2. Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med följande beslut:

Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden undersöker och säkerställer nämndens rätt att
juridiskt och enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att
använda dennes mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för
nämnden tillkommer kan ingås utan att denna är finansierad.
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Datum

2020-04-01 KS.2019.97

Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder biotopskyddsområdets storlek och
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.

Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte ingått något avtal med annan
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige. Det avtal
som finns i handlingarna är ett enparts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark,
det vill säga att det inte innebär någon ökad kostnad för kommunen.

Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade biotoperna
som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade.

3. Ärendet
Vid framtagande av detaljplanen för området runt Stenvikshöjden, som antogs av
Kommunfullmäktige 2018-02-14 § 10, gjordes en fördjupad naturinventering på
Stenvikshöjden med anledning av att området pekats ut som värdefullt i Oxelösunds
naturvårdsplan. Den fördjupade naturinventeringen visade bl.a. att området i nordvästra
delen är bevuxet med ett gammalt tallbestånd, där det på inte mindre än sju tallar växer
den rödlistade arten tallticka. Med tanke på de höga naturvärdena gav Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att bilda ett biotopskyddsområde. Remiss skickades ut 2018-12-18 med sista
svarsdag 2019-02-01. Av de fyra svar som kom in var två positiva till förslaget och två
avstod från att yttra sig, inga negativa synpunkter har inkommit.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft diskussion med SSAB som upplåter del
av fastighet Oxelö 8:17 till biotopskyddsområdet (se bilaga 3) då det på denna fastighet
växer flera värdefulla tallar.

Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter och åtgärder som kan skada
naturmiljön utföras. För att tillgodose syftet med biotopskyddet föreslås särskilda
ordningsföreskrifter.

Stenvikshöjden utgör en biologisk oas i ett område som i övrigt är påverkat av bebyggelse
och vägar. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett formellt skydd är nödvändigt för
att de höga naturvärdena i området ska bevaras för framtiden. I detta fall bedöms
biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform.

4. Motiv för beslutet
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och
vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur-, svamp- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda.
De biotoper som kan skyddas av en kommun finns förtecknade i bilaga 2 och 3 till
förordningen om områdesskydd. Syftet med att skydda sådana biotoper är att långsiktigt
bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter. Genom
att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon annan form av
områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Skyddet
bidrar också till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella
miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit, vilket innebär att det finns ett stort
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allmänt intresse av att bevara skyddsvärda mark- och vattenområden. I detta fall berörs
särskilt miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Levande skogar”.

Enligt den ekosystemtjänstkartering som gjorts i Oxelösunds kommun har aktuellt område
bl.a. klassats som högt värde för biologisk mångfald, ett viktigt område för hälsa,
välmående och återhämtning samt har hög kapacitet för enstaka eller kapacitet för flertalet
tjänster inom luftrening, klimatreglering och bullerdämpning. Området är även utpekat i
Oxelösunds kommuns naturvårdsplan.

Det berörda området är en hällmarkstallskog med mycket gamla träd samt brynvegetation
med grova aspar och sälgar. Mark med mycket gamla träd utgör livsmiljö för ett flertal
hotade växt- och djurarter. Områdets naturvärden redovisas i bifogad beskrivning (bilaga
2).

5. Syfte samt målbild med biotopskyddsområdet

Syftet är att bevara och på sikt ytterligare utveckla de naturvärden som är knutna till en
bergshöjd med mycket gamla tallar samt ett skogsbryn av väsentlig betydelse för djurlivet,
och som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur-
och växtarter. För att bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden i
biotopskyddsområdet behöver området skötsel främst i form av gallringar och röjningar av
uppväxande träd och buskar som riskerar att beskugga de gamla, värdefulla tallarna och
lövträden. Det är även viktigt att sköta området så att åldersstrukturen bevaras och
utvecklas.

Målbilden är att områdets gamla tallar står kvar och bidrar till den biologiska mångfalden.
En stig leder upp på berget genom tallbeståndet och går vidare över höjden. Döda tallar får
stå kvar som torrakor och fallna träd så länge de inte hindrar framkomligheten. Ett bryn mot
gräsmarkerna i norr är bevuxet med gamla sälgar och aspar, vilket bidrar till ett ökat fågel-
och insektsliv.

6. Ordningsföreskrifter
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet
att:

1. Skada vegetationen genom att gräva upp växter såsom ris och örter, eller ta bort mossor,
lavar och vedlevande svampar.

2. Göra upp öppen eld.

3. Spika i eller på annat sätt skada träd till exempel genom att bryta grenar och kvistar.

4. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga,
måla eller liknande.

5. Framföra motordrivet fordon, utom för skötseländamål och pågående verksamhet.

För att vidta en åtgärd i ett biotopskyddsområde krävs en dispensansökan som måste
godkännas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan åtgärden utförs.
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7. Exempel på verksamheter och åtgärder som kan skada
naturmiljön i biotopskyddsområdet

Inom ett biotopskyddsområde får man enligt 7 kap. 11 § miljöbalken inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Skogsstyrelsen har i allmänna
råd (SKSFS 2013:1) till 7 kap. 11 § miljöbalken och 6 § förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. angett att föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning,
selektiv avverkning av de äldsta träden, upparbetning av vindfällda träd, avverkning av
hamlade träd, uttag av bränd eller död ved, markberedning, plantering, sådd, byggande av
skogsbilväg, körning med maskiner, gödsling, kalkning, dikning och dikesrensning är
exempel på skogliga åtgärder eller verksamhet som kan skada naturmiljön.

Ytterligare allmänna exempel på verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön är
grävning, dikning, schaktning, utfyllning med eller tippning av avfall eller överskottsmassor
samt anordnande av upplag. De angivna verksamheterna ovan utgör endast exempel. Det
kan finnas andra verksamheter och åtgärder som kan orsaka skada på naturmiljön i
biotopskyddsområdet. Vid planering av en åtgärd behöver alltid en bedömning göras om
åtgärden kan skada naturmiljön.

8. Överenskommelser
SSAB EMEA AB, fastighetsägare till Oxelö 8:17, har åtagit sig att upplåta del av
fastigheten till biotopskyddsområdet, se bilaga 3.

Diskussionen om överlåtelsen av mark har förts mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och SSAB. SSAB har sedan undertecknat ett enpartsavtal
där man upplåter del av sin mark för detta biotopskyddsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige är att
Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om allmän
platsmark.

9. Förvaltare
Naturvårdsförvaltare för biotopskyddsområdet ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med naturvårdansvarig i kommunen.

10. Skötsel
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får enligt 7 kap. 11 § miljöbalken vidta de åtgärder
som behövs för att vårda området. Skötselplan för detta biotopskyddsområde redovisas i
bilaga 4. Om vårdåtgärder utförs av någon annan part än kommunen regleras detta med
särskilda avtal. Till dessa avtal kan även skötselinstruktioner bifogas.

11.Ärendets handläggning

Dokumentation

De mycket höga naturvärdena inom biotopskyddsområdet dokumenterades i samband med
en av kommunen beställd naturvärdesinventering av Stenvikshöjden 2016. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett formellt skydd är nödvändigt för att de
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höga naturvärdena i området ska bevaras för framtiden. I detta fall bedöms
biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform.

Lämplig användning av markområde

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat
och funnit att bildandet av biotopskyddsområde är förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av markområdet och överensstämmer med gällande översiktsplan
samt detaljplan.

Remissyttrande

Förslaget har skickats på remiss till Kommunstyrelseförvaltningen (MEX), Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket, Artdatabanken, SGU, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Friluftsfrämjandet i Oxelösund, Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
Naturskyddsföreningen i Nyköping-Oxelösund samt ägarna till angränsande fastigheter.

Följande fyra yttranden inkom:

 Länsstyrelsen har inga invändningar mot det planerade biotopskyddsområdet.

 Naturvårdsverket avstår från att yttra sig och hänvisar till Länsstyrelsen Sörmland
och Skogsstyrelsen.

 SGU avstår från att yttra sig i ärendet.

 Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund tycker det är lovvärt att
Oxelösunds kommun vill biotopskydda området och undrar varför tallbeståndet på
privat mark undantagits.

Bemötande av Naturskyddsföreningens synpunkt: Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med SSAB som vill upplåta
marken till biotopskyddsområde. Området har utvidgats till att även innefatta
värdefulla tallar på SSABs fastighet Oxelö 8:17.

Utmärkning i fält och kungörelse

Efter att beslut om inrättande av biotopskyddsområdet är fattat kommer områdets gränser
märkas ut i terrängen. Beslutet kommer att kungöras i Södermanlands Nyheter och på
kommunens hemsida samt skickas till länsstyrelsen för införande i deras register över
skyddad natur.

Upplysningar

Den som vill överklaga Kommunfullmäktiges beslut ska skriva till Länsstyrelsen i
Södermanlands län. Skrivelsen skickas till Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund.
Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet
mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som
begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de bevis som ni vill åberopa till stöd för er
talan.

Ett beslut om bildande av ett biotopskyddsområde ska enligt 7 kap 11 § miljöbalken gälla
omedelbart även om det överklagas. Beslut om ordningsföreskrifter för ett område ska gälla
omedelbart även om de överklagas enligt 7 kap 30 § miljöbalken.
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Beslutsunderlag
1. Karta

2. Beskrivning samt förslag till biotopskydd (samma skrivelse som bilaga 3.1 nedan)

3. Upplåtelse av mark, Oxelö 8:17

3.1 Beskrivning samt förslag till biotopskydd (samma skrivelse som bilaga 2 ovan)

3.2 Karta över den mark som upplåts Oxelö 8:17

4. Skötselplan

Johan Persson Camilla Norrgård Sundberg
Kommunchef Miljö- och samhällsbyggnadschef

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Fastighetsägare till Oxelö 8:17

Fastighetsägare till Skepparen 1

Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Artdatabanken, artdatabanken@slu.se

SGU, sgu@sgu.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se

Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, nyox@naturskyddsforeningen.se

Havs- och vattenmyndigheten

Lantmäterimyndigheten

mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:oxelosund@friluftsframjandet.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
mailto:nyox@naturskyddsforeningen.se
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Beskrivning samt förslag till biotopskydd för del av 
fastighet Oxelö 8:17 och 8:20, Stenvikshöjden i 
Oxelösunds kommun. 
SAMMANFATTNING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING 

Ett område vid Stenvik (se karta nedan) uppvisar en koncentration av naturvärden, 
vilka i mycket hög grad bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i denna del av 
kommunen. Bergshöjden ovanför Jogersövägen nära Stenviks gamla småbåtshamn 
hyser ett gammalt tallbestånd av 100 – 200 års ålder. På flera av tallarna växer den 
rödlistade svampen tallticka. Med tiden ökar sannolikheten för ytterligare rödlistade 
arter då hotade, vedlevande skalbaggar och andra insekter lockas till de småningom 
döda tallarna. Mot vägen i norr finns ett lövskogsbryn med gamla sälgar och aspar. 
Dessa har ett stort värde för fågellivet och för tidiga vårflygande insekter, bland annat 
humlor, bin och fjärilar, vilka attraheras av sälgens nektarrika blommor. Dessa delar av 
Stenvikshöjden utgör en biologisk oas i ett område som i övrigt är påverkat av 
bebyggelse och vägar. De höga naturvärdena motiverar mer än väl ett långsiktigt skydd. 
Områdets ringa storlek gör biotopskyddsområde till en lämplig skyddsform. 

/Hans Rydberg, Linnea – Natur och Ekologi 

 

Bakgrund 

En detaljplan av Stenvikshöjden har tagits fram av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och 
antagits av kommunfullmäktige 20180214§10. Detaljplanen syftade till att undersöka möjligheterna 
att bygga fler bostäder i området. Området är också utpekat i kommunens naturvårdsplan för 
fastlandet, område C8, som ett område med vissa värden. Där framhålls bland annat att området 
äger vissa naturvetenskapliga värden med förekomst av gamla tallar bevuxna med tallticka. En mer 
fördjupad inventering av naturvärdena på Stenvikshöjden genomfördes 2016 och avslöjade att 
området i nordvästra delen är bevuxet med ett gammalt tallbestånd, där det på inte mindre än sju 
tallar växte den rödlistade arten tallticka. Inventeringens syfte var att bedöma naturvärdena utifrån 
fynd av arter, strukturer och biotoper och om detaljplanen, om den genomfördes, kunde medföra 
betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald eller andra naturvärden. Med tanke på de höga 
naturvärdena föreslås aktuellt område vara av värde att skydda som ett biotopskyddsområde. 
Tallbeståndet ligger delvis på privat tomtmark och endast den del som ligger på kommunens 
fastighet föreslås omfattas av biotopskyddet.  

Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden 
(biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur-, 
svamp- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. De biotoper som kan skyddas av en 
kommun finns förtecknade i bilaga 2 och 3 till FOM. Syftet med att skydda sådana biotoper är att 
långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter.  

Genom att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon annan form av 
områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Skyddet bidrar 
också till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella miljökvalitetsmål som 
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Sveriges riksdag har antagit, vilket innebär att det finns ett stort allmänt intresse av att bevara 
skyddsvärda mark- och vattenområden. I detta fall berörs särskilt miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- 
och djurliv” samt ”Levande skogar”. Det berörda området är en hällmarkstallskog med mycket gamla 
träd samt brynvegetation med grova aspar och sälgar. Mark med mycket gamla träd utgör livsmiljö 
för ett flertal hotade växt- och djurarter. Områdets naturvärden redovisas i bifogad beskrivning 
(bilaga 2).  

 

Var ligger området? 

 
Översiktskarta – områdets läge (röd stjärna). 

 

 
Detaljkarta - Biotopskyddsområdet inom gul linje. 
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Beskrivning av biotopskyddsområdet  

Området består av en bergshöjd med gamla tallar där berg går i dagen på flera håll. Öster 
om denna höjd vidtar moränmarker bevuxna med tall, gran och enstaka lövträd. Berget 
sluttar i norr med en mindre hällbrant mot ett lövskogsbevuxet skogsbryn mot Jogersövägen 
och en anslutande gräsplan. Genom området går en strövstig som sträcker sig utmed 
Stenvikshöjden. Denna är väl utnyttjad av allmänheten. 

På berget förekommer ett antal gamla tallar. De är inte speciellt grova men växtsättet och 
barkstrukturen tyder på att träden är mellan 100 och 200 år gamla. Tallticka förekommer 
allmänt i området, särskilt i gränsområdet mot en privat fastighet i söder. Vid en inventering 
2016 noterades inte mindre än sju träd med tallticka. Eftersom fruktkroppar träder fram 
först många år efter det att kärnveden hos tallen angripits är det sannolikt att ett stort antal 
ytterligare träd hyser tallticka.  

Talltickan är en rötsvamp som angriper tallar som är minst hundra år och som är vanligast på 
träd som är runt 150 – 200 år eller äldre. När talltickan påträffas i skogslandskapet signalerar 
den skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Den är då främst knuten till 
tallnaturskogar och restbiotoper med biologiskt gamla träd. Sådana områden utgör ofta 
livsmiljö för många andra ovanliga och rödlistade arter, till exempel olika insekter. Svampen 
har under 1900- och 2000-talen blivit alltmer ovanlig som en följd av kortare omloppstider 
inom skogsbruket och i takt med att gamla tallskogar avverkats. Talltickan är rödlistad som 
NT (near threatened = nära hotad) och utgör dessutom signalart i Skogsstyrelsens 
inventering av nyckelbiotoper. 

 
Utbredningen av tallticka i området (blå cirkel).  
 
I ett område med gamla tallar är det viktigt att död ved förekommer då många arter 
svampar, lavar och insekter är knutna till gammal död ved av tall. Död ved är på väg att 
utvecklas i området och det finns redan idag några torrakor och vindfällen. 
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Berget där tallarna växer, är i huvudsak bevuxet med lavar och en även i övrigt torftig 
vegetation präglad av den näringsfattiga, silikatrika berggrunden. Här på berget trivs lavar 
som färglav, kaklav, kartlav, svedlav, letlav, tuschlav samt olika renlavar och bägarlavar. 
Bland mossor märks bergraggmossa, enbjörnmossa, hällkvastmossa, bergkvastmossa och 
tallvitmossa. Hänglavar på träd är mindre frekventa, något som präglar träd i tätortsnära 
områden med luftburna föroreningar. 

Sluttningen mellan berget och brynet i norr är täckt av en blockig morän, vilken ligger i ett 
tunt lager ovanpå berggrunden. I denna miljö växer mycket blåbär, örnbräken, stensöta samt 
ungträd av asp, björk och rönn. Mot cykelvägen i nordost växer rikligt med lingon, blåbär och 
ljung samt sly av rönn, ek och sälg. Här finns också några förvildade arter som tysklönn, 
vitoxel, häggmispel och vildkaprifol. 

Nedanför berget har ett fuktstråk utbildats och ett par grunda diken skiljer brynskogen från 
vägen och gärdet i nordväst. Brynet i norra delen utgör en mycket viktig lövskogsmiljö för i 
huvudsak fåglar och insekter. Nära cykelvägen finns flera stora aspar av betydelse för 
hålbyggande fågelarter. På marken växer rikligt med gräs och örter, bland annat 
humleblomster, harsyra, blodrot, hässlebrodd, häckvicker och smultron.  

Mot gräsmarken i nordväst finns ett lövskogsbryn som domineras av medelålders sälgar. Här 
finns också en gammal brunn. Flera av sälgarna är grova och rätt gamla, upp till 2 meter i 
omkrets i brösthöjd. Sälgen har stor betydelse för pollinerande insekter under tidig vår. 
Många insekter, särskilt fjärilar, lever under sommaren av sälgens löv och i den döda ved 
som bildas då enstaka stammar rasar ihop av ålder trivs många svampar och insekter som 
utnyttjar just sälg som substrat. Innanför sälgbrynet finns en zon av cirka 10 meters bredd 
med gamla grova barrträd.  

 
Karta över stora, äldre lövträd av stor betydelse för bevarande av biologisk mångfald. Röd 
ring = asp, orange ring = sälg, vit ring = rönn. 
 







Bilaga 4 Skötselplan  
 
Tallen är ett ljuskrävande träd och måste för långsiktig överlevnad säkras mot igenväxning och 
beskuggning av omgivande träd och buskar. I nuläget finns det några tallar som hotas av uppväxande 
träd, men för flertalet träd är situationen god – de står fria och utvecklas på ett bra sätt.  

I brynskogen i norr är igenväxningen partiellt stor och röjningar behöver utföras så att lövträden inte 
står för tätt och får svårt att utveckla sina kronor. Bärande träd och buskar sparas, i området är det 
främst rönnen som är viktig. Främmande arter som tysklönn och vitoxel spelar i området en mycket 
blygsam roll och kan få stå kvar och bidra till mångfalden. Död ved är en stor bristvara i landskapet. 
Därför ska död ved i form av stående torrträd, lågor och grenar sparas. Stigen ska hållas ren från 
gallringsavfall och nedblåsta stammar och grenar. Träd som fallit över gångstigar dras eller vinschas 
åt sidan så intakt som möjligt, dvs. kapas inte upp i mindre bitar. Allmänheten ska informeras om 
vikten av att spara död ved. Detta kan ske på kommunens hemsida och en särskild informationsskylt. 

 

 
Karta – skötselåtgärder (nummer på kartan hänvisar till skötselåtgärder nedan) 

 

Skötselåtgärder  

1. Den gamla tallskogen i västra delen lämnas i princip för fri utveckling. Det innebär att inga åtgärder 
vidtas förutom att röja kring värdefulla träd om dessa riskerar att beskuggas av träd som växer in i 
kronorna samt att hålla stigen öppen från nedrasade trädstammar och grenar. De gamla tallarna på 
berget nås i nuläget av tillräckligt mycket ljus för att kunna växa normalt. Inga åtgärder är idag 
nödvändiga, men utvecklingen bör noggrant följas så att beskuggande träd inte växer upp och 
hindrar ljusinflödet till tallarna. Träd som fallit över gångstigen dras eller vinschas åt sidan så intakt 
som möjligt, dvs. kapas inte upp i mindre bitar. 



2. I kanten av bergets norra sida finns en brynlövskog med inslag av gamla aspar och sälgar. Unga 
aspar bör röjas bort för att de inte ska skjuta upp i de äldre lövträdens kronor, vilket kan skada de 
äldre trädens tillväxt. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som övervintringsplatser för insekter 
och skydd för småfåglar. 

3. I det sumpiga partiet i norra delen växer delvis tätt med lövsly och några unga granar. Gallring bör 
ske av lövslyet och de unga granarna avverkas. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som 
övervintringsplatser för insekter och skydd för småfåglar. 

4. I nordöstra delen av området växer i barrskogen rikligt med sly av rönn, ek och sälg. Här bör 
gallring ske så att inte det uppstår en tät slyskog. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som 
övervintringsplatser för insekter och skydd för småfåglar. 

5. Medelålders tallskog med enstaka äldre träd. Skogen lämnas tills vidare för fri utveckling. 

6. En informationsskylt som berättar om det gamla tallbeståndets och de stora lövträdens betydelse 
för den biologiska mångfalden sätts upp i början av stigen nära gräsmarken.  
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 71 Dnr KS.2020.35

Revidering av finanspolicy

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas.

Kommunstyrelsens beslutar för egen del

Reviderat förslag till riktlinjer för tillämpning av finanspolicy daterade 2020-04-01 antas.

Sammanfattning

Kommunkoncerns finanspolicy och närmare riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige i
november 2005, Kf§104/2005 och har sedan reviderats 2011 (Ks§78/2011 och Kf§62/2011)
och uppdaterats 2018 för att vara kompatibel med den nya kommunallagen 2018 (Kf§100).

Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar:

4.2 Etiska hänsyn ett tillägg för ej medgivning av placering i företag vars huvudsakliga
verksamhet är utvinning av fossila bränslen, produktion av pornografi eller spel.

5.3 Långfristig upplåning, ett tillägg att Kommunkoncernen alltid skall se över möjligheten till
att utnyttja grön finansiering.

Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:

3.2 Tillåtna aktörer och instrument, ett tillägg för lånefinansiering hos Nordisk Investerings
Bank (NIB).

4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån.

4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år
istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av
lån (förutom perioden 0–1 år).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av finanspolicy
Finanspolicy reviderad april 2020 200401.docx
Riktlinjer för tillämpning av finanspolicy 20200401.docx
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Revidering av finanspolicy och riktlinjer för tillämpning av
finanspolicy

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

Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas.

Kommunstyrelsens beslutar för egen del

Reviderat förslag till riktlinjer för tillämpning av finanspolicy daterade 2020-04-01 antas.

2. Sammanfattning

Kommunkoncerns finanspolicy och närmare riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige i
november 2005, Kf§104/2005 och har sedan reviderats 2011 (Ks§78/2011 och Kf§62/2011)
och uppdaterats 2018 för att vara kompatibel med den nya kommunallagen 2018 (Kf§100).

Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar:

4.2 Etiska hänsyn ett tillägg för ej medgivning av placering i företag vars huvudsakliga
verksamhet är utvinning av fossila bränslen, produktion av pornografi eller spel.

5.3 Långfristig upplåning, ett tillägg att Kommunkoncernen alltid skall se över möjligheten
till att utnyttja grön finansiering.

Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:

3.2 Tillåtna aktörer och instrument, ett tillägg för lånefinansiering hos Nordisk Investerings
Bank (NIB).

4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån.

4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år istället för 1
år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån (förutom perioden
0–1 år).



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-03-17 KS.2020.35

3. Ärendet

Kommunkoncerns finanspolicy och riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige i november
2005, Kf§104/2005 och sedan reviderats 2011 (Ks§78/2011 och Kf§62/2011) och
uppdaterats 2018 för att vara kompatibel med den nya kommunallagen 2018 (Kf§100).

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna inom finansierings- och ränterisk är att förbättra
hantering av nya lån. För att följa finanspolicyn med förfall på max 25 % inom varje 1 års
period kan behov uppstå att dela upp lån med olika ränte- och kapitalbindning. Detta
komplicerar upplåningsmöjligheter och medför mer administrativt arbete. Förslag på
ändringar ger högre flexibilitet och effektivitet framförallt nu när kommunen behöver öka sin
nyupplåning. Det ger också större möjlighet att göra bättre affärer när lånevolymen växer.

Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar:

4.2 Etiska hänsyn ett tillägg för ej medgivning av placering i företag vars huvudsakliga
verksamhet är utvinning av fossila bränslen, produktion av pornografi eller spel.

5.3 Långfristig upplåning, ett tillägg att Kommunkoncernen alltid skall se över möjligheten
till att utnyttja grön finansiering.

Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:

3.2 Tillåtna aktörer och instrument, ett tillägg för lånefinansiering hos Nordisk Investerings
Bank (NIB).

4.1 Finansieringsriks, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån
(förutom perioden 0–1 år).

4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år istället för 1
år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån (förutom perioden
0–1 år).

Beslutsunderlag
Reviderat förslag till finanspolicy
Reviderat förslag till riktlinjer
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
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1 Inledning

1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning
Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för
Oxelösunds kommun och dess bolag inom följande finansiella områden:

Ø beslutanderätt, organisation
Ø koncernsamordning av finansverksamheten
Ø likviditetsplanering
Ø placering
Ø utlåning
Ø upplåning och leasing
Ø säkringsinstrument
Ø borgen och garantier
Ø styrning och rapportering

Enligt Kommunallagens 8 kap 2 § ska kommunerna förvalta sina medel på
ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses. Enligt 3 § ska Kommunfullmäktige meddela närmare
föreskrifter.

Utöver denna policy har Oxelösunds kommun en särskild placeringspolicy
för förvaltning av pensionsmedel, ”Placeringspolicy för förvaltning av
pensionsmedel”.

I Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansierings-
och balansbudget och olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser samt
anslagspreciseringar m.m. Den finansiella verksamheten skall anpassas
efter de beslut som fattas i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
fastställer riktlinjer för den finansiella verksamheten. Kommunstyrelsen skall
i delegationsordning utvisa vilka personer som har rätt att ingå och
påteckna avtal m.m. för kommunens räkning inom det finansiella området.

1.2 Mål för finansverksamheten
Kommunkoncernens upplåning skall ske till så låg kostnad som möjligt och
de egna medlen förvaltas så att så hög avkastning som möjligt erhålles.

Kommunkoncernens finansverksamhet skall drivas så att den medverkar till
att säkerställa koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt.
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Finansverksamheten skall medverka till att kapitalanskaffning och -
användning i kommunen och dess bolag blir effektiv. Detta skall ske genom
användning av koncernkonto och inrättande av en koncernbank.

Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är
målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.

1.3 Organisation av finansförvaltningen

1.3.1 Kommunen och de kommunala bolagen
För att hantera koncernens ekonomi effektivt skall kommunen, så som
kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för företagen
i kommunkoncernen, d.v.s. de hel- och delägda bolag där kommunen har
ett bestämmande inflytande. Dessa förtecknas i bilaga 1.

Samordningen mellan kommunen och de kommunala bolagen regleras i
denna policy och i de närmare riktlinjerna för resp. bolag och ägardirektiv till
bolagen. För bolagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens (ABL)
bestämmelser.

1.3.2 Ansvar och befogenheter
1.3.2.1 Övergripande
För kommunkoncernen skall följande ansvars- och befogenhetsfördelning
gälla för den finansiella verksamheten.

Kommunfullmäktige Beslutar om övergripande riktlinjer och
policy för kommun-koncernen. Tar årliga
budgetbeslut. Beslutar om ramar för upp-
och utlåning uppdelade i nyupplåning eller
vidareutlåning till olika bolag, borgen samt
övriga finansiella mål.

Kommunstyrelse Ansvarar för kommunkoncernens
medelsförvaltning.

Beslutar inom ramen för fullmäktiges
delegation om upplåning, placering av
kommunens medel, utlåning och externa
förvaltningsuppdrag, borgen samt
förvaltning av andra organisationers medel.
Beslutar om riktlinjer för derivathantering
samt om avvikelser från policyn i angivna
frågor.
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Finanskommitté Strategiska frågor rörande
kommunkoncernens finansiella verksamhet
skall förankras i en rådgivande
finanskommitté. Exempel på sådana
strategiska frågor är årliga riktlinjer
beträffande ev. återlån av pensionsmedel
och användning av frigjorda medel för
förtidsinlösen av bolagens lån.

Koncernbanken Ansvarar under kommunstyrelsen för
genomförandet av den finansiella
verksamheten på de sätt och inom de
ramar som kommunstyrelsen beslutar.

Koncernbanken finns organisatoriskt
inom ekonomifunktionen vid
kommunstyrelsens kontor, och
Ø har det övergripande ansvaret för

kommunkoncernens finansiella
verksamhet såsom upplåning, utlåning,
penningplacering, likvidhantering,
borgens-, och ansvarsförbindelser,

Ø genom kontinuerlig medelshantering
minska kapitalbindningen och
åstadkomma lägre
finansieringskostnader och därmed
bidra till ett förbättrat finansnetto i
koncernen,

Ø samordna kommunkoncernens
kontakter med de finansiella
marknaderna,

Ø ansvarar för att finanspolicyn är
uppdaterad,

Ø ansvarar för att finanspolicyn följs,
Ø bevakar och kontrollera koncerninterna

och -externa risker,
Ø lämnar erforderlig service i finansiella

frågor till kommunkoncernens enheter,
Ø grundade på delegation samt i övrigt

hos styrelsen initiera frågor inom det
finansiella området,

Ø administrerar löpande finansierings-
och placeringsavslut,

Ø har det övergripande ansvaret för
betalningssystem och administration,
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Ø samordnar koncernens
betalningsströmmar genom ett
koncernkonto,

Ø upprättar likviditetsplaner för
kommunen och samordnar med
koncernbolagens likviditetsplaner,

Ø placerar kommunens likviditet samt tar
upp lång- och kortfristig upplåning,

Ø upprättar underlag för budgetering av
låneverksamheten, liksom
årsredovisningsunderlag för lån, borgen
och andra ansvarsförbindelser, och

Ø lämnar Kommunstyrelsen rapport om
finansiell utveckling och ställning samt
om fattade finansiella beslut.

De kommunala verksamheterna Följer i sin verksamhet reglerna i den
finansiella policyn, reglementen och
delegationsbeslut.

De kommunala bolagen Principer för lån är att all finansiering
sker via koncernbanken. I
kommunkoncernens bolag skall
upprättas en bolagsspecifik finanspolicy
som skall baseras på denna
finanspolicy och på gällande
ägardirektiv och avtal.

Angående resp. styrelses ansvar för
företagets finansiella verksamhet och
risker hänvisas till Aktiebolagslagen
(ABL).

1.3.2.2 Koncernkonto
Samtliga saldon och likvidströmmar i kommunkoncernens olika enheter
skall vara samordnade i ett räntebärande koncernkonto.

1.3.2.3 Förvaltning av andra organisationers medel
Vid förvaltning av annan organisations medel (t ex donationsmedel) skall
skriftligt avtal om förvaltningen upprättas. Kommunen eller i
kommunkoncernen ingående bolag får inte åta sig förvaltningsuppdrag som
innebär att risktagande eller utfästelse går utöver finanspolicyn. Förvaltning
av andra organisationers medel skall godkännas av kommunstyrelsen.
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2 Likviditetsförvaltning

För att nå en effektiv penninghantering skall likviditetsplaneringen för hela
kommunkoncernen vara samordnad. För att denna ska bli så korrekt som
möjligt, skall kommunen och koncernbolagen upprätta egna
likviditetsplaner. Likviditetsplanerna skall uppdateras på tider som
koncernbanken bestämmer. Härutöver rapporteras utan anmaning större
förväntade avvikelser i penningflödet. Kommunens och koncernbolagens
planer sammanställs av koncernbanken i en gemensam likviditetsplan för
kommunkoncernen.

Likviditetsplaneringen skall
Ø ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och

lång sikt,
Ø utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida

medel.

Koncernbanken skall se till att det finns en tillfredsställande
betalningsberedskap i kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med mål och budget om
vilken ram som skall gälla för lång- och kortfristig upplåning inkl. utlåning till
bolagen.

Kommunstyrelsen beslutar i samband med mål och budget om vilken ram
som skall gälla för kreditlöften.

3 Risker

Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En medveten
finansförvaltning skapar dock möjligheter till en rationell hantering av dessa.
Några av de risker som kan identifieras är:

Ø finansieringsrisk
Ø valutarisk
Ø ränterisk
Ø kreditrisk
Ø motpartsrisk
Ø likviditetsrisk
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Definitioner och accepterade risknivåer etc. framgår i "Närmare riktlinjer för
den finansiella verksamheten".

4 Tillgångar

4.1 Allmänt
Kommunkoncernens kassaflöden skall samlas i ett koncernkonto så att ut-
och ingående betalningsströmmar kan kvittas.

Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering, innebär
bl.a. att ränte-, kredit- och likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras.

Vid placering av medel skall minst tre banker / finansinstitut tillfrågas om
placeringsvillkor innan placering verkställs.

Utlåning får ske till företag, organisationer, stiftelser m.m. där kommunen
har ett bestämmande inflytande.

4.2 Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska hänsyn tas, vilket innebär att direktägande av
värdepapper i företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion
och / eller försäljning av krigsmateriel, produktion av pornografi, spel,
tobaksvaror eller alkoholvaror ej får förekomma. Ej heller ska placeringar
ske i företag eller andra emittenter som ej på ett godtagbart sätt efterlever
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och miljö. Etiska
hänsyn avser enskilda direktägda värdepapper och avser ej
värdepappersfonder eller liknande finansiella instrument baserade på
marknadsindex.

Placeringar medges ej i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning
av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat
sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex.
produktion och prospektering. Undantag medges vid placering i fonder
förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för önskad
placeringsinriktning.

Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en
placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de hållbarhetskrav
som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas
utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre avvikelser kan
accepteras.
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4.3 Kortfristig utlåning
Kortfristig utlåning, d v s placering av överskottslikviditet eller vidareutlåning
av kortfristig upplåning, skall ske enligt ”Närmare riktlinjer för den finansiella
verksamheten”. Kommunstyrelsen skall i dessa riktlinjer ange de
instrument, motparter och limiter som får utnyttjas.

Kommunkoncernens externa kortfristiga placeringar skall hanteras av
internbanken.
Värdepapper skall förvaras hos bank eller hållas i eget förvar.

4.4 Långfristig utlåning
Långfristig utlåning får endast ske inom kommunkoncernen och inom av
kommunfullmäktige fastställda ramar för det kommande budgetåret.

Kommunens bolag får besluta om förtidsinlösen av långfristig upplåning.
Sådana beslut skall signaleras till koncernbanken i god tid. Dessa frigjorda
medel skall kommunkoncernen i första hand använda till amortering eller
annan utlåning inom koncernen. Om amortering eller utlåning inom
kommunkoncernen inte är möjlig skall placering ske så att ränterisken
matchas mot kvarvarande refinansiering. Placeringarna skall i övrigt ske
enligt ”Närmare riktlinjer för kommunens finansiella verksamheten”.

Beslut om användningen av frigjorda medel skall fattas av finanskommittén.

Kommunen kan avsätta medel för pensionsutbetalningar, vilka regleras av
”Placeringspolicy för förvaltning av pensionsmedel”, eller andra framtida
investeringsändamål. Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med
budgeten om hur mycket av likviditeten som skall avsättas för framtida,
långfristiga ändamål.

Avsiktligt räntearbitrage, vars enda syfte är att skapa räntevinster för
kommunkoncernen, är inte tillåtet. Upplåning och placering som teknik för
minimering av ränte- och finansieringsrisk får dock genomföras under
förutsättning att kostnad och intäkt har säkrats vid affärsavslut samt att
finanspolicyns regler i övrigt följs.

4.5 Extern förvaltning av kommunens medel
I de fall extern förvaltning förekommer, skall skriftligt avtal upprättas mellan
kommunen och den externa förvaltaren. Avtalen skall utformas så att den
externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens
finanspolicy.
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Av avtalet skall också framgå att likvida medel skall behandlas som
klientmedel för att kommunen inte skall ta någon kreditrisk.
Extern förvaltning skall godkännas av Kommunstyrelsen.
Kortfristiga placeringar är ej att betrakta som förvaltning.

5 Skulder

5.1 Allmänt
Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga
kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap.

Vid upplåning och skuldförvaltning skall lägsta möjliga
finansieringskostnader eftersträvas vid vald risknivå.

Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med
ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att
upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare
finansiering.

Värdepapperisering med pantsättning av vissa utvalda tillgångar får inte
urholka bolagens säkerhetsmassa och därmed försvåra
kommunkoncernens framtida upplåningsmöjligheter.

Nya former av upplåning prövas i kommunstyrelsen före användning.

För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrens i upplåningen
upprätthållas. Inga långfristiga kreditavtal får slutas som undanröjer
konkurrensen mellan olika långivare. Vid upphandling bör förfrågan ske hos
minst tre kreditinstitut. Undantag får göras vid befarade stora ränterörelser.

5.2 Kortfristig upplåning
Kommunkoncernens kortfristiga upplåning, vilket innebär upplåning med en
löptid inte överstigande ett år skall handläggas av koncernbanken.
Upplåningen får ske genom:

Ø upplåning i bank eller finansinstitut,
Ø lån från kommunens bolag,
Ø utgivande av kortfristiga skuldebrev avsedda för den allmänna handeln

eller ställda till viss juridisk person och
Ø lån på annat sätt eller från annan enligt Kommunstyrelsens beslut

Löptid och räntebindningstid (duration) för kortfristig upplåning skall
begränsas beträffande ränterisken. Överskottslikviditet skall i första hand
användas för att återbetala utestående krediter.
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5.3 Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, varmed menas upplåning med en löptid längre än ett
år, för kommunens eget behov samt för vidareutlåning till bolagen, regleras
av denna policy.

På delegation från Kommunstyrelsen fattar koncernbanken beslut, väljer
långivare, finansieringsinstrument samt när transaktionen skall genomföras.

Vid långfristig upplåning skall kommunkoncernens externa aktiviteter
samordnas. Koncernbanken skall informeras om förestående behov i god
tid.

Kommunkoncernen skall alltid se över möjligheten till att utnyttja grön
finansiering.

Kommunens bolag skall i finansiella affärer i första hand vända sig till
koncernbanken. Istället för enskilda reverser på resp. lån används ett konto
inom ramen för koncernkontona. Bolagen belastas kvartalsvis med aktuella
lånebelopp och den genomsnittliga räntan för kommunkoncernens totala
upplåning.
Bolagen får månadsvis uppgift om den aktuella räntan.

I samband med mål och budget fattar Kommunfullmäktige beslut om vilken
storlek av kommunkoncernens långfristiga nyupplåning som skall gälla för
nästkommande år. Denna nyupplåning ska vara delad mellan kommunens
behov av nya lån och lån som avses för vidareutlåning till bolagen. Vid
särskilda tillfällen, ex.vis. uppkommande behov av fastighetsanpassningar
o. dyl. inför kontraktsskrivning med externa hyresgäster, bör dock finnas en
möjlighet att uppta ytterligare lån. Koncernbanken skall då hållas
fortlöpande informerad.

Vid behov av långfristig upplåning kan medel avsedda för framtida
pensionsutbetalningar i första hand tas i anspråk genom återlån. Dessa
skall i pensionsportföljen betraktas som räntebärande värdepapper. Beslut
om ev. återlån fattas av koncernbanken efter förankring i finanskommittén.

5.4 leasing
Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i
denna policy. Beslut fattas av koncernbanken eller annan delegerad enligt
Kommunstyrelsens delegationsordning.
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6 Derivat - Säkringsinstrument

Koncernbanken får ingå sedvanliga på finansmarknaderna förekommande
avtal, i syfte att minska och / eller sprida de med placeringen / upplåningen
förekommande riskerna.

En del av dessa risker kan begränsas genom att använda
derivatinstrument. Dessa instrument får endast användas för att skydda en
reell underliggande placering/upplåning. Motparten skall vara godkänd
enligt finanspolicyn. Omfattning och inriktning regleras av Kommunstyrelsen
i dokumentet ”Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten”.

De stora ränte- och valutarörelserna på marknaden visar på
nödvändigheten av att via derivatmarknaderna kunna hantera ränte- och
valutarisken utan att det påverkar portföljens förfallostruktur.
Derivathanteringen skall ske utifrån fastställda risklimiter. Risklimiterna skall
fastställas utifrån kommunens och bolagens totala räntekostnad och
lånevolym.

Alla derivatkontrakt avseende ränte- och valutarisker inom
kommunkoncernen skall upprättas av koncernbanken. Detta omfattar även
alla lånekonstruktioner där någon typ av derivat ingår. Med derivatkontrakt
avses alla typer av terminer, optioner och swapar.

Dessa beskrivs i ”Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten”.

7 Borgen och garantier

Kommunal borgen beslutas av Kommunfullmäktige eller på delegation av
Kommunstyrelsen.

Kommunal borgen tecknas enligt Kommunstyrelsens reglemente och
särskilda beslut om firmatecknare.

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som
finansierats med borgenslån är försäkrade. Därför ska alla
borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om
att låntagaren skall hålla investeringsobjektet försäkrat under hela den tid
borgen skall gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal
borgen ställa som villkor att andra typer av säkerheter skall lämnas till
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kommunen eller att kommunen genom avtal skaffar kontroll över
gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i egendomen).

Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen ställa som villkor
att borgenstagare löpande rapporterar sin ekonomiska ställning och
utveckling genom restskuldens storlek, företagets balans- och
resultaträkningar m.m.

Bolag ingående i kommunkoncernen lämnar inte säkerhet till kommunen för
borgensåtaganden.

Avkrävs något bolag borgen, garantier eller annan form av säkerhet skall
alltid samråd ske med koncernbanken och beslut i ärendet ska fattas av;

· Totalt borgensåtagande upp till 1 miljon kronor =>
Bolagets styrelse

· Totalt borgensåtagande från 1 miljon upp till 15 miljon kronor =>
FÖRABs styrelse

· Totalt borgensåtagande som överstiger 15 miljoner =>
Kommunfullmäktige

Kostnaderna för kommunens nya krediter påverkas bland annat av
summan av kommunens och bolagens hela borgensåtagande.

8 Styrning och rapportering

8.1 Styrning
För att fastställa likviditetsflödet inom kommunkoncernen skall kommunen
och bolagen upprätta likviditetsbudgetar.

Bolagen skall fortlöpande samråda med koncernbanken i finansiella frågor
och i god tid informera om finansiella behov såsom förtidsinlösen,
upplånings- och placeringsbehov.

Koncernbanken skall förankra strategiska frågor rörande
kommunkoncernens finansiella verksamhet i en rådgivande finanskommitté.
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8.2 Kontroll
Kommunen skall ha rutiner som säkerställer god kontroll. För att
åstadkomma intern kontroll skall administrationen av löpande
finansieringsavslut, handhavande av aktuell dokumentation – reverser,
avtal, borgensförbindelser – bokföring av ingångna avtal, överföring av
pengar mellan långivare, kommunala företag, placeringsinstitut, banker och
kommunen handhas av annan person än den som fattar besluten.

Vidare skall förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en
person kontrollera att affären är i överensstämmelse med finanspolicy,
riktlinjedokumentet och delegationer.

Samtliga finansiella transaktioner skall omgående bokföras.
Koncernbanken skall vid dessa affärer ansvara för att korrekta
redovisningsunderlag upprättas samt att dessa transaktioner registreras.

Samtliga handlingar från affärsmotpart skall efter genomförd affär
adresseras till Kommunstyrelsens kontor, ekonomi. koncernbanken skall
kontrollera att inregistrerade uppgifter i redovisningen samt finanssystemet
överensstämmer med villkoren på erhållet underlag.

Koncernbanken ansvarar också för betalning av räntor och förfallna skulder
för kommunens lån, för underreverser för förmedlade lån, för
reversförvaring samt betalningsbevakning av utlämnade lån och förmedlade
lån till kommunens företag. Koncernbanken ansvarar också för att reverser
och säkerheter återlämnas vid lösen av kommunens lån och utlämnade lån.

8.3 Rapportering
För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör
medelsförvaltningens utveckling, skall ett väl fungerande rapportsystem
finnas.

Kommunens och bolagens placerings- och låneportföljers sammansättning,
den finansiella riskexponeringen i övrigt liksom en sammanställning av
kommunens finansiella positioner skall minst en gång per tertial rapporteras
till Kommunstyrelsen. Rapporteringen skall separat redovisa kommunen
resp. koncernen.

Avvikelser från fastlagd policy skall snarast rapporteras.

Beskrivning av rutiner sker i ”Närmare riktlinjer för den finansiella
verksamheten”.
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9 Finansiella avgifter

Avgifter tas ut för de finansiella tjänsterna samt för ökad finansiell risk för
kommunen. Avgifterna fastställs årligen i Mål- och budget.

10 Övergångsregler

Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat
område som behandlas i denna policy upphävs.

Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande,
upplåning, utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i
förhållande till annan part, förändras ej så länge det tidigare åtagandet
kvarstår.

11 Definitioner

Administrativ risk Risken att störningar uppträder inom de
administrativa rutinerna. Dessa kan gälla personal,
system, eller redovisning / internkontroll.

Certifikat Räntebärande instrument för kortfristig upplåning
på penningmarknaden.

Derivatinstrument Ett instrument vars värde baseras på och följer
värdet av en underliggande tillgång, t.ex.
statsskuldväxlar eller aktier.

Duration Duration kan ses som en obligations
genomsnittliga återstående löptid. Riskmått som
också tar hänsyn till obligationens löptid och
kupongränta. Kortare löptid och högre
kupongränta ger lägre duration.

Emittent Utgivare av finansiella instrument
Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den

totala portföljen, som förändras p.g.a. förändringar i
kursen/räntan på ett värdepapper.

Index Mått på en marknads eller delmarknads värde,
t.ex. Affärsvärldens generalindex.

Likvida medel Medel på bankräkning o.dyl.
Limit Risknivå som begränsar innehav av värdepapper
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Löptid Den tid som återstår innan ett värdepapper förfaller
till betalning

Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller portfölj) till
kapitalmarknadens rådande prisnivå

Obligation Skuldebrev med en löptid över ett år
Penningmarknad Marknad för handel med räntebärande

värdepapper med en återstående löptid om högst
ett år.

Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen
ska vara investerade

Rating En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag
över sannolikheten att en skuld kommer att
regleras på den överenskomna tidpunkten. Enligt
Standard & Poor´s rating innebär AAA den högsta
kreditvärdigheten och AA innebär en väldigt hög
kreditvärdighet. Motsvarande för svenska
värdepapper innebär en K-1 rating den högsta
kreditvärdigheten.

Statsskuldväxel Av staten utfärdat räntebärande instrument med
kort löptid (högst 360 dagar).

Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 69 Dnr KS.2019.47

Taxor 2020 avfallstaxa

Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige

Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020.

Sammanfattning

1 april 2020 införs en ny avfallsförbränningsskatt på 75 kr/ton. Syftet med skatten är att det
ska bli dyrare för hushållen att slänga avfall som ska gå till förbränning. Kommunen behöver
därför höja avgifterna inom renhållningstaxa för att möta kostnadsökningen.

Den fraktion som detta avser är det avfall som läggs i det gröna kärlet för restavfall som
eldas i Tekniska Verkens anläggning i Linköping.

Oxelö Energi föreslår en justering av taxan genom en generell höjning av renhållningstaxan
med 2 % för att kompensera verksamhetens ökade kostnader relaterat till den nya skatten.
Den föreslagna höjningen innebär en kostnadsökning för ett hushåll med ca 3 kr/månad.

Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som Oxelö Energi gör och har
inget att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-04-06

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige

Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020.

______

Beslut till:
Oxelös Energi (FÅ)
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Datum Dnr

2020-04-06 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

Justering av renhållningstaxa från 1 juni 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020.

2. Sammanfattning

1 april 2020 införs en ny avfallsförbränningsskatt på 75 kr/ton. Syftet med skatten är att det
ska bli dyrare för hushållen att slänga avfall som ska gå till förbränning. Kommunen
behöver därför höja avgifterna inom renhållningstaxa för att möta kostnadsökningen.

Den fraktion som detta avser är det avfall som läggs i det gröna kärlet för restavfall som
eldas i Tekniska Verkens anläggning i Linköping.

Oxelö Energi föreslår en justering av taxan genom en generell höjning av renhållningstaxan
med 2 % för att kompensera verksamhetens ökade kostnader relaterat till den nya skatten.
Den föreslagna höjningen innebär en kostnadsökning för ett hushåll med ca 3 kr/månad.

Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som Oxelö Energi gör och har inget att
tillägga,

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef säkerhetssamordnare/utredare

Beslut till:
Oxelös Energi (FÅ)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-04-22

Utdragsbestyrkande

Ks § 70 Dnr KS.2020.28

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019

Kommunstyrelsens beslut

 Årsredovisning 2019 godkänns

 Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019

Sammanfattning

Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för 2019.

PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets
årsredovisning.

Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och de
enskilda ledamöterna för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping – Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund § 4 2020-02-13 Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2019 - antagen i Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 2020-02-13
Revisionsberättelse 2019 Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund
Granskning av årsredovisning 2019 Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund
Granskning delårsrapport 2019 Nyköping- Oxelösunds vattenverksförbund
Revisorernas redogörelse 2019 för Nyköping- Oxelösunds Vattenverksförbund

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

 Årsredovisning 2019 godkänns

 Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019

______

Beslut till:
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (KF)
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Datum Dnr

2020-03-31 KS.2020.28

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

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019

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

 Årsredovisning 2019 godkänns

 Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019

2. Sammanfattning
Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för 2019.

PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets
årsredovisning.

Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och de
enskilda ledamöterna för 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping – Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019

Årsredovisning

Granskningsrapport

revisionsberättelse

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (KF)







 
 

 1 

   
 
 
 
 
 

Årsredovisning 
2019  

 
 
 
 
 
 
 

 
Org.nr:  222000–0182 

2020-02-05                       NOVF 20/4 

   



 
 

 2 

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 lämnar härmed följande 
berättelse över förvaltningen räkenskapsåret 2019. 
 
Historik 
1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, av Nyköpings- och 
Oxelösunds kommun. Förbundet producerar och levererar vatten till kommunerna.  
 
Organisation 
NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt Förbundsdirektion. 
Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från 
Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun. 
 
Direktionen köper in tjänster till verksamheten. I första hand används tjänster från 
Nyköpings kommun. Under 2019 har tjänsterna som köps in bestått av verksamhetschef 
sekreterare, ekonom, registrator en driftansvarig samt drift- och beredskapspersonal. 
Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion sköts av Nyköpingskommuns 
ekonomiavdelning.  
Även andra tjänster i olika omfattning har köpts in från Nyköpings kommun som t.ex. 
mätingenjör, processingenjör och arkiveringsrådgivning. 
 
 
Direktion 
Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av 
 
för Nyköping  
Ordinarie Ersättare 
Carl-Åke Andersson (S) Ordförande Ylva Franzén   (MP)  
Linda Forså (S) Eva Andersson (C) 
Tommy Jonsson (M) Lars Lundqvist  (KD  
   
 
för Oxelösund 
Tommy Karlsson (S) vice Ordförande Inge Ståhlgren     (S) 
Stefan Andersson (M) t.o.m  20190515 Tapio Helminen   (M) t.o.m 2090515 
Tapio Helminen (M) fr.om. 20190515 Stefan Andersson(M) fr.om.20190515 
 
 
Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs 
av 
 
för Nyköping 
 
Ordinarie  Ersättare 
Göran Silfverling (L) Christer Gustavsson (S) 
 
för Oxelösund 
 
Ordinarie  Ersättare 
Eva Asthage (M) Mayvor Lundberg (S) 
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Verksamhet  
Högåsen, vid Larslund, är en grundvattentäkt som förses med tillskott av vatten genom uttag 
från sjön Yngaren, belägen ca 1 mil nordväst om Nyköping. Yngaren ingår i Nyköpingsåns 
vattensystem. Vattendomar finns för kontinuerligt uttag upp till 34 300 m3 vatten per dygn. 
Vatten tas från sjön Yngaren och från grundvattnet i Larslundsmalmen vid Högåsen. 
Under 2019 ligger medeluttaget ligger på 11 600 m3 vatten per dygn från Yngaren och  
13 200 m3 vatten per dygn från grundvattenbrunnarna vid Högåsen. 
 
Totalt levereras drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat dricksvatten varje år till Nyköpings 
kommun och Oxelösunds kommun. 
 
Under 2019 togs beslut om en ny Förbundsordning och ett nytt Reglemente för Direktionen. 
Besluten togs i Kommunernas fullmäktige, då gavs även ett uppdrag åt Direktionen att 
säkerställa resurserför NOVFs verksamhet.  
 
Levererat vatten  
NOVF började leverera vatten år 1960. I tabellen nedan visas vatten som har förbrukats hos 
de båda kommunerna från år 1950-2019. 
 

 
 
Uppdrag 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds uppdrag är att 
 
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till 
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.” 
 
NOVF försörjer även enskilda abonnenter med råvatten eller dricksvatten, enligt särskilda 
avtal. 
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NOVF sköter drift, underhåller och förnyar: 
 

• Råvattenpumpstation och intagsledning vid Fyrsjö 1:2 i Nyköpings kommun. 
 

• Infiltrationsanläggning och vattenreningsverk vid Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 i Nyköpings 
kommun. Dessa anläggningar benämns vattenverket Högåsen. 

 
• Brunnskomplex vid fastigheterna Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 m.fl. fastigheter i Nyköpings 

kommun jämte förbindelseledningar mellan brunnskomplexen och vattenverket 
Högåsen. 

 
• Pumpstationen Väderbrunn vid fastigheten Ullevi 4:4 och Ullevi 2:5 m.fl. fastigheter i 

Nyköpings kommun med till pumpstationerna tillhörande brunnar och ledningar från 
dessa. 

 
• Råvattenledning från pumpstationen Fyrsjö till vattenverket Högåsen.  

 
• Renvattenledningarna från vattenverket Högåsen till pumpstationen Väderbrunn.  

 
• Renvattenledningarna från pumpstationen Väderbrunn till ventilkammare Minninge. 

 
•  Renvattenledningarna från ventilkammare Minninge till Hemgården i Nyköping. 

 
• Renvattenvattenledning från ventilkammare Minninge till Stavstubacken samt mellan 

Källstugan och Palmtorp. Ventil- och mätkammare vid Palmtorp. 
 

• Pumpstation på fastigheten Mjölkflaskan 5, Nyköping, vid f.d. Fruängens vattentäkt. 
 
 
Mål för verksamheten 
 
Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella 
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Nedan redovisas de 
mål som sattes upp för verksamheten för år 2019. Målen följs upp i samband med delårs- och 
årsbokslut. 
NOVF följer vattentjänstlagen. 
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Mål 2019: 
 
 Mål Aktivitet       Uppföljning           Kommentar 
 
Ekonomi i balans 0-resultet Resultaträkning Målet uppfyllt 

 100 % egenfinansiering Vattenavgifter Målet är uppnått 

 Kostnadseffektiv 
verksamhet 

Total kostnad/levererat 
vatten ska inte överstiga 
5kr/m3 

Målet är uppfyllt 

God 
vattenkvalitet 

Utveckling av 
vattenprovtagning 

Provtagningsprogram 
utvecklas med avseende 
på krav och behov för 
kontroll av råvatten och 
dricksvatten 

Målet är uppnått 

Ökad 
leveranssäkerhet 

Etablera 
reservvattentäkt 

Rapportering till 
Direktionen om 
fortlöpande arbete 

Målet är uppnått 

 Förnyelse 
huvudvattenledningar 

 
Förnyelse av 
huvudvattenledningar 
planeras att i genomsnitt 
ske med 2 % per år 

Målet är uppnått 

Utveckling av 
mål Direktionsdag Verksamhetsplan 2020 Målet är uppnått 

Underhållsplan Planerade arbeten 
utförs Klart/Fördröjt Målet är uppnått 

Investeringsplan Utredningar utförs så att 
planen kan följas Utfall bokslut Målet är uppnått 

 
 
Måluppfyllnad 
Ekonomi i balans 
Det övergripande målet för kommunala verksamheter är ”god ekonomisk hushållning”. NOVF 
arbetar med det genom en budget som tar hänsyn till kommande underhållsbehov och 
investeringsbehov.  
Verksamheten arbetar långsiktigt och vid behov höjs vattentaxan för att klara drift, underhåll 
och avskrivningar för investeringar. 
Enligt vattentjänstlagen ska VA verksamheten bära sina egna kostnader och vara själv 
finansierat via vattentaxan. Verksamheten gör ett resultat på 5,7 mnkr, vilket medför att 
målet är uppfyllt.  
Enligt vattentjänstlagen ska en VA verksamhet arbeta med ett – eller + resultatet under 
en tre års period. Årets positiva resultat kommer att användas för kommande 
investeringsbehov i ny reningsprocess. Detta är enligt budgetarbetet där en avsättning 
av 2019 års resultat planerats för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband 
med investeringen av den nya reningsprocessen.  
 
Egenfinansiering 100 % 
Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vattenavgifterna. 
Tidigare lånade pengar är en finansiering av likvida medel och de har varit tillräckligt för att 
klara drift och investeringar under året.  
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God vattenkvalitet 
Vattenprov 
Provtagningar för att kontrollera vattenkvalitén är styrd av Livsmedelverkets regelverk för det 
vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av 
råvattnets olika steg för att få kontroll på produktionen och för att få bättre förståelse för hur 
reningen i åsen fungerar. Ett undersökningsprogram finns framtaget för samtlig provtagning 
inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är fastslagen av 
kontrollmyndigheten. 
Vattenkvalitén på utgående dricksvatten har vid majoriteten av provtagningarna uppfyllt kraven 
för tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Vid ett tillfälle har något förhöjda 
halter av Odlingsbara mikroorganismer uppmätts, vilket gett bedömningen tjänligt med 
anmärkning. Detta provet följdes upp och visade då på tjänligt dricksvatten. Järnhalterna i 
utgående dricksvatten har legat relativt högt i år med flera värden precis runt tjänligt med 
anmärkningsgränsen. Ett av två prov visade på förhöjd halt av α-aktivitet i utgående 
dricksvatten. Inga av proven tagna hos användare i Nyköping och Oxelösunds kommuner har 
visat på förhöjda halter av α-aktivitet. Fortsatt provtagningen enligt undersökningsprogrammet 
behövs för att kunna se trender och utvärdera resultaten. 
 
NOVF ser att de manganhalter som lämnar Högåsens vattenverk kan ge problem längre ned i 
distributionskedjan varför det är viktigt att fortsätta med att hitta en process som minskar 
halterna av framförallt mangan men även järn i vattnet. 
 
Ökad leveranssäkerhet 
Etablera ny reservvattentäkt. 
Utredningar har under året utförts enligt planerna och området runt Husbymalmen är fortsatt 
av intresse att utreda vidare.  
 
Nya brunnar 
3 nya brunnar är igång i dricksvattenproduktionen och 2 nya förslag på lämpliga områden för 
nya brunnar har tagits fram. 
 
Fyrsjöledning 
Utredning gällande Fyrsjöledningen har under året pågått och i början av 2020 sker 
upphandling och avtalsskrivning gällande ledningsrätt. Ledningar till förbindelsepunkterna 
finns med i planeringen under budgetperioden. 
 
Framtidsplanering/utveckling av mål 
En direktionsdag hölls i mars när mål för verksamheten diskuterades inför budget och 
verksamhetsplan 2020.  
 
Underhållsplan 
Utveckling av underhållsplaner för att säkra upp krav på säkerhet och driftprocesser är 
genomfört enligt plan. Rensning och borttagning av gammal utrustning är genomförd. 
Infiltrationsdamm är utredd och planeras i samband med kommande investeringar för att få 
synergieffekter. 
Borttagning av gamla brunnsanläggningar har på grund av resursbrist skjutits till kommande 
år. 
 
Investeringsplan 
Investeringsplanen för 2019-2021 har under perioden följts men gått över årsplaneringarna på 
grund av resursbrist. Planerade resurser har inte kunnat tillhandahållas av kommunen så 
utredningar och upphandling gällande investeringsprojekten har tagit något längre tid än vad 
som satts i årsplaneringarna.  
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Sandtvätt 
Sandtvätten kommer att testköras under våren 2020. 

Förnyelse av vattenledningar 
Utredning ny råvattenledning från Fyrsjö till Högåsen pågår och anläggning av denna planeras 
under 2020, beroende på tillstånd och ledningsrätt. I budget 2019 planerades utredningarna 
vara klara och läggas till investering Förnyelse Fyrsjöledning. I och med att utredningarna 
fortsatt under 2019 har vi inte lagt ihop Investeringarna som planen i budget.   
 Nästa ledning som planeras för utredning är den som går mot Oxelösund från Minninge. 
Beroende på hur Ostlänken, kommunens projekt med resecentrum och vattenfallsdragning av 
elledningar kommer att påverka NOVFs anläggningar, kan prioriteringsordningen behöva 
ändras de närmaste åren. 
 
 
Säkerhetsutrustning Kameraövervakning 
Ett övervakningssystem med kameror är upphandlat och installerat under våren 2019. 
 

Investeringsprojekt 2019-2021.  

INVESTERINGAR 2019-2021
Ack utfall 
tom 2018

utfall tom 
20191231

Budget 
2019

plan 
2020 plan 2021

Total 
investerings
budget

UTREDNING JÄRN OCH MANGAN 283
NY RENINGSPROCESS 0 X
SANDTVÄTT 3 300 X X
UTREDNING FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING 942 980
FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING 62 X X X X
ÖKAD UTTAGSKAPACITET Ö8, V8,V9 3835
UTBYGGNAD RADIOKOMMUNIKATION 2029
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2018
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2019 157 X
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2020 X
PRIORITERAD LEDNING X X
KAMERAÖVERVAKNINGSSYSTEM 496 X X
LÅGRESERVOAR MED SUGLEDNING X X X

7 089 4 995 12 400 41 000 13 200 66 600  
 
Verksamheten följs upp genom följande nyckeltal 
 
NYCKELTAL 
 

 

 2016 2017 2018 2019 
Budget 

    2019 2020 
Budget 

Levererat dricksvatten 
till Nyköping, m3 

3 594 590 
 

3 343 520 3 449 030 3 400 000  3 299 894 3 400 000 

Levererat dricksvatten 
till Oxelösund, m3 

1 341 220 
 

1 325 510 1 443 600 1 400 000  1 447 649 1 400 000 

Elkostnad/m3 lev 
dricksvatten, kr/m3 

0,54 0,58 0,52 0,63 0,53 0,81 

Elförbrukning, kWh 3 250 254 3 406 197 3 064 428 3 400 000 2 911 140 3 400 000 

Elförbrukning/m3 
dricksvatten, kWh/m3 

0,66 0,73 0,63 0,71 0,61 0,71 

Soliditet %. Eget 
kapital/tot tillgångar 

40 50 46 46 50 25 
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Kommentarer nyckeltal 
 
Levererat vatten 
Totalt levererades 4 747 543 m3 under 2019, vilket var något mindre än budgetprognos på 
4 800 000 m3. Det medförde en lägre intäkt på 262 285kr. Det är svårt att exakt hamna på 
budgetprognosen när det gäller vattenleveransen men bedömningen är att vi hamnar runt 
prognosen även kommande år. 
 
Elförbrukningen  
Minskad förbrukning mot föregående år beror bland annat på minskat uppvärmningsbehov. 
Nya pumpar som installeras innebär mindre energiuttag. NOVF arbetar kontinuerligt med att 
trimma in anläggningen för optimal drift. 
 
 
Driftsredovisning 
DRIFTSREDOVISNING (tkr)        

    2015 2016 2017 Budget 
2018 

Utfall 
2018 

Budget 
2019 

Utfall 
2019 Avvikelse 

Rörelseintäkter   13 139 16 373 23 431 24 100 24 520 24 100 23 898 -202 

Ränteintäkter   1 1 0 0 0 0 0 0 

Materialkostnader   -218 -348 -404,3 -680 -632,6 -1190 -450 740 

Främmande tjänster   -2693 -2948 -2 678 -6 850 -3 951 -6 170 -6 022 148 

Personalkostnader   -2 573 -2 606 -3 682 -4 293 -4 220 -4 350 -3 819 531 

Lokalkostnader   -179 -263 -179,18 -367 -177 -385 -196 189 

Energikostnader   -2 830 -2 612 -2 748 -3 000 -2 718 -3 000 -2 513 487 

Övriga kostnader   -1 310 -2 100 -2 349 -2 310 -1 810 -2 405 -2 204 201 

Avskrivningar   -2 582 -2 605 -2 541 -3 300 -2 562 -3 500 -2 770 730 

Nedskrivning - - -2 695 -1 478 0 0 0 0 0 

Finansiella intäkter   0 0 0 5 0 5 0 -5 

Räntekostnader   -340 -309 -241 -405 -177 -410 -238 172 

Resultat   415 -112 7 130 2 900 8 272 2 695 5 686 2 991 

 
 
 
Kommentarer driftredovisning 
NOVF lämnar ett överskott på 5,7 mnkr. 
 
NOVF utreder möjligheter att förbättra reningen av råvattnet genom att anlägga en ny 
reningsprocess, denna har utretts under tidigare år samt fortsätter att utredas under 
planperioden. En avsättning av 2019 års resultat görs för att möta de kommande 
kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.  
 
Intäkter 
Intäkterna är något lägre än budgeterat, p.g.a. lägre vattenleverans till Nyköpings kommun. 
 
 
Kostnader 
Materialkostnader – En del av det underhållsåtgärder som planerades för 2019, nedläggning 
av gamla brunnar, har inte genomförts p.g.a. Resursbrist, men påbörjas januari 2020.  
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De största kostnaderna i drift- och underhållsverksamheten är personal, elkostnader och 
servicearbeten. Dessa kostnader kan variera över åren beroende på hur mycket 
personaltimmar som Nyköpings kommun kan tillhandahålla, hur mycket arbetstid som går åt 
till investeringar samt vilka år som olika större servicearbeten utförs. 
 
Främmande tjänster – Verksamheten har utfört underhåll av dammarna då den planerade 
sandtvätten blivit försenad. 
 
Personalkostnader – Beställda antal resurstimmar från kommunen har inte kunnat levereras. 
 
Lokalkostnader – Lägre än budget pga. mindre snöröjning och planerat underhåll har skjutits 
framåt på grund av resursbrist.  
 
Energikostnader – lägre än budgeterat.   
 
Avskrivningar – Posten är längre än budgeterat och det beror på att aktiveringar av 
anläggningar har gjorts senare än planerat samt övergång till komponentavskrivningar.  
 
Utrangeringar- inga utrangeringar har gjorts i år.   
 
Räntekostnader – räntekostnaderna blev lägre p.g.a. den låga räntan under året och att nya 
lån inte behövts tas upp. 
 
Balanskravsutredning 
 
Balanskravsresultatet uppnås utifrån utfallet för 2019. Inga justeringar har gjorts. Överskottet 
från årets resultat har avsatts till nya investeringar avseende ny reningsprocess för 
kommande åren, enligt bilaga 1.      
 
Balanskravsresultat 2019 
Årets resultat enl RR 5 686 
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning, 0 
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i 
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 0 
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 0 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. 0 
Summa Balanskravsresultat 5 686 

 
 
Ekonomisk ställning 
Soliditeten visar på hur stor del av balansräkningen tillgångar som finansierats med eget 
kapital. Soliditeten uppgår till 50 % för 2019, (46 % 2018).  
Ökningen beror på att likvida medel har ökat med 6,1 mnkr samt ökade 
anläggningstillgångarna med ca 2,2 mnkr, medan det egna kapitalet ökat med 5,7 mnkr på 
grund av det positiva resultatet för året.  
 
NOVF:s totala anläggningstillgångar har ökat med 9 % motsvarande 2,2 mnkr, på grund av 
investeringar av sandtvätt, säkerhetsutrustning samt Fyrsjöledning.    
 
NOVF har ett långfristigt lån hos Nyköpings kommun på 20 mnkr. Ingen minskning av lånet 
har skett under året då det inte amorteras. Kommande år med hög investeringsbudget finns ett 
utökat lånebehov. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som 
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finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden för NOVF ligger nu på 50% (54 %, 
2018). 
 
 

 
 
 
Den genomsnittliga upplåningsräntan har varit 1,2 % under år 2019 (0,9 % 2018). Den 
genomsnittliga räntebindningstiden har varit 1 månad då räntan bygger på Nyköpings 
kommuns genomsnittliga upplåningsränta per månad. Lånet löper tills vidare. 
 
 
Händelser av väsentlig betydelse 
 
Verksamheten har nedan några frågor som kan diskuteras utifrån en känslighetsanalys: 
 

• Vattenleveranser  
• Miljö och kvalitet 
• Säkerhet 
• Resurser behov av olika kompetenser 

Vattenleveranser 
Vattenpriset ska avspegla behovet för kommande intäkter, för att täcka underhåll och 
investeringar. När det gäller intäktsbehovet har olika scenarior beräknats baserat på 
avskrivningar och räntor för att få fingervisning om hur vattenpriset kan behöva förändras 
beroende på vilka beslut som tas gällande finansieringen. 
 
Intäkterna från vattenleveranserna har de senaste åren varit svåra att göra prognoser på, då 
det är många faktorer som spelar in. Vissa år får NOVF ett överskott, då kommunerna behöver 
betala för större vattenuttag. Andra år blir NOVF återbetalningsskyldig då kommunerna har 
haft ett lägre vattenuttag.  
 
Investeringarna som planeras ligger i investeringsplanen likaså prognoserna för dessa. 
Driftkostnaderna ses öka över tid i och med att reningsprocessen behöver utvecklas för att 
uppnå kraven gällande manganhalterna och en långsiktigt hållbar vattenproduktion och 
vattendistribution. 
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Miljö och kvalitet 
Ökade krav gällande miljö och kvalitet medför ökade kontroller av mark och vatten. Händelser 
som sker runt verksamheten kan påverka vattenkvalitet. 

Säkerhet                      
Säkerheten har varit i stort fokus de senaste åren. Under 2017 påbörjades en 
Nödvattenförsörjningsplan som drivs av Räddning och säkerhet. Båda kommunerna och 
NOVF ingår i arbetsgruppen. 
En vattenförsörjningsplan påbörjades av Länsstyrelsen under 2017. Det är en plan där alla 
kommuner i Södermanland kommer att ingå samt olika verksamheter. 
NOVF ser att dessa planer är mycket viktiga för kommunernas arbete med att säkerställa 
vattenförsörjningen kortsiktigt och långsiktigt. NOVF bidrar med de erfarenheter och 
kunskaper som finns gällande den vattenproduktion som finns idag samt pågående utredning 
gällande reservvatten. 
 
Väsentliga personalförhållanden 
NOVF köper in all personal från Nyköpings kommun.  
De är en stor risk för verksamheten att de personella resurserna inte går att få från Nyköpings 
kommun för kommande utvecklingsbehov av anläggningarna.  
NOVF kommer under 2020 titta på lösningar för att säkerställa resurser för verksamheten. 
 
 
Förväntad utveckling 
Prognosen för vattenleveransen är att den kommer öka de närmaste åren då 
befolkningen förväntas växa, nya fastigheter anläggs och ansluts inom NOVFs 
distributionsområde.  
Kraven på dricksvattenproducenterna ökar, både kontrollerna av råvatten, 
beredningsstegen och dricksvatten. 
 
Ostlänken, ny järnväg som planeras i regionen har stor påverkan på NOVFs 
anläggningar då den kommer passera vattenskyddsområdet likaså ligger 
huvudvattenledningarna i planerad järnvägsdragning. 
 
NOVF har tagit fram ett förslag till komponentavskrivning som kommer att påverka 
resultatet för 2019, främst då ledningarnas avskrivningstid ändras till 50 år. 
 
Kommande investeringsbehov vad gäller anläggande av reservvatten är en stor fråga som 
diskuterats med kommunerna, för att skapa rätt förutsättningar för etablering och distribution. 
NOVF har ett uppdrag att under 2020 återkomma med vidare förslag på lämpliga alternativ för 
reservvatten.  
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Utfall & Budget 
2019    

Utfall 2019-12-31 Budget 2019 
VERKSAMHETENS 
INTÄKTER    

Försäljning vatten 23 898 24 100 
 

   
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

Produktion -13 221 -14 500 

Driftprojekt -1 983 -3 000 

Avskrivningar -2 770 -3 500 
 

   

FINANSIELLA INTÄKTER 0 5 

      

FINANSIELLA KOSTNADER  -238 -410 
 

   

ÅRETS RESULTAT 5 686 2 695 

Avsättning av resultat till ny 
reningsprocess                      -5 686 -2 695 

TOTALT 0 0 
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RESULTATRÄKNING    
    
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Verksamhetens intäkter 1 23 898 24 520 

Verksamhetens kostnader 2,3 -15 204 -13 510 

Avskrivningar 4 -2 770 -2 481 

Verksamhetens nettokostnader  5 924 8 529 
     

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader 5 -238 -177 

Resultat före extraordinära poster  5 686 8 352 
     

Extraordinära intäkter/kostnader  - - 

Årets resultat  6 5 686 8 352 
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BALANSRÄKNING     
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     

Materiella anläggningstillgångar     

Byggnader, mark och markanläggningar 7 48 492 47 607 

Inventarier 8 6 741 5 483 

Summa anläggningstillgångar  55 233 53 089 
     

Omsättningstillgångar     

Fordringar 9 15 533 17 670 

Kassa och bank  6 193 54 

Summa omsättningstillgångar  21 726 17 723 
     

SUMMA TILLGÅNGAR  76 959 70 812 
     

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

  2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL     

Ingående eget kapital 10 32 578 24 307 

Årets resultat 10 5 686 8 352 

Summa eget kapital  38 264 32 659 
     

     

     

Skulder     

Långfristiga skulder 11,12 20 000 20 000 

Kortfristiga skulder 13 18 695 18 154 

Summa skulder  38 695 38 153 
     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  76 959 70 812 
     

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER  Inga Inga 
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KASSAFLÖDESANALYS     
Belopp i Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Årets resultat 6 5 686 8 352 

Justering för avskrivningar 4 2 770 2 481 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 8 456 10 833 

     

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga 
fordringar 9 2 137 -16 867 

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder 13 542 14 856 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  11 135 8 822 
     

Investeringsverksamheten     

Investering i markanläggningar och inventarier 7,8 -4 995 -7 054 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -4 995 -7 054 
     

Finansieringsverksamheten     

Koncernkontokredit  0 -1 717 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  0 -1 717 
     

ÅRETS KASSAFLÖDE  6 140 51 

Likvida medel vid årets början  54 3 

Likvida medel vid årets slut  6 193 54 
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Noter  
 
REDOVISNINGSPRINCIPER     
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal 
redovisning vilket bl.a. innebär att:  
 
Förändrade redovisningsprinciper 2019.  
 
Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 vid av 
byggnader, markanläggningar, tekniska anläggningar och inventarier, utifrån RKR-R4 
Materiella anläggningstillgångar.  
 
Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån 
bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar 
vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. 
 
Effekten på årets – och kommande års – avskrivningskostnad från den nya principen 
bör bli en minskade kostnad. För 2019 uppgår minskningen till ca 81 tkr. 
Komponentredovisning tillämpas på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i 
bruk historiskt.  
 
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen. 
 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.  
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.  
 
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.   
 - En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk 
livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar 
redovisas till bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda 
avskrivningar och nedskrivningar. 
 
Avskrivningar 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i 
form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av 
nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till 
exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften. 
 
Från och med 2019 tillämpas komponentavskrivning, modellen används även på 
befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. I tabell 
framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens 
rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till 
och med 2019. 
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Avskrivningstider Anläggningar (år) 2018 2019 
Byggnad 33  

    - Stomme   50 
     - El  10 
Markanläggning 20-40 40-70 
Inventarier  10-20 5-20 

 

 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för 
värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. 
 
Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella 
anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 för byggnader, markanläggningar, 
inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i 
anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av 
faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar och vid 
tillkommande komponenter.  
 
Kassaflödeanalys  
Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.  
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NOTER  2019-12-31 2018-12-31 
 

    
Not 1 - Verksamhetens intäkter     

Va-intäkter  23 868 24 463 

Övriga rörelseintäkter  30 57 

Verksamhetens intäkter  23 898 24 520 
 

    
Not 2 - Verksamhetens kostnader     

Energikostnader  -2 513 -2 718 

Övriga externa kostnader  -8 774 -6 477 

Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)  -3 016 -3 448 

Vattenverkschef   -625 -599 

Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg  -173 -168 

Verksamhetens kostnader  -15 101 -13 410 
 
Not 3 - Ersättning till revisorer     

Lekmannarevisorer  5 5 

PwC  98 95 

Revisionskostnader  103 100 
 
 
Not 4 - Avskrivningar     

Avskrivningar  -2 770 -2 562 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning  0 81 

Avskrivningar  -2 770 -2 481 
 

    
Not 5 - Finansiella kostnader     

Räntekostnader  -238 -177 

Räntekostnader  -238 -177 
 

    
Not 6 - Årets justerade resultat enligt balanskrav    

Justering enligt balanskrav  0 0 

Årets resultat enligt RR  5 686 8 352 

Årets justerade resultat enligt balanskrav  5 686 8 352 
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NOTER  2019-12-31 2018-12-31 

Not 7 - Byggnader, mark och markanläggningar    

Byggnader     

Ingående anskaffningsvärde  11 051 11 051 

Ackumulerat anskaffningsvärde   11 051 11 051 
     

Ingående avskrivningar  -2 954 -2 391 

Årets avskrivning   -564 -335 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning    -229 

Ackumulerade avskrivningar  -3 518 -2 954 

Bokfört värde byggnader 
 

7 533 8 097 

 
    

Mark     

Ingående anskaffningsvärde  492 492 

Ackumulerat anskaffningsvärde  492 492 

Bokfört värde mark 
 

492 492 

 
    

Markanläggning     

Ingående anskaffningsvärde  63 351 57 176 

Årets investering  4 501 6 175 

Omklassificering  -1 609  

Ackumulerat anskaffningsvärde  66 242 63 351 
 

    
Ingående avskrivningar  -24 333 -23 083 

Årets avskrivning  

 

-1 442 -1 736 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning  0 486 

Ackumulerade avskrivningar  -25 775 -24 333 

Bokfört värde markanläggning 
 

40 467 39 018 

 
    

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 48 492 47 607 
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NOTER  2019-12-31 2018-12-31 

Not 8  - Inventarier     

Inventarier     

Ingående anskaffningsvärde  15 721 14 842 

Årets investering  496 879 

Omklassificering  1 608 0 

Ackumulerat anskaffningsvärde  17 825 15 721 

      

Ingående avskrivningar  -10 238 -9 571 

Årets avskrivning enligt plan  -846 -491 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning  0 -176 

Ackumulerade avskrivningar  -11 084 -10 238 

SUMMA Inventarier  6 741 5 483 
 

    
Not 9 - Omsättningstillgångar     

Kundfordringar  15 057 15 580 

Redovisning moms  0 249 

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader  476 1 571 

Övrigt  0 269 

Fordringar  15 533 17 670 
 

    
Not 10 - Eget Kapital     

Ingående eget kapital  32 578 24 307 

Årets resultat  5 686 8 352 

Effekt av tillämpning av komponentavskrivning    -81 

Eget kapital  38 264 32 578 
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NOTER    

Not 11 - Långfristiga skulder  2019-12-31 2018-12-31 

Nyköpings kommun  20 000 20 000 

Långfristiga skulder  20 000 20 000 
 

    

 
   

Not 12 - Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)    

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till   17 000 17 000 

Utnyttjat kredit uppgår till  0 0 
 

    

Not 13 - Kortfristiga skulder     

Amortering på långfristigt lån  0 0 

Leverantörsskulder  749 1 178 

Upplupna kostnader  1 559 1 255 

Utgående moms  2 617 2 845 

Skatter  4 4 

Interimskuld IOF  13 765 12 871 

Kortfristiga skulder  18 695 18 154 
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Bilaga 1. Investeringsplan 2018–2030  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVF
NYKOPING-OXEL6SUNDS
VATTENVERJ(SFORBUND

Revisorerna

Kommunfullmiiktige i
Nykopings kommun
Oxekisunds kommun

REVISIONSBER]iTTELSE F6R VERKSAMHETSARET 2019
Vi, av fullm?iktige utsedda revisorer har granskat Nyk<iping-Oxeldsunds Vattenverksfiirbunds
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2019.

Direktionen ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mil, beslut och
riktlinjer samt de ft)reskrifter som giiller ftir verksamheten. De ansvarar ocksi ftir att det finns
en tillriicklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar iir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper och prdva om
verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mil och fiireskrifter
som giiller ftir verksamheten.

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,

ftirbundsordningen och forbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomftirts med

den inriktning och omfattning som beh<ivs fiir att ge rimlig grund ftir bed<imning och

ansvarsprcivning.

Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan " Revisorernas redogcirelse" och dArtill fogade bilagor nr 2-4.

Vi beddmer att direktionen har bedrivit verksamheten pi ett iindamilsenligt och fran
ekonomisk synpunkt tillfr edsstiil lande siitt.

Vi bedrimer att riikenskaperna i allt viisentligt tir rdttvisande.

Vi instiimmer i direktionens bedrimning att balanskravet for 2019 iir uppfullt. Fdrbundet

redovisar ett overskott pi 5 686 tkr efter balanskravsutredning. Det finns inget underskou frin
tidigare ir att tiicka.

Vi instiimmer i direktionens bed<imning att de finansiella m&len ftir har uppnitts. Vi
instiimmer ocksi i att milen ftir verksamheten har uppnitts.

Revisionen har omfattat granskning av delirsrapport 2019 (bilaga 2), granskning av intern

kontroll (bilaga 3), bokslut och irsredovisning ftir 2019 (bilaga 4) samt trtiffar med

ftirbundsledningen.

Vi tillstyrker att respektive futlmiiktige beviljar ansvarsfrihet fiir direktionen samt de

a ledamtiterna i densamma.\
Z
e//4/

den
(

Eva Asthage



-Lpwc
Revisionsrapport

Granskning av
delflrsrapport 2olg
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Clara Lindgren, revisionskonsult
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Sammanfattning
PwC har pA uppdrag av kommunalfdrbundets f6rtroendevalda revisorer dversiktligt grans-
kat kommunens delArsrapport fdr perioden 2019-01-01 - 2019-0&31. Uppdraget ingir
som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r Ar 2019.

Syftet med den 6versiktliga granskningen ar att ge kommunalfdrbundets revisorer ett un-
derlag f6r sin bed6mning av om delArsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet ar forenligt med de mal
som direktionen faststal[.

Med utgAngspunkt frAn stdllda revisionsfrAgor lamnas f6ljande sammanfattande revision-
ella bed6mning:

Ar resultaten i delarsrapporten fcirenliga med de av fullmaktige faststallda malen for god
ekonomisk hushallning, d.v.s. finns fOrutsettningar att malen kommer att uppnas?

Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet 5r fdrenligt ar fdrenligt med de finansiella
mAl som direktionen fastst6llt i budget 2019.

Vi bed6mer, utifrin del6rsrapportens aterrapportering, att verksamhetens prognostiserade

utfall ar fdrenligt med de av direktionen faststallda verksamhetsmAlen i budget 2019 f6r

de mal som f6ljs upp i delarsrapporten. For de m6l som inte foljs upp forren i arsredovis-

ningen kan vi inte gora nagon beddmning. Den sammanvagda beddmningen blir dermed

att verksamhetsmilen delvis ar f6renligt med de faststellda milen.

-Lpwc 2

Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisn ingssed?

Vi bed6mer att delArsrapporten i allt visentligt ar upprattad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i 6vrigt. Bedomningen i delirsrapporten ar att balanskravet kommer
att uppfyllas for ar 2019.

N[t



1.

1.1. Ba kgrund
Fullmiktige ska behandla minst en delArsrapport per ar f6r kommunalfdrbund. I samband
med fullmaktiges behandling av delarsrapporten ska aven revisorerna beddma resultatet i

delarsrapporten. Denna granskning utgdr underlag fdr det utlitande som revisorerna ska
ldmna till fullmdktige. Detta galler dven f6r kommunalfdrbund

Delarsrapporten ska omfatta en period av mtnst hdlften och hogst tva tredjedelar av rd-
kenskapsdret och den ska inneh6lla en dversiktlig redogorelse for utvecklingen av kom-
munalforbundets verksamhet och resultat sedan foregAende rdkenskapsdrs utgAng.

Revisionsobjekt ar direktionen som ar ansvarig for delarsrapportens upprattande

1.2. Syfte och Revisionsfrigor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag f6r sin skriftliga bedomning vilken skall
bi1699as delArsrapporten i samband med medlemskommunernas fullmdktiges behandling
av densamma.

Granskningen ska besvara fOl.iande revisionsfrigor:

. Har del6rsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed?

. Ar resultaten i delarsrapporten f6renliga med de av direktionen faststallda malen
for god ekonomisk hushillning, d.v.s. finns forutsattningar att milen kommer att
uppnas?

1.3. Revis io ns kriterier

Fdljande kriterier anvands i granskningen:

o Kommunallag (KL)

. Lag om kommunal boK6ring och redovisning (LKBR)

o RAdet f6r kommunal redovisnings rekommendation R17, DelArsrapport

o DireKionens beslut avseende god ekonomisk hushAllning

. Direktionensanvisningaravseendedelarsrapport

1.4. Avgrdnsning och metod

Granskningen av delarsrapporten omfattar:

o 6versiktlig granskning av den finansiella delen av delarsrapporten per 20'19-08-31 ,

. fOrvaltningsberaftelsensinnehAll,

-Lpwc
3

Inledning

Kommunalf6rbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mal fdr god eko-
nomisk hush6llning i budgeten. Dessa mal ska sedan fdljas upp idel5rsrapport och Arsre-

dovisning.

(ulL



hur kommunalf6bundet redovisar hur val det prognostiserade resultatet dr forenligt
med melen fdr god ekonomisk hushAllning (finansiella och verksamhetsmassiga
m6l).

Granskningen utgAr frin Vagledning 4, Granskning av delarsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som ar ansvariga fOr delarsrapportens upprattverk-
samhet i rimlig grad kunna bedoma om delarsrapporten ger en rattvisande bild. Gransk-
ningen ar 6versiktlig och omfattar derfor att bedoma ett urval av underlagen till den in-
formation som ingir i delarsrapporten. Detta utesluter inte att andra an her framforda fel-
aktigheter kan f0rekomma.

Den granskade delarsrapporten faststdlldes av direktionen 2019-09-19 och vi har aven
granskat rapport som justerats pa nagra punkter i samband med vAr granskning 2019-09-
23.

-Lpwc 4
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En dversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jam-
f6rt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i

ovrigt har.

Rapportens innehall har sakgranskats av verksamhetschef och ekonom.



Iakttagelser och
bedomningar

2.'1. Lagens krav och god redovisningssed
21 1 lakttagelser

Den uppraftade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet for peri-
oden uppgAr till 5 862 tkr. Direktionen har 6verlemnat rapporten inom lagstadgad tid titt
fullmdhige.

F6rvaltningsberattelse
Forvaltningsberattelsen innehAller uppgift om handelser av vasentlig betydelse som intrdf-
fat under eller efter delarsperiodens slut, men innan delarsrapporten upprattats

Upplysningar om fOrbundets fdrvantade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifr6n god ekonomisk hushallning beskrivs.

En redovisning av hur helarsprognosen fcfrhiller sig till den budget som faststdllts fdr den
ldpande verksamheten g6rs. Det prognostiserade resultatet uppgAr till 5 862 tkr vilket dr
3 167 tkr battre an budgeterat.

En beddmning av balanskravsresultatet utifr6n helirsprognosen lamnas.

Finansiella rapporter
Delarsrapporten innehAller resultat- och balansrakning samt de noter som kravs enligt
RKR:s rekommendation R17. Rdkenskaperna omfattar periodens utfall samt jdmf6relsetal
i enlighet med rekommendationen.

En samlad, 6versiktlig beskrivning av f6rbundets drift- och investeringsverksamhet finns i

delarsrapporten. Driftredovisningen finns under rubrik "Budget och prognos". Det finns en
mindre differens mellan investeringsredovisningen och noterna till balansrakningen.
Denna bedoms som ej vasentlig.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansrikning f6r kommunen har inga va-
sentliga awikelser noterats:

Noter
Redovisningsprinciper fdr del6rsrapporten anges som ett eget avsnitt bland rdkenskaper-
na. Det framgir inte att principerna dr densamma som vid fdregaende irs irsbokslut.
Hdnvisning gdrs till att f6rbundet foljer samma redovisningsprinciper som Nyk6pings
kommun. Vissa redovisningsprinciper beskrivs. Utveckling b6r goras till bokslutet av redo-
visningsprinciperna sa att aktuella redovisningsprinciper framgAr i f6rbundets 6rsredovis-
ning utan hdnvisning Nyk6pings kommun.

Forklaring till sasongsvariationer beskrivs ej sdrskilt.
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Vi bedomer att delersrapporten i allt vasentligt dr i enlighet med lagens krav och god re-
dovisningssed i 6vrigt. Bedomningen i delarsrapporten ar att balanskravet kommer att
uppfyllas fdr ir 2019.

2.2. God ekonomisk hushdllning
Direktionen har faststaln ett mebokument f6r 2019 innehAllande ett antal finansiella mAl
och verksamhetsmAl.

Mil f<ir verksamheten
I delirsrapporten gdrs en uppfoljning av samtliga mal som fullmdktige faststalfi for verk-
samheten utom avseende framtidsplanering/utveckling av mil samt m6let om god vatten-
kvalit6 som f6ljs upp i Arsredovisningen. Redovisningen g6rs utifrAn prognos f6r helirsu!
fallet men anges iflera fall som att milet dr uppfyllt.

Vi bedomer att det prognostiserade resultatet er forenligt med de finansiella mil som di-
rektionen faststallt i budget 20'19.

Vi bedomer, utifrin delArsrapportens iterrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall ar forenligt med de av direktionen faststallda milen i budget 20'19 f6r de mAl som
f6ljs upp i delirsrapporten. Vi kan inte gdra nigon bed6mning for de tvi mAl som inte foljs
upp f6rran i irsredovisningen.

.L
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Finansiella mil
I delirsrapporten g6rs en avstamning mot arsprognosen avseende f6rbundets finansiella
m6l som faststallts i budget 2019. Det star att uppfdl.lning av resultatet gOrs upp vid Arsre-
dovisningen, men redovisningen av prognosen i rapporten innebar att man kommer att
klara mdlet. Detta framger ocksa vid redovisningen av malet f6r egenfinansiering.

Av redovisningen framgAr att samtliga finansiella mel prognostiseras att uppfyllas.

M



3. Bedomningar utifrfln
revisionsfrflgor

Revisionsfraga

Har delarsrapporten upprdttats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delarsrapporten f6ren-
liga med de av fullmaktige faststallda
mAlen fdr god ekonomisk hushillning,
d.v.s. finns forutsattningar att malen
kommer att uppnAs?

Kommentar

Uppfyllt

Malet f6r arets resultat
bedoms nas utifran
lamnad prognos, even
om uppfoljning inte
gOrs forran i arsredo-
visningen.

Oelvis uppfyllt

De mal som foljs upp i

rapporten er uppfyllda.
De tva mal som inte
foljs upp fdrren i ars-
redovisningen kan inte
bedomas forran da.

2019-10-O2

An n ika H ansson, U ppdragsle-
dare/Projektledare

Denna rapport har upprattats av Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB (org nr 556029€740)
(PwC) pa uppdrag av Nykoping-Oxelosunds vattenverksforbunds revisorer enligt de villkor och
under de forutsatningar som framgar av projektplan fran den 2 Juli 20'19 PwC ansvarar inte utan
sarskilt atagande, gentemot annan som tar del av och forlitar sig pa hela eller delar av denna rap-
port.
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NOVF
I\'YK6PING.OXEL 6 SUNDS
VATTENVERKSF6RBUND

Revisorerna

Bilaga 1

Revisorernas redogdrelse fiir hr 2019

Revisorernas granskningsuppdrag utgir frin kommunallagen och god revisionssed. Av kom-
munallagen framgir att revisorerna skall granska all verksamhet och darvid bedrima om verk-
samheten skots pi ett [ndamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsst[llande sdtt, om
riikenskaperna iir riittvisande och om den interna kontrollen tir tillr6cklig.

Under iret har granskning skett av bokslut och arsredovisning samt delirsrapport for 2019.

Delirsrapp ort 2019 (Bitaga 2)
Granskningens syfte ar att ge underlag flor bedcimning av om delirsrapporten iir uppriittad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet iir ftrenligt med de mil
som kommunfullmdktige faststiillt.

Resultatet ftir perioden 2ir 5 682 tkr (5 991 tkr), vilket ar 309 tkr liigre iin motsvarande period
ftireg&ende 6r. Prognosen ftir hel&ret pekar mot ett resultat om 5 850 tkr. En bedomning av om
att balanskravet kommer att uppffllas gdrs i delarsrapporten utifrin redovisad prognos.

Utifran vir dversiktliga granskning gcir vi ftiljande bed<imning av Vattenverksftirbundets de-
lirsrapport:

o Delirsrapporten iir i allt viisentligt uppriittad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i <ivrigt. Vissa kommentarer liimnas i rapporten.

o Vflr civersiktliga granskning visar pi att prognostiserade resultat iir ftirenligt med
de finansiella milen som direktionen faststiillt i budget 2019 ftir resultatet. Frjr-
bundet gdr ingen uppftljning ftir ett av milet ftirriin i irsredovisningen.

o Vi beddmer, utifran delirsrapportens iterrapportering, att verksamhetens progno-
stiserade utfall iir ftirenligt med de av direktionen faststtillda verksamhetsmAlen i
budget 2019 ftir de mil som ftiljs upp i delirsrapporten. For de mil som inte ftiljs
upp ftiniin i firsredovisningen kan vi inte grira n6gon bedomning. Den samman-
viigda bed<imningen blir diirmed att verksamhetsmilen delvis iir ftrenligt med de
faststiillda milen.

Intern kontroll - tiversiktlig granskning (Bilaga 3)
Granskningen har syftat till att pr<iva och bed<ima om direktionen siikerstiiller att den interna
kontrollen iir tillr[cklig. Den samlade bedcimningen 2ir att direktionen inte helt har siikerstZillt
att den interna kontrollen iir tillr6cklig. Av de revisionsfrigor som har legat till grund ftir den
samlade bedrimningen iir ett bedrimt som uppfrllt, tvi som delvis uppffllt och ett som inte
uppffllt. I granskningen har ftiljande rekommendationer ltimnats:

-.16,4, ,g



o Anta regler och anvisningar ft)r intern kontroll ftr ltirbundets organisation och arbete
Anvisningarna bcir innehilla en beskrivning av ftirbundets internkontrollarbete, roll-
och ansvarsftirdelning, hur riskbedomning ska genomft)ras och dokumenteras, samt
hur genomftirda kontroller ska dokumenteras och iterrapporteras till direktionen.
Stikerstiilla att arbetsstittet ft)r ft)rbundets intemkontroll dokumenteras ftr att minska
risken att viirdefulla rutiner gir ft)rlorade vid eventuella persona- och/eller verksam-
hetsft)riindringar.
Siikersttilla att all riskbedcimning dokumenteras, iiven av den som inte kommer med i
internkontrollplanen ftir att siikerstdlla spirbarheten mellan utvalda kontrollpunkter
och riskbed<imning.

a

a

Bokslut och irsredovisning 2019 (Bilaga 4)
Granskningen sker utifrin ett viisentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till syfte
att bed6ma om irsredovisningen iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god redovis-
ningssed samt om resultatet iir ftirenligt med de m6l fullmdktige beslutat.

Vi bed<jmer att irsredovisningen i allt viisentligt innehAller upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stiillningen.

Vi bed<jmer att Vattenverksftirbundet lever upp till kommunallagens krav pA en ekonomi i
balans.

Vi bedrimer att resultatet iir ft)renligt med de finansiella mAl som medlemskommunernas
fullmdktige faststiillt i budget 2019. Vi bed<imer att verksamhetens utfall iir ftrenligt med de
av medlemskommunernas fullmiiktige faststiillda verksamhetsmilen i budget 2019.
Styrelsen liimnar inte en sammanfattande bedrimning avseende den samlade mAluppf,rllelsen
avseende god ekonomisk hushillning fiir hr 2019. Samtliga mil bedoms som uppfrllda.

Vi bedrimer vidare att drsredovisningen i allt viisentligt iir riittvisande. Frirbdttringar har gjorts
fran tidigare 6r avseende dverging till komponentavskrivning och beskrivning av redovis-
ningsprinciper, men dessa behdver viss fortsatt utveckling. Redovisningen kring hantering av
civerskott behriver ftirtydligas i arsredovisningen utifrAn Lagen om allmtinna vattentjiinster.
Ytterligare kommentarer liimnas i rapporten.

Triiffar m ed fiirvaltnin gen
Revisionsarbetet har forutom ovanstiende redovisade granskningar iiven omfattat kontakter
med ftirvaltningsledningen.

6vrigt
Vir revision har 2iven omfattat att lcipande granska och ta del av kallelser och protokoll, samt
genom information hilla oss underriittade om ftirbundets verksamhet. Kostnaderna ftir vir
revision har uppgitt till 103 tkr.

Som sakkunnigt bitrade anlitas PwC.

\
dgn 2020
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Sammanfattning
PwC har p6 uppdrag av vattenverksfdrbundets f6rtroendevalda revisorer granskat
kommunens Arsredovisning f6r perioden 2019-01-01 -2019-12-31. Uppdraget ing6r
som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r Ar 201g.

Syftet med granskningen flr att ge kommunens revisorer underlag f6r sin skriftliga
beddmning om 6rsredovisningen dr upprdttad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet dr f6renligt med de m6l fullmdktige beslutat.

Med utgAngspunkt fr6n stdllda revisionsfr6gor ldmnas foljande revisionella
beddmningar:

Liimnar irsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska stillningen?

Vi bedomer att Arsredovisningen i allt vdseniligt innehiller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.

Vattenverksf6rbundet lever upp till kommunallagens krav pA en ekonomi i balans.

Ar irsredovisningens resultat frirenligt med de rnAI fullmdktige beslutat avseende
god ekononnisk hr"lshillning?

Vi beddmer att resultatet dr f6renligt med de finansiella mil som medlemskommunernas
fullmiktige faststdllt i budget 2019.

Vi bed6mer att verksamhetens utfall dr fdrenligt med de av medlemskommunernas
fullmdktige faststdllda verksamhetsmilen i budget 2019.

Direktionen 16mnar inte en sammanfattande beddmning avseende den samlade
mAluppfyllelsen avseende god ekonomisk hush6llning for 61 2019. Samtliga mil
beddms som uppfyllda

Ar rdkenskaperna i atlt vdsentligt rittvisande?

Vi beddmer att rdkenskaperna i allt visentligt dr rittvisande. Vissa forbdttringar har
gjorts sisom Overging till komponentavskrivning och utveckling av
redovisningsprinciperna. Det flnns vissa kommentarer i rapporten.

2 N"



Inledning
Bakgrund

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska arsredovisningens delar upprattas som en helhet och ge en
rattvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska stallning. Detta galler aven f6r kommunalfdrbund

Kommunalf6rbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mAl f6r god
ekonomisk hush5llning i budgeten. Dessa mil ska sedan fdljas upp idel6rsrapport och
Srsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 $ bedoma om resultaten i

arsredovisningen ar forenliga med de mal medlemskommunernas fullmdktige beslutat.
Revisorernas skriftliga beskrivning ska lamnas till medlemskommunernas fullmektige
inf6r behandlingen av irsredovisningen. Denna granskning utg6r underlag fdr det
utlatande som revisorerna ska ldmna till medlemskommunernas fullmdktige.

Revisionsobjekt ar drrektionen som ar ansvarig for arsredovisningens upprattande.

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag f6r sin skriftriga bedomning om
Srsredovisningen ar upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet dr fdrenligt med de mal fullmdktige beslutat.

Granskningen ska besvara f6ljande revisionsfr6gor.

. Lamnar arsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska stdllningen?

o Ar irsredovisningens resultat forenligt med de mdl medlemskommunernas
fullmdktige beslutat avseende god ekonomisk hushallning?

o Ar rdkenskaperna i allt vdsen igt rattvisande?

pwc-L

F0ljande kriterier anv6nds i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR)

o Ridet for kommunal redovisnings rekommendationer

o Medlemskommunernas fulmektiges besrut avseende god ekonomisk husha[ning

3
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Avgriinsning och metod

Avgrdnsning och inriktning har skett efter en bedOmning av vAsentlighet och risk. Till
grund for beddmningen ligger bland annat resultatet av tidigare irs granskning och
fordndringar i normgivningen avseende den kommunara redovisningen.

Fel i rdkenskaperna betraktas som vdsentliga om de dr av sAdan omfattning eller typ att
de, om de varit kdnda f6r en vdlinformerad ldsare av irsredovisningen med intressen i

kommunen, hade p6verkat dennes beddmning av kommunalforbundet. Detta kan
inkludera sAvdl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och
verksamheter.

Granskningen har utfdrts enligt god revisionssed med utgingspunkt i utkast "Vigledning
fdr redovisningsrevision i kommuner och landsting" frin Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av rdkenskapsmaterial.

VAr granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag
till den finansiella rapporteringen.

Rapporten har sakgranskats av fdrbundschef och controller

4
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Iakttagelser och bedomningar

-bpwc

verksamhetens utfa ll, finansieri ng och ekonom iska stil lning

lakttagelser

FOrva ltn i n g s beriittelse

Fdrvaltningsberdttelsen innehiller en Oversikt 6ver utvecklingen av f6rbundets
verksamhet.

F6rvaltningsberdttelsen innehAller upplysningar om viktiga fdrh6llanden f6r resultat och
ekonomisk stdllning. Fdrvaltningsberdttelsen innehdller upplysningar om hdndelser av
vdsentlig betydelse for forbundet som intrdffat under rdkenskaps6ret eller efter dess
slut. lnga sdrskilda hdndelser noterade efter rdkenskapsirets slut.

F6rvaltningsberdttelsen inneh6ller upplysning om forbundets f6rvdntade utveckling.

F6rvaltningsberdttelsen innehiller upplysningar om andra forhillanden som dr av
betydelse fdr styrningen och uppfoljningen av den kommunala verksamheten.

Fdrvaltningsberdttelsen innehAller en utvdrdering av om m6len och riktlinjerna for god
ekonomisk hushillning har uppnitts och f6ljts. Resultatet av god ekonomisk hushillning
bed6ms under avsnittet god ekonomisk hushdltning i denna rapport.

F6rvaltningsberdttelsen innehAller en utvdrdering av forbundets ekonomiska stdllning.

Forvaltningsberdttelsen in nehdller u pplysn i ngar om arets resu ltat efter
balanskravsjusteri ngar. Nigra balanskravsj usteringar gors i nte och
balanskravsresultatet uppgAr till 5 685 tkr. Detta innebdr att forbundet har klarat
balanskravet och det finns inget negativt resultat fr6n tidigare ir att iterstdlla.

Arsredovisningen innehiller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgir hur utfallet
fdrhaller sig till den budget som faststdlls f6r den ldpande verksamheten.

Arsredovisningen innehiller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
I nvesteri ngsredovisn i ngen omfattar en sam lad redovisning av forbundets
investeringsverksam het. Utfall t. o. m. 20 1 9 redovisas per investerin gsobjekt medan
budget fdr 2019 och flerArsplan 2020-2021endast redovisas med markering av aktuella
investeringar och total investeringsbudget. Vi accepterar detta forfarande.

Vi beddmer att drsredovisningen i allt vdsentligt redogdr for utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.
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Vattenverksfdrbundet lever upp till kommunallagens krav pi en ekonomi i balans f6r 6r
2019.

God ekonomisk hushAllning

Kommunfullmdktige har faststillt ett mAldokument f6r perioden 2019-2021 innehAllande
ett antal finansiella m6l och verksamhetsmil.

I irsredovisningen gors en avstemning mot f6rbundets finansiella mal fdr god

ekonomisk hushAllning som faststallts i budget f6r 20'19.

Av redovisningen framgir att samtliga finansiella mil uppfylls.

}
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M6let uppfylltPositivt resultat med 5 685 tkrEkonomi i balans. O-resultat

M6let bedoms som uppnattVattenavgifterna ska
finansiera drift skostnaderna

100 % egenfinansiering

Total kostnad/levererat vatten
ska inte overstig 5 kr/m3

Milet bedoms som uppnattKostnadseffeKiv verksamhet

Miluppfyllelse
Vattenverksf ti rbu ndets
bed6mning

Finansiella mAl Utfall 2019
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Mil fdr verksamheten

God vattemkvm{*tmt
Utveckling av
vattenprovtagning

Provtagningsprogram
utvecklas med
avseende pi krav
och behov f6r kontroll
av rAvatten och
dricksvatten

M6let beddms uppnAtt

Okad
leveranssiikerhet
Etablera
reserwattentdkt

Fdrnyelse
huvudvattenledning
ar

Rapportering till
Direktionen om
fortl6pande arbete

Fdrnyelse av
huvudvattenledningar
planeras att i

genomsnitt ske med
2 o/o per Ar

MAlet beddms uppnitt

MAlet beddms uppnAtt

Utveckling av mil Direktionsdag M6let beddms uppndtt

Underh*[$up$am

Planerade arbeten
utf6rs

Klart/fordrojt.
Redovisning for vilka
arbeten som har
utf6rts ldmnas i

forvaltn i ngsberdttelse
n

Milet beddms uppnAtt

$y'rvestenimgmpIam

Utredningar utf6rs
si att planen kan
f6ljas

Utfall bokslut.
lnvesteringsplanen
2019-2021 uppges
ha fdljts under
perioden, har gAtt
6ver
6rsplaneringarna
p.g.a. resursbrist.
Planerade resurser
har inte kunnat
tillhandahillas av
kommunen sA
utredningar och
upphandling gdllande
i nvesteri ngsprojekten
har tagit nigot ldngre
tid dn vad som satts i

Arsplaneringarna

Mdlet bed6ms uppnAtt

Mil frir
verksamheten
faststdllda i
budget 2019
(aktivitet)

Miluppfyllelse

Vattenverksfdrbundet
s bed<imning

Utfall20{9

}
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I Arsredovisningen gors en avstdmning mot kommunens verksamhetsmal for god
ekonomisk hushallning som faststallts i budget 2019. Av den framgir att samtliga mil
bed6ms som uppfyllda.

Vi bedomer att utfallet ar fdrenligt med medlemskommunernas fullmektiges mil f6r god

ekonomisk hushAllning i det finansiella perspektivet.

Resultatrekning

Resultatrekningen er uppstalld enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Justering
har gjorts i not avseende jdmforande redovisning frin fdregiende Ar p.g.a. overgang till
komponentavskrivning.

Vi har noterat att medlemskommunerna har tagit nytt reglemente for pensioner till
fortroendevalda. Det framg5r inte nagot om fdrtroendevalda i NOVF ska ha ersettning

med pensionsformin pi de erhillna arvodena. I likhet med tidigare erhdller
fdrtroendevalda i NOVF inte nAgon pensionsformAn p6 de erhAllna arvodena.

Balansrdkning

Justeringar har gjorts av ingAende balanser till f6ljd av overgAngen till
komponentavskrivning. Vi noterar att Srets avskrivningar av inventarier ingar ijustering
av ingAende balans.

-.L 8
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Bedomning

Vi bed6mer, utifrin irsredovisningens aterrapportering, att verksamhetens utfall dr
f6renligt med medlemskommunernas fullmaktiges 6vergripande mel fdr verksamheten.
Vi noterar dock att utredningar och upphandling gallande investeringsprojekt har tagit
nagot langre tid dn vad som satts i arsplaneringarna p.g.a. att planerade resurser inte
har kunnat erhAllas av Nyk6pings kommun.

Direktionen ldmnar ingen sammanfattande beddmning avseende den samlade

miluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushillning for ar 2019, men samtliga mal

bedoms som uppfyllda.

Riittvisande ra kenskaper

lakttagelser

Balansrakningen ar upprattad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Vi noterar att

fdrbundet har gAtt over till komponentavskrivning under 2019. Nagot
anlaggningsregister flnns dock inte annu. Forbundet anvander Nykdpings kommuns

redovisningssystem och kommunen har annu inte g6tt 6ver till komponentavskrivning
vilket paverkar f0rbundets mojlighet.

NI



Kassafl6desanalysen dr uppstdlld enligt gdllande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflodesanalysen dverensstdmmer med 6vriga delar av
6rsredovisningen.

Redovisningsprinciper

Upplysning om tilldmpade redovisningsprinciper ldmnas som not i 6rsredovisningen
vilket dr en utveckling frin tidigare 6r.

Beddmning

Vi beddmer att rdkenskaperna i allt vdsentligt dr rdttvisande. Vi ser positivt pi att
6vergAng har skett till komponentavskrivning dven om vi noterar att man dnnu inte har
nAgot anldggningsregister. Vi har granskat denna 6verging Oversiktligt och noterar att
Arets avskrivning av inventarier ingAr ijusteringen av ingAende balans. Bedoms som ej
vdsentligt totalt sett i granskningen. En dversyn av rutinerna behdver goras och vi
kommer att f6lja detta i samband med granskningen av delArsrapporten. Vi ser positivt
pi att man nu har utvecklat redovisningsprinciperna och dven vissa andra delar av
Arsredovisningen. Ytterligare utveckling behdver gdras, bl.a. avseende komponenter
och avskrivningstider. En dversyn behdver ocksA g6ras f6r att anpassas till de krav som
Lagen om allmdnna vattentjdnster stdller utifrAn kravet pA att uttaget av taxa inte fir
dverskrida vad som beh6vs for att bedriva nddvdndig verksamhet, d.v.s. vinst f6r inte
genereras. Uttag fir gdras f6r att sdttas av till en dverskottsfond f6r nyinvesteringar
under vissa f6rutsdttningar. F6rbundet b6r till kommande 6r utveckla redovisningen sA

att detta tydligg6rs. Detta har pipekats dven tidigare ir.

-epwc I
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Bedomningar utifrfln
revisionsfrflgor

RevisionsfrAga Kommentar

Ldmnar
6rsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
stdllningen?

Uppfyllt

Ar 6rsredovisningens
resultat f6renligt med
de milfullmdktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushillning?

Finansiella mdl Uppfyllt

Uppfyllt
Verksamhetsmdl

Ar rdkenskaperna i

allt vdsentligt
rdttvisande?

Uppfyllt

2020-03-02

Annika Hansson,
U p pd rag s I e d a re /P roj e kt I e d a re

Denna rapport har upprdttats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029€740) (PwC) pi uppdrag
av Nyk6pingOxel0sunds VattenverksfOrbund enligt de villkor och under de forutsdttningar som framgAr av
projektplan frAn 2019-12-05. RvC ansvarar inte utan sdrskilt Stagande, gentemot annan som tar delav och
f6rlitar sig p6 hela eller delar av denna rapport.
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Till kommunfullmäktige i Oxelösund

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Catharina Fredriksson.

l oktober 2019 tog kommunfullmäktige beslut om budget. Som kommunstyrelsens
ordförande sa du inför beslutet bland annat att kompetensutveckling av personalen är extra
viktigt för att klara av den omställning som är nödvändig.

Du talade även om vikten av att kommunens medarbetare känner sig delaktiga och får
uppmuntran för det goda arbete som de utför varje dag, dygnet runt i våra verksamheter.

Du lovade även att Oxelösunds kommun ska fortsätta att ta steg för att bli en mer attraktiv
arbetsgivare. "Det är den politiska viljan som finns i majoriteten", hette det.

Men kommunen hinner bara komma en bit in på det nya budgetåret så grusas de höga
ambitionerna! Utbildningsnämndens ordförande kör helt sonika över den egna
förvaltningsledningen! Därmed är förtroendet kört i botten och förvaltningschefen slutar sitt
jobb med omedelbar verkan.

Politiken har det yttersta ansvaret för att leda och utveckla kommunen. Det är majoriteten
som har påtagit sig ansvaret.

. Vilka åtgärder vidtar majoriteten och ytterst kommunstyrelsens ordförande för att
återupprätta förtroendet och leva upp till att vara och bli en ännu attraktivare
arbetsgivare?

. Vilka åtgärder vidtas för att inte få en personalflykt från kommunen som en attraktiv
arbetsgivare?

Oxelösund den 13 mars 2020

.^.^c^^-
/Söran Bernhardsson (KD)

/




	Föredragningslistan
	Delgivningar
	Granskning av revisorernas räkenskaper och förvaltning 2019
	Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019
	Beviljande av ansvarsfrihet för kommunens verksamheter
2019
	Budgeterat underskott Utbildningsnämnden
	Omfördelning budgetram från MSN till KS
	Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet 2019
	Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya
riktlinjer för miljöstipendium
	Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö
8:17 och Oxelö 8:20
	Revidering av finanspolicy
	Taxor 2020 avfallstaxa
	Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019
	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Dag Bergentoft (M) Bo Höglander (C) Göran Bernhardsson (KD) Klas Lundbergh (L)
	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Dag Bergentoft (M)
	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Bo Höglander (C)
	Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Göran Bernhardsson (KD)
	    28.1 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande. Klas Lundbergh (L)



