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Sammanträdesdatum 

Kommunfullmäktige 2020-09-16  

Utdragsbestyrkande 

(3) Dnr KS.2020.5 

Delgivningar 

Delges 
Rapport från inspektion den 4 februari 2020 av Nyköpings och Oxelösunds 
överförmyndarnämnd 
Avgörande i förvaltningsrätten mål 180-19 gällande överklagan av val o Oxelösunds 
kommun 
Protokoll 2020-05-26 Von § 35 
Utdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 2020-06-08 § 16 Ekonomisk 
uppföljning per april 2020  

______ 
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Datum
2020-05-07
 

Beteckning
203- 2992-2020
 

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Rapport från inspektion den 4 februari 2020 av Nyköpings 
och Oxelösunds överförmyndarnämnd

Sammanfattning

Länsstyrelsen kritiserar inte Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd. 

Inledning

Vid inspektionen granskade Länsstyrelsen 29 akter, se bilaga. Efter granskningen 
höll Länsstyrelsen ett sammanträde med Nyköpings och Oxelösunds över-
förmyndarnämnd (nämnden). Vid sammanträdet medverkade Susanne Tenghed, 
Carl-Hampus Sandén och Kristina Lilja Fällman från nämndens kansli, Bo 
Arvidsson, Adéle Bergentoft, Leif Karlsson och Ingela Wahlstam från nämnden 
samt Lisa Wellenius och Lotta Reimers från Länsstyrelsen. Om vi har funnit 
anledning att kommentera nämndens handläggning tar vi upp det i rapporten.

Uppföljning av föregående rapport 

Ingen inspektion genomfördes under år 2019 då Länsstyrelsen bedömde att det 
var uppenbart obehövligt.

Aktgranskning med kritik

Ingen notering. 

Aktgranskning utan kritik

Yttrande om granskning med anmärkning

Sammanfattning

- I akt 11293 angående ett godmanskap noterades att årsräkningen för år 
2018 granskades med anmärkning den 2 augusti 2019. Gode mannen har 
inte fått yttra sig angående anmärkningen. 

- I akt 2727 angående ett förvaltarskap noterades att årsräkningen 
granskades med anmärkning den 22 maj 2019. Den 31 maj 2019 har det 
registrerats i dagboken att årsräkningen har granskats utan anmärkning, 
men i en journalanteckning från samma dag framgår det att den granskats 
med anmärkning. Förvaltaren har inte fått möjlighet att yttra sig inför 
anmärkningen. 

Vid sammanträdet framförde nämnden att i enlighet med deras rutiner så ska 
ställföreträdare få möjlighet att yttra sig inför anmärkning. De har inte någon 
förklaring till varför detta inte skett i dessa ärenden. 
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Länsstyrelsens bedömning
Enligt 16 kap 5 § föräldrabalken, FB, ska ställföreträdaren ges tillfälle att yttra sig, 
om överförmyndaren vid granskningen av årsräkningen finner anledning att rikta 
anmärkning mot förvaltningen. Om ett yttrande inte lämnas inom föreskriven tid, 
eller om överförmyndaren anser att yttrandet inte är tillfredsställande, ska 
anteckning om anmärkningen göras på den granskade handlingen. 

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner i detta avseende. 

Yttrande inför byte av förvaltare

Sammanfattning
I akt 2517 angående ett förvaltarskap noterades följande. Nämnden har nyligen 
beslutat om byte av förvaltare med anledning av att förvaltaren dömts för ett brott. 
Förvaltaren har ansökt om att bli entledigad från sina uppdrag som ställföreträd-
are. Huvudmannen har inte fått möjlighet att yttra sig inför nämndens beslut om 
byte av ställföreträdare. Det finns inte något läkarintyg angående huvudmannens 
förmåga att yttra sig i akten. 

Vid sammanträdet framförde nämnden att brottet som begåtts inte har något med 
ställföreträdarens uppdrag att göra, utan är av en mer personlig natur. 

Efter inspektionen har nämnden framfört att huvudmannen förstår vad saken 
gäller och att nämnden har förbisett att inhämta yttrande från huvudmannen i 
samband med bytet. 

Länsstyrelsens bedömning
Enligt 11 kap. 16 § FB ska överförmyndaren i ärenden om förordnande av god 
man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år ge denna person tillfälle att yttra 
sig, om det kan ske. Även efter en ansökan om entledigande av en god man eller 
förvaltare ska överförmyndaren enligt 11 kap. 21 § FB ge den enskilde tillfälle att 
yttra sig, om det kan ske. 

Länsstyrelsen uppmanar nämnden att se över sina rutiner i detta avseende. 

Tippex i årsräkning 

Sammanfattning
I akt 11373 angående ett förmynderskap noterades följande. Årsräkningen för år 
2018 granskades utan anmärkning i februari 2019. I årsräkningen har vissa upp-
gifter strukits över med tippex. Detta förefaller vara gjort av förmyndarna. Vissa 
tillgångsposter har även flyttats till ett annat avsnitt. Dessa ändringar är gjorda 
med grön penna och förefaller ha gjorts av nämnden vid granskningen. 

Länsstyrelsens bedömning
En ställföreträdare skriver under årsräkningen på heder och samvete och det är 
viktigt att man kan se vad underskriften omfattar för uppgifter. Det är därför enligt 
Länsstyrelsens mening olämpligt att ändringar görs med tippex på detta sätt. Det 
måste även vara tydligt vilka noteringar som gjorts av nämnden i samband med 
granskningen. Det kan exempelvis vara lämpligt att nämnden använder en annan 
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penna än ställföreträdaren, att nämnden gör en signatur vid ändringen alternativt 
att ändringar görs i särskilda fält för ”överförmyndarens noteringar”. 

Övriga frågor

Handläggningstider för granskning av årsräkningar
Länsstyrelsen har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider 
för granskningen av årsräkningar föregående år. Nämnden har uppgett att 99 % av 
årsräkningarna för år 2018 var granskade den 1 oktober 2019. Alla årsräkningarna 
var färdiggranskade den 9 december 2019. Länsstyrelsen finner ingen anledning 
att anmärka på dessa handläggningstider. 

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Lotta Reimers

Bilaga: 
Granskade akter

Kopia till: 
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
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Datum
2020-05-07

 

Beteckning
203- 2992-2020

 

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Granskade akter

Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Akt 3572, 11293, 3137, 11354, 2357, 3262, 2240, 11479 och 11440. 

Förvaltarskap 
Akt 2280, 2906, 2748, 2727 och 2517. 

Förvaltarskap och godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Akt 1145, 10411 och 11250. 

Förmynderskap 
Akt 11692, 11393, 10555, 11505, 3172, 3546, 1811, 10224 och 11373.

Godmanskap för ensamkommande barn 
Akt 11445 och 11613. 

Ansökan/anmälan om behov av god man/förvaltare 
Akt 11698. 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LINKÖPING 
 

BESLUT 
2020-05-12 
Meddelat i Linköping 

Mål nr 
180-19 
 
 

 

Dok.Id 427682     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 406 
581 04 Linköping 

Brigadgatan 3 013-25 11 00             
 

måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsrattenilinkoping@dom.se 

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Gunnar Söderberg, 19440725-6736 
 
MOTPART 
Oxelösunds kommun 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2018  
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725); nu fråga om 
avskrivning 
___________________ 
 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT 

 

Förvaltningsrätten avskriver målet. 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Fullmäktige i Oxelösunds kommun beslutade den 12 december 2018 bl.a. 

om val av ledamöter och ersättare i kommunala nämnder.  

 

Gunnar Söderberg överklagar beslutet och yrkar att de val som genomförts 

på felaktigt sätt upphävs och görs om, att otillåtna val ogiltigförklaras samt 

att protokoll framgent upprättas i linje med kommunallagen. Gunnar 

Söderberg anför bl.a. följande.  

 

Fullmäktige valde presidium och därefter ledamöter. Förfarandet strider mot 

6 kap. 21 § kommunallagen, där det anges att ledamöter ska väljas först och 

därefter presidium.  

 

Otillåtna val ägde rum beträffande två revisorer samt 1:e vice ordförande i 

kultur- och fritidsnämnden, eftersom dessa personer har underlåtit att begära 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LINKÖPING 

BESLUT 
 

180-19 
 

 
 
entledigande från andra kommunala uppdrag som inte är förenliga med 

uppdrag som revisor eller presidiepost enligt kommunallagen. 

 

Protokollet är det enda dokumentet som visar vad som har beslutats under 

sammanträdet. Av protokollet framgår dock inte beslutsgången i något av 

valen, varför beslutsgången blir otydlig och missvisande för kommun-

invånarna.  

 

Vid fullmäktiges val fick majoriteten fler platser än oppositionen utan något 

annat synbart skäl än rent maktpolitiskt. Kommunen avvek därmed från 

praxis och gängse ordning.  

 

Oxelösunds kommun anser att Gunnar Söderbergs yrkanden ska lämnas 

utan bifall och anför i huvudsak följande. Enligt 6 kap. 21 § kommunallagen 

ska nämndens presidium väljas bland nämndens ledamöter. Det innebär att 

det inte är möjligt att välja en ersättare till presidiet utan endast en ordinarie 

ledamot.  

 

Under sammanträdet den 12 december 2018 presenterades tydligt det för-

slag som fullmäktiges valberedning föreslog. Detta har inte återspeglats i 

protokollet, då de som har nominerats efter överenskommelser mellan parti-

grupperna utifrån valresultatet också är de som har blivit valda utan ytterlig-

are nomineringar. I de fall då ytterligare ledamöter har nominerats på sam-

manträdet så har dessa antecknats i protokollet. 

 

Det har framkommit att några av de val som skedde under sammanträdet 

inte hade stöd i lag och att de behöver göras om. Det gäller några av valen 

till revisor och något val då en revisor har valts till ledamot i en nämnd.  

 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 

En laglighetsprövning innebär att ett kommunalt beslut som har överklagats 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I LINKÖPING 

BESLUT 
 

180-19 
 

 
 
ska ändras endast om det inte har kommit till på ett lagligt sätt, rör något 

som inte är en kommunal angelägenhet, det beslutsfattande organet inte har 

haft beslutanderätt eller om det strider mot lag eller annan författning  

(13 kap. 8 § kommunallagen). Rätten kan alltså inte ta ställning till 

lämpligheten i det överklagade beslutet, utan endast till frågan om beslutet 

är olagligt i något av de hänseenden som anges ovan. Det är klaganden som 

ska visa att så är fallet. Prövningen får vidare endast grundas på de 

omständigheter som klaganden har hänvisat till (13 kap. 7 § kommunal-

lagen). Vidare har rätten – om den finner att ett överklagande ska bifallas – 

enbart möjligheten att upphäva ett beslut. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att fullmäktige vid sammanträde den 13 

februari 2019 har fattat ett nytt beslut avseende frågan i målet efter att 

kommunen uppmärksammade att val av ledamöter och ersättare i kom-

munala nämnder hade genomförts på ett inkorrekt sätt. Det nya beslutet 

tillgodoser Gunnar Söderbergs yrkanden på samtliga tre punkter. Gunnar 

Söderberg har uppgett att han vidhåller sitt överklagande.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att Gunnar Söderbergs talan i målet har 

förfallit i och med ändringarna i det nya beslutet och att det inte finns några 

omständigheter som gör att lagligheten i beslutet från den 12 december 2018 

ändå ska prövas. Målet ska därför skrivas av.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

Information om hur man överklagar finns i bilaga 1 (FR-03). 

 

 

Ronny Idstrand 

Chefsrådman 

 

Föredragande jurist har varit Stina Sterner. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

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

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

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

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

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

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

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

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

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

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-26

Utdragsbestyrkande

Von § 35 Dnr VON.2020.21

Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
avtalsförvaltning

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Godkänna svar på revisionsrapporten och överlämna detta som svar till de
förtroendevalda revisorerna.

Sammanfattning

En granskning av kommunens avtalsförvaltning har gjorts av EY, med syfte att
bedöma om denna är ändamålsenlig. EY:s sammanfattande bedömning är att
kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett antal områden. Det saknas i
nuläget en processbeskrivning för avtalsförvaltningen och roller och ansvar är inte
tydligt definierade.

Revisorerna 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 att minska risken för personberoende samt
oegentligheter.

 Tillse att dokumentationen av direktupphandlingar är tillräcklig.

 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.

Det pågår ett centralt arbete kring avtalsförvaltningen som kommer att påverka Vård-
och omsorgsnämndens avtalsförvaltning:

 Kommunstyrelseförvaltningen kommer under hösten 2020 ta fram en tydlig
process för avtalsförvaltning som på ett detaljerat sätt anger de olika stegen i
avtalsförvaltningen med tillhörande roll- och ansvarsfördelning. I detta arbete
ingår även att skapa mallar och vägledningar för avtalsförvaltningen samt
införande av ett e-handelssystem.

 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också en översyn av kommunfullmäktiges
program för uppföljning och insyn av privata utförare, bl.a. kring vilka typer av
avtal som programmet avser samt vilken uppföljning som ska ske.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-26

Utdragsbestyrkande

Von § 35 Dnr VON.2020.21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltning 2020-05-18.
Missiv: granskning av avtalsförvaltning
Granskningsrapport - granskning av avtalsförvaltning.

______

Beslut till:
Förtroendevalda revisorer (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)
Förvaltningschefer (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-05-26

Utdragsbestyrkande

Von § 36 Dnr VON.2020.10

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

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

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

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

Oxelösunds kommun rapporterar per 31 mars 2020:

SoL:

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

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

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

LSS: 2 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltning 2020-05-15.
Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS - kvartal 1 2020.

______
Beslut till: Kf (för åtgärd), Revisorerna (för kännedom), Berörd handläggare (för
kännedom)



Per 2020-03-31 – Funktionsstöd

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

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Man 1993 Servicebostad 190617

Fullt i gruppen – saknar plats – Boende är beslutat och håller på att
iordningställas under våren. Daglig verksamhet pågår./ Fått plats
och kommer flytta in 1 juli.

Kvinna 1990 Gruppbostad 190903

Fullt i gruppen. Boende är beslutat och håller på att iordningställas
under våren. / Fått plats och får flytta in 1 juni. Har i väntan på det
fått ledsagarservice och korttidsvistelse utanför egna hemmet
10 dygn/mån.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-08-26

Utdragsbestyrkande

Von § 45 Dnr VON.2020.10

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

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Rapporten godkänns.

Sammanfattning

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

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

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

Oxelösunds kommun rapporterar per 30 juni 2020:

SoL:

Äldreomsorg 1 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum.

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

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2020-08-14.
Sammanställning ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS kvartal 2.

______

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



Per 2020-06-30 – Äldreomsorg, Funktionsstöd, IFO

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

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Kvinna 1929 SÄBO 20200305
Ingen ledig lägenhet att erbjuda. Personen vistas på korttidsboende i väntan
på säbo. Utökning av säbo-platser pågår med nybygge.



Per 2020-06-30– Funktionsstöd

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

Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant.

Man 1993 Servicebostad 190617

Fullt i gruppen – saknar plats – Boende är beslutat och håller på att
iordningställas under våren. Daglig verksamhet pågår./ Fått plats,
inflytt 1 juli.

Kvinna 1990 Gruppbostad 190903

Fullt i gruppen. Boende är beslutat och håller på att iordningställas
under våren. / Fått plats, inflytt 1 juni. Har i väntan på det fått
ledsagarservice och korttidsvistelse utanför egna hemmet 10
dygn/mån.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 108 Dnr KS.2020.67

Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar
motsvarande beslut.

Sammanfattning

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens
sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och
styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föreslås ett
tillägg i reglementet för den gemensamma växelnämnden om att det ska vara
möjligt att sammanträde med ledamöter sker på distans. Formuleringen i det
föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s underlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden
Protokollsutdrag 2020-04-24 § 5
Tjänsteskrivelse reglemente
Reglemente gemensam växelnämnd

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar
motsvarande beslut.

______

Beslut till:
Trosa kommun, (FÅ)
Gnesta kommun, (FÅ)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-06-03 KS.2020.67

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
Annelie Ljungwald
015538114

Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden.

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun fattar
motsvarande beslut.

2. Sammanfattning

Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens
sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.

För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder och
styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför föreslås ett tillägg i
reglementet för den gemensamma växelnämnden om att det ska vara möjligt att
sammanträde med ledamöter sker på distans. Formuleringen i det föreslagna tillägget är
hämtat från SKR:s underlag.

Beslutsunderlag
Reglementet gemensam växelnämnd
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Annelie Ljungwald
Kommunchef Kommunikations- och servicechef

Beslut till:
Trosa kommun, (FÅ)
Gnesta kommun, (FÅ)







 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Kommunkontoret   
Helena Edenborg 
Kanslichef 
0156-520 06 
helena.edenborg@trosa.se 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-04-16 
Diarienummer 
KS 2020/99 

  

Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden 

Förslag till beslut 
Växelnämndens förslag till kommunfullmäktige i Trosa kommun, Gnesta kommun 
och Oxelösunds kommun: 
 
1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma 
växelnämnden.  
 
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i respektive kommun 
fattar motsvarande beslut. 
 
 
Ärendet 
Reglementet för gemensamma växelnämnden reglerar deltagande på nämndens 
sammanträden. I dagsläget medges inte deltagande på distans.  
 
För att det ska vara möjligt att delta i sammanträden med fullmäktige, nämnder 
och styrelser på distans krävs det att fullmäktige fattat beslut om det. Därför 
föresås ett tillägg i reglementet om att det ska vara möjligt att sammanträde med 
ledamöter på distans. Formuleringen i det föreslagna tillägget är hämtat från SKR:s 
underlag. 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
 
 
Bilagor 
Förslag till nytt reglemente för den gemensamma växelnämnden (tillägg är 
gulmarkerat).  
 
 
Beslut till 
Trosa kommun 
Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun  



 

Reglemente för gemensamma 
växelnämnden 

 
Trosa kommun, Gnesta kommun 

och Oxelösunds kommun 

Antagen av: Kommunfullmäktige 2020-xx-xx, § x 

Dokumentkategori: Styrdokument 

Dokumenttyp: Reglemente  
 



 

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa • Tel: 0156-520 00 • Fax: 0156-520 17 • E-post: trosa@trosa.se 
www.trosa.se 

Gemensam växelnämnd 
Trosa kommun 
Gnesta kommun 
Oxelösunds kommun  

Reglemente 
Datum 
2020-04-16 
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TROSA KOMMUN Reglemente Sida 2(5) 
Gemensam växelnämnd 2020-04-16 

 
 
 

Reglemente för gemensam växelnämnd  

Trosa kommun, Gnesta kommun och Oxelösunds kommun ingår i den 
gemensamma växelnämnden.  
 
Trosa kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Trosa 
kommuns organisation.  
 
Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna 
ingånget samverkansavtal för den gemensamma nämnden.  
 
1 § Uppgifter m.m.  
Växelnämnden har ansvar för administration av växelsystemet för Oxelösund, Trosa 
och Gnesta kommuner. Tjänstegaranti motsvarande branschstandard ska följas. 
 
Växelnämnden ansvarar således för:  

• Förvaltning och teknisk drift av gemensamma telefonifunktionen i Trosa 
kommun. 

• Teknisk drift av kontaktcenter. 
• Unified Communications, ”UC” (integrering av kommunikationstjänster).  
• Telefonifunktionen avser anställda vid Oxelösund, Trosa och Gnesta 

kommuner samt vid kommunalägda bolag i Oxelösund, Trosa och Gnesta 
kommuner.  

 
Utanför växel nämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:  

• Inköp av telefoner enligt specifikation fastställd av Trosa kommun samt 
installation och service av dessa.  

• Installation och kostnad för anslutning till Post- och telestyrelsens telefoninät 
(PSTN).  

• Hantering av respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av 
växelpersonal.  

• Integration av växelsystemet med andra verksamhetssystem. 
• Att informera den andra kommunen om förändringar i respektive verk-

samhet som kan komma att påverka telefonifunktionen.  
 
Nämndens verksamhetsområde kan på sikt även komma att omfatta hantering av 
respektive kommuns inkommande samtal samt bemanning av växelpersonal. Om 
Oxelösund, Trosa och Gnesta kommuner väljer att utöka nämndens verksamhet på 
detta sätt ska samverkansavtalet omförhandlas.  
 
Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna i 
samband med årsredovisning rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är. 
  
 



 
TROSA KOMMUN Reglemente Sida 3(5) 
Gemensam växelnämnd 2020-04-16 

 
 
 

2 § Sammanträden  
Den gemensamma nämnden ska sammanträda minst en gång per år, på dag och 
tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Trosa kommun om inte 
nämnden själv bestämmer annat.  
 
Deltagande på distans 
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 
på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 7 dagar i förväg anmäla detta till 
Trosa kommuns kanslienhet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 
 
3 § Sammansättning  
Nämnden består av tre ledamöter och tre ersättare. Trosa kommun utser en 
ledamot och en ersättare. Gnesta kommun utser en ledamot och en ersättare. 
Oxelösund utser en ledamot och en ersättare.  Parterna är överens om att posten 
som ordförande ska innehas av ledamoten från Trosa kommun, att posten som 1:e 
vice ordföranden ska innehas av ledamoten från Gnesta kommun och att posten 
som 2:e vice ordförande ska innehas av ledamoten från Oxelösunds kommun.  
 
Nämndens ledamöter väljs för samma tid som nämndens mandatperiod, dvs. fyra 
år räknat från 1 januari året efter det att allmänna val hållits till 
kommunfullmäktige.  
 
4 § Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens 
ställe. En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får 
åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. Ersättarna har rätt att närvara och 
yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.  
 
5 § Anmälan av förhinder  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast kalla in ersättare.  
 



 
TROSA KOMMUN Reglemente Sida 4(5) 
Gemensam växelnämnd 2020-04-16 

 
 
 

6 § Kallelse  
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska 
vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska 
på lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 
som får närvara vid sammanträdet senast 5 arbetsdagar före sammanträdesdagen. 
  
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordförande bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. När varken ordföranden 
eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten 
göra detta.  
 
7 § Ersättare för ordföranden  
Om ordföranden eller vice ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är 
hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får nämnden utse en annan 
ledamot att vara ersättare för ordföranden eller vice ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens/vice ordförandens samtliga uppgifter.  
 
8 § Justering och anslag av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot eller ersättare från Gnesta 
kommun och Oxelösunds kommun. Nämnden kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Nämndens protokoll ska anslås på varje 
samverkande kommuns anslagstavla. Respektive kommuns 
tjänstemannaorganisation har ansvar för att kontrollera att nämndens protokoll har 
anslagits på de olika anslagstavlorna.  
 
9 § Reservation  
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.  
 
10 § Delgivning  
Delgivning med nämnden sker med någon av följande: ordföranden, vice  
ordföranden, IT-chefen i Trosa kommun eller motsvarande i Oxelösund (kanslichef) 
och Gnesta kommuner.  
 
11 § Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas 
av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande. I övrigt bestämmer 
nämnden vem som ska underteckna handlingar.  
 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 112 Dnr KS.2020.65

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR
2019

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.

2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och ersättare
beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

Sammanfattning

Revisorerna har granskat årsredovisningen 2019 för samordningsförbundet RAR.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2019
Region Sörmland regionfullmäktiges beslut §85/20 Begäran om ansvarsfrihet för
samordningsförbundet rar i Sörmland
Årsredovisning samordningsförbunder RAR 2019
Revisionsberättelse samordningsförbundet RAR 2019
Granskningsrapport Finsam RAR Sörmland 2019-12-31 KPMG

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.

2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och ersättare
beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

______

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-03 KS.2020.65

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 samordningsförbundet
RAR 2019

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

1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.

2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter och ersättare
beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2019 för samordningsförbundet RAR.
Revisorerna tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2019

Beslutsunderlag
Granskningsrapport samordningsförbundet RAR
Årsredovisning samordningsförbundet RAR
Revisionsberättelse 2019 för samordningsförbundet RAR

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2020-06-02 
Dokumentnummer 

RS-LED20-1235-4 

 

   

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 1(2) 

§ 85/20  Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen för 
samordningsförbundet RAR i Sörmland 

 

Diarienummer: RS-LED20-1235 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2020-05-12 § 92/20 

2 Regionfullmäktige 2020-06-02 § 85/20 

Regionfullmäktiges beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till 

handlingarna.  

 

2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter 

och ersättare beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv 

Jacob Sandgren (S) 

Helena Koch (M) 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition 

och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den 9 juni 2005 bildades samordningsförbundet i Sörmland för rehabilitering och 

aktivering med gemensamma resurser (RAR) efter att ett riksdagsbeslut 2003 

gjorde det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund. 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har i uppgift att främja samverkan mellan 

aktörerna i länet, vilka är aktiva inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Länets nio 

kommuner samt Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

ingår i förbundet.  

 

Jacob Sandgren (S) och Mikael Swedberg (M) representerade Region Sörmland 

för år 2019 i samordningsförbundet RAR. 

 

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt årsredovisning granskas 

av en revisor utsedd av Försäkringskassan och av en revisor utsedd av Nyköpings 

kommun. Styrelsen har vid sammanträdet den 17 februari 2020 fattat beslut om 

årsredovisningen för år 2019.  
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Datum 
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Dokumentnummer 
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Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Tel: 0155 – 24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 – 0032 

SID 2(2) 

Revisorerna för samordningsförbundet RAR har granskat verksamheten och 

bokslutet för verksamhetsåret 2019. Revisorerna bedömer att samordningsför-

bundet har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna bedömer även att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att 

årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed. Resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 

uppställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

med dess ledamöter och ersättare ska beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-05-12, § 92/20 

Tjänsteutlåtande 2020-04-24 

Protokollsutdrag samordningsförbundet RAR 2020-02-17, § 9 

Revisionsberättelse för år 2019 

Årsredovisning 2019 

Granskning av bokslut- och årsredovisning per 2019-12-31 

Beslutet expedieras till 

Jan Grönlund, regiondirektör 

Samtliga kommuner i länet 

Arbetsförmedlingen  

Försäkringskassan  

Akten 
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1 Bakgrund 
Härmed avlämnas rapport avseende granskningen av Samordningsförbundet Finsam-
RAR Sörmland för räkenskapsåret 2019. Granskningen har bedrivits i enlighet med 
god revisionssed för kommunal verksamhet. Syftet med rapporten är att lämna un-
derlag för revisorernas bedömningar och uttalanden i revisionsberättelsen. 

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som styrelsen beslutat. Revisorerna ska 
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberät-
telsen. 

Vidare lämnas i rapporten information till styrelsen om viktigare iakttagelser och even-
tuella rekommendationer till följd av dessa som identifierats i samband med årets revis-
ion. 

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

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

• om räkenskaperna är rättvisande och 

• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

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

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

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR 

• Interna regelverk och instruktioner 

1.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verk-
samhet, främst såsom denna definieras av SKRI  och Skyrev2. Det innebär att vi plane-
rat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet försäkra 
oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och/eller som har direkt koppling till den 

1  Sveriges Kommuner och Regioner 
2 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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finansiella redovisningen i årsredovisningen. Övriga delar har endast granskats utifrån 
om informationen är förenlig med de finansiella delarna. 

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 

Granskningen har genomförts genom: 

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

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

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

• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga un-
derlag. Översiktlig analys av övriga poster. 

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 

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

• Verksamhetens kostnader 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-
ning samt avklipp. 

• Kassa och bank 

- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 

- Kartläggning av posternas innehåll samt stickprov inklusive attest och utanord-
ning samt avklipp. 

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• "Ordning och reda" 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och medlemmarna 

• Upphandlingar 
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Förbundet har anlitat leverantör för utvärdering av projekt med ca 195 tkr. Tjänsten är 
inte upphandlad då val av leverantör har skett med hänvisning till tidigare upphand-
ling och ramavtal. 

Förbundet har haft kostnader för leasing av bil för resor i projekt med ca 50 tkr. Förbun-
det bör utarbeta en resepolicy för resor i tjänsten. 

1.3.2 Granskning av att skatter och avgifter redovisats och betalas i rätt tid och 
med rätt belopp. 

Förbundet erhåller Ersättning för mervärdeskatt "momsersättning" enligt Lag om ersätt-
ning för viss mervärdeskatt för kommuner, landsting, kommunalförbund och samord-
ningsförbund (2005:807) för vilket ansökan skickas in varje månad. Därutöver redovi-
sar förbundet skattedeklaration månadsvis avseende arbetsgivaravgifter och avdragen 
skatt för personal. Beslutad momsersättning och utbetalning samt redovisade och be-
talda skatter och avgifter framgår av Skattekonto hos Skatteverket. 

Vi konstaterar att det att det har förekommit kostnadsräntor vid tre tillfällen under året 
med totalt ca 2 300 kr som har uppkommit som en följd av för sent inkomna inbetal-
ningar av skatter och avgifter. 

2 Resultat av granskningen 

2.1 Årsredovisningen 
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att års-
redovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning. 

Årsredovisningen är dock inte upprättad enligt den nya mall som meddelats av Finsam 
i februari 2020. Jämfört med denna föreslagna utformning så saknar förbundets årsre-
dovisning följande rubriker och områden: 

- Innehållsförteckning 

- Förvaltningsberättelse strukturen innehåller inte följande rubriker 

Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

Styrning och uppföljning av verksamheten 

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

— Väsentliga personalförhållanden 

Förväntad utveckling 

- Driftsredovisning. 

I mallen finns även förslag till noter till resultat- och balansräkningarna. 
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Den information som efterfrågas inom ramen för ovanstående rubriker ingår i huvudsak 
i årsredovisningen för 2019 men som en del av andra rubriker/områden. Motsvarande 
gäller notupplysningarna till resultat- och balansräkningarna. Av det skälet kan förelig-
gande årsredovisning accepteras men vi rekommenderar en omarbetning enligt Fin-
sam samordningsförbunds riktlinjer inför att årsredovisningen för 2020 ska upprättas. 

2.1.1 Iakttagelser 

2.1.1.1 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Förbundet lämnar ingen redogörelse avseende Balanskravsresultat i årsredovisningen. 

Detta förklaras dels av att det inte finns något balanskravsresultat att rapportera då för-
bundet inte haft några realisationsresultat samt varken har innehav av, eller redovisar 
orealiserade resultat, från värdepapper. 

Dels förklaras det av att förbundets egna kapital följer Nationella rådets rekommendat-
ion. Vi konstaterar att nivån på det egna kapitalet vid årets utgång uppgår till 3 073 tkr 
vilket innebär att förbundets storlek på sparade medel/eget kapital överstiger ramen 
enligt Nationella rådets rekommendation som uppgår till 2 700 tkr. Ref. 2.5.2. 

2.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen 
skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med 
LKBR och RKR:s rekommendationer. 

Vid vår granskning har vi granskat förbundets redovisningsprinciper mot RKR:s gäl-
lande rekommendationer. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever 
RKR:s rekommendationer. 

2.3 Bedömning av förbundets mål med betydelse av god ekono-
misk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska samordningsförbundet ha en god ekono-
misk hushållning i sin verksamhet. Styrelsen ska fatta beslut om riktlinjer för god eko-
nomisk hushållning. 

Förbundets uppdrag i korthet: 

• Utveckla och stötta samverkan mellan medlemmarna på lokal och regional nivå 

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

• Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen 

• Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas 

• Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs 

5 (8) 



Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nyköping 
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2019-12-31 

2020-03-31 

• Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

I samordningsförbundets budget för 2019 lämnas inte någon definition av god ekono-
misk hushållning kopplat till övergripande mål. Vi konstaterar dock att antagen budget 
för 2019 är en ekonomi i balans. 

2.3.1 Ekonomiska mål 

Budget 2019 var ett utnyttjande av ingående eget kapital med 1 387 tkr att jämföra med 
det faktiska utfallet ett överskott om 389 tkr. Detta förklaras av lägre kostnader än bud-
geterat för samverkansinsatser. 

Förbundets bedömning är att de ekonomiska målen är uppfyllda för 2019. 

2.3.2 Verksamhetsmål 

Målen för verksamheten anges för 2019. I årsredovisningen lämnas en redogörelse för 
måluppfyllelsen för respektive insats. 

1. Medlemmarna anser att RAR:s stöd för samverkan skapar mervärde 

2. Upprätthålla och utveckla befintlig samverksamnivå samt utveckla minst en ny 
insats finansierad av RAR i respektive länsdel under 2019 

3. Projekten IBIS och SSI ska resultera i att berörda medlemmar beslutar att Häl-
soskola och Suggestopedi ska utgöra ordinarie verksamheter 

4. Samordningsförbundet ska bidra till att minst 2 ansökningar till EU:s fonder god-
känns under 2019 

5. Bidra till ett friskare Sörmland genom att antalet individer som är sjukskrivna 
minskar 

6. Tillsammans med parterna utarbeta en överenskommelse om långsiktig finan-
siering av Tuna. 

Målen avseende punkt 5 och 6 ovan är inte uppfyllda men för övriga aktiviteter o insat-
ser är målen uppfyllda varför förbundets samlade bedömning är att målen delvis är 
uppfyllda. 

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

2.4 Resultatet 
Årets resultat uppgår till en vinst med 0,4 mnkr vilket kan jämföras med budgeterad för-
brukning (förlust) av sparade medel med 1,4 mnkr. Avvikelsen mot budget förklaras 
främst av att lägre kostnader för insatsen Tuna. 
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2.5 Balansräkning 

2.5.1 Korta fordringar 

Korta fordringar avser kundfordringar med 2 498 (2 029) tkr vilket till övervägande del 
avser fakturerade medlemsavgifter avseende 2020. Resterade avser skattefordringar 
298 (299) tkr samt upplupna kostnader (förutbetalda kostnader) med -141 (298) tkr. 

2.5.2 Kassa och bank samt kapitalförvaltning 

Checkräkningskonto hos Nordea 5 972 (7 332) tkr och depåkonto hos Nordea med 251 
(251) tkr. Förbundet har inga placeringstillgångar varken 2019 eller 2018. 

Om förbundet inte har för avsikt att ha placeringstillgångar bör depåkonto avslutas. 

2.5.3 Eget kapital 

Eget kapital inklusive årets resultat uppgår till 3 073,9 (2 684,8) tkr. Detta överstiger per 
2019-12-31 Nationella rådets rekommendation om storlek på sparande medel som för 
förbundet kan beräknas till 2 700 (2 700) tkr. 

2.5.4 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder består av leverantörsskulder enligt leverantörsreskontran per 2019-
12-31 med 0,3 (1,4) mnkr. 

Upplupna kostnader avseende personal avser semesterskuld 0,2 (0,3) mnkr samt upp-
lupna sociala avgifter och skatter avseende personal 1,6 (1,1) mnkr. 

Årets pensionskostnaderna för nuvarande och tidigare personal uppgår till 3,0 (2,2) 
mnkr, detta är förhållandevis höga kostnader ställt i relation till lönekostnaderna, ca 75 
(45) %. En del av pensionskostnaderna utgörs av engångspremier. Utöver pensions-
kostnader erlägger förbundet löneskatt på dessa kostnader vilket förklarar att merpar-
ten av de upplupna personalkostnaderna avser skuld för löneskatt för åren 2018 o 
2019 med 1,3 (0,8) mnkr. 

Förutbetalda medlemsavgifter uppgår till 2 (0) mnkr och övriga upplupna kostnader till 
1,7 (4,7) mnkr. Upplupna kostnader motsvaras av erhållna fakturor för insatser som ut-
förts under 2019. 

2.5.5 ESF-projekt 

Samordningsförbundet har medverkat i mobiliseringsarbete till tre beviljade social-
fondsansökningar under 2019. Förbundet har en samordnade roll för dessa ESF pro-
jekt vilket innebär att förbundet erhåller bidrag för egen del men även bidrag som avser 
andra parter. Det som redovisas som intäkt av ESF-medel i resultaträkningen är den 
del som belöper på förbundet. 

Förbundet redovisar intäkter av ESF-medel när pengarna betalas in från ESF och kost-
nader från andra parter faktureras från andra parter i samband med att förbundet har 
erhållit ESF-medel. Det innebär att för 2019 även finns redovisat intäkter och kostnader 
som avser aktiviteter som utförts under föregående år. 
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Enligt god redovisningssed ska ett offentligt bidrag som är förenat med krav på fram-
tida prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Har bidrag 
tagits emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, ska bidraget re-
dovisas som skuld. Motsvarande gäller om bidraget är avsett att täcka kostnader för 
andra partners, då ska bidraget redovisas som skuld. 

I takt med att förbundets verksamhet med ESF-projekt ökar (flera olika projekt med 
flera olika partners i respektive projekt) alternativt omfattar flera partners och förbundet 
har en samordnande roll rekommenderar vi en översyn och dokumentation av rutinerna 
för ESF medel vilket omfattar; redovisning, avstämning, avtalsförhållande och avräk-
ning med andra partners, samt rapportering till ESF. 

2.6 Rekommendationer 
Baserat på ovan redovisade iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer till för-
bundet: 

• Avseende upphandlingar rekommenderar vi förbundet att följa antagen upp-
handlingspolicy och dokumentera val av leverantör för direktupphandlingar 
överstigande 100 tkr. 

• Avseende resor i tjänsten rekommenderar vi att förbundet utarbetar en resepo-
licy. 

• Avseende skatter och avgifter rekommenderar vi att tillse att dessa betalas i rätt 
tid för att undvika eventuella förseningsavgifter. 

• Avseende årsredovisningen för 2020 rekommenderar vi att denna omarbetas 
enligt den nya mall som tagits fram för Finsamförbunden 

• Avseende depåkonto hos Nordea rekommenderar vi att detta avslutas om för-
bundet inte har för avsikt att placera medel. 

• Avseende ESF-medel rekommenderar vi en översyn av redovisning och rappor-
tering. 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informat-
ionen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihets-
förordningen. 
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 113 Dnr KS.2020.85

Nytt avtal för överförmyndaren

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för
Nyköping och Oxelösunds kommuner.

Avtalet gäller från och med 2020-01-01

Sammanfattning

Nyköping och Oxelösunds kommuner kom den 1 januari 2007 överens om att inrätta en
gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten.
En genomgång av det då upprättade avtalet har gjorts i samråd med Nyköpings kommun
där det framkommit att en förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska
ersättningen behöver ske.

Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning månadsvis till
Nyköpings kommun avseende personal- och overheadkostnader. Utöver detta har
Oxelösunds kommun fakturerats halvårsvis för de kostnader som härrör sig till arvode och
omkostnader för gode män, förvaltare och förmyndare i det fall där arvodet ska betalas av
kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun.

Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd
härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör
Oxelösunds kommun betala för de kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun
gällande nämndens arbete och administration. Oxelösunds kommun bör därmed stå för
personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd- och ekonomistöd.
Overheadkostnader för Oxelösunds kommun beräknas till 1/4 av de totala
overheadkostnaderna.

I det fall arvodet till gode män, förvaltare och förmyndare ska betalas av kommunen och där
huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun ska Nyköpings kommun även
fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun för detta enligt förslaget. Faktureringen ska
ske i efterskott kvartalsvis istället för halvårsvis.

Ersättningen från Oxelösunds kommun avseende personal och overheadkostnader
faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras enligt faktiska kostnader vid årets
slut.

Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år under kvartal två
och fyra.

Avtalet föreslås gälla från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 vilket är
överenskommet enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner.
Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. Sker
inte uppsägning av avtalet förlängs avtalet med 12 månader varje gång.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Nytt avtal för överförmyndaren
Nyköpings Kommun Överförmndaren .AVTAL utk 200519
Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösunds kommuner

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för
Nyköping och Oxelösunds kommuner.

Avtalet gäller från och med 2020-01-01

______

Beslut till:
Nyköpings kommun (FK)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2020-08-05 KS.2020.85

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

Nytt avtal för överförmyndaren

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

Teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd
för Nyköping och Oxelösunds kommuner

Avtalet gäller från och med 2020-01-01

2. Sammanfattning
Nyköping och Oxelösunds kommuner kom den 1 januari 2007 överens om att inrätta en
gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående överförmyndarverksamheten.
En genomgång av det då upprättade avtalet har gjorts i samråd med Nyköpings kommun
där det framkommit att en förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska
ersättningen behöver ske.

Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning månadsvis till
Nyköpings kommun avseende personal- och overheadkostnader. Utöver detta har
Oxelösunds kommun fakturerats halvårsvis för de kostnader som härrör sig till arvode och
omkostnader för gode män, förvaltare och förmyndare i det fall där arvodet ska betalas av
kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun.

Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds
överförmyndarnämnd härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till Oxelösunds kommun.
Utifrån detta bör Oxelösunds kommun betala för de kostnader som härrör sig till
Oxelösunds kommun gällande nämndens arbete och administration. Oxelösunds kommun
bör därmed stå för personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för
nämnd- och ekonomistöd. Overheadkostnader för Oxelösunds kommun beräknas till 1/4 av
de totala overheadkostnaderna.

I det fall arvodet till gode män, förvaltare och förmyndare ska betalas av kommunen och
där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun ska Nyköpings kommun även
fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun för detta enligt förslaget. Faktureringen ska
ske i efterskott kvartalsvis istället för halvårsvis.

Ersättningen från Oxelösunds kommun avseende personal och overheadkostnader
faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras enligt faktiska kostnader vid årets
slut.

Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år under kvartal två
och fyra.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-08-05 KS.2020.85

Avtalet föreslås gälla från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 vilket är överenskommet
enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner. Uppsägning ska ske skriftligen
senast 6 månader innan avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning av avtalet förlängs
avtalet med 12 månader varje gång.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Samverkansavtal om överförmyndaren

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköpings kommun (FK)



Datum Dnr 
1 

SAMVERKANSAVTAL 

Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösund 

mellan  

Nyköpings Kommun och Oxelösunds Kommun 



Datum Dnr 
2 

Parter 
1. Nyköpings Kommun, organisationsnummer 212000-2940 

611 83 Nyköpings Kommun 

Kontaktperson:  

Jenny Jonsson, Telnr: 0155 24 87 14 

mail: jenny.jonsson@nykoping.se 

2 Oxelösunds Kommun, organisationsnummer 212 0000 324 

613 81 Oxelösund 

Kontaktperson: 

Thomas Hermansson Telnr: 0155-38515  

mail: thomas.hermansson@oxelosund.se 

gemensamt ”Parterna” 

________________________________________________________________________ 

Innehållsförteckning 

1. Avtalets ingående handlingar

2. Bakgrund

3. Omfattning och Uppdrag

4. Sammansättning

5. Avtalstid

6. Administration

7. Bemanning

8. Insyn i förvaltningen

9. Informationshantering och Arkiv

10. Verksamhetsstyrning

11. Försäkring

12. Kostnadsfördelning

13. Ekonomisk ersättning

13.1 Fakturering

14. Ekonomisk ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män

14.1 Fakturering

15. Omförhandling

16. Förändring av verksamhetens omfattning

17. Ändringar och Tillägg

18. Överlåtelse av avtal

19. Lagval och Tvist

1.Avtalets ingående handlingar

I Avtalet ingår detta huvuddokument samt nedan angivna bilagor 

1.Ekonomisk ersättning Överförmyndarnämnden, bilaga 1

För det fall handlingarnas innehåll inte överensstämmer har huvuddokumentet företräde framför bilagorna. 



Datum Dnr 
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2. Bakgrund

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har kommit överens om att från och med 2007-01-01 inrätta en 

gemensam nämnd, kallad Nyköpings-Oxelösunds överförmyndarnämnd, för samverkan angående 

överförmyndarverksamheten,

Syftet med samarbetet i en gemensam överförmyndarnämnd är samarbetsvinster, främst i fråga om samnyttjade 

resurser för att långsiktigt upprätthålla kontinuitet, långsiktig kompetensförsörjning samt rättssäkerhet och 

kvalitet. 

3. Omfattning och uppdrag 

Den gemensamma nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter som enligt lag och författning

åligger överförmyndarverksamheten.

Nyköpings Kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden tillsätts i Nyköpings Kommun och ingår i 

dess organisation. Nämnden ansvarar gentemot de olika huvudmännen och de uppgifter som de olika 

huvudmännen lagt på den. Nyköpings kommun är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom 

överförmyndarnämndens verksamhetsområde. 

Vissa större förändringar kräver beslut av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. 

4. Sammansättning

Nämnden ska bestå av 3 (tre) ledamöter och 3 (tre) ersättare. Nyköpings kommun utser 2 (två)ledamötter och 2 
(två)ersättare. Oxelösunds kommun utser 1 (en) ledamot och 1 (en) ersättare. 

Nyköpings kommun utser ordförande. 

5. Avtalstid 

Detta avtal gäller från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 under förutsättning att fullmäktige i Nyköpings 

kommun och Oxelösunds kommun godkänt avtalet genom beslut som vunnit laga kraft.

Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. Sker inte uppsägning av avtalet 

förlängs avtalet med 12 månader varje gång.

6. Administration 

Den gemensamma nämnden ska ha en egen administration som svarar för beredning och verkställighet av den 

gemensamma nämndens verksamhet. Administrationen skall vara placerad i Nyköpings kommun 

Överförmyndarkansliet i Nyköpings kommun ska ha ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens 

beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för. 



Datum Dnr 
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7. Bemanning

Samtliga arbetstagare i administrationen ska ha sin anställning i Nyköpings kommun. Nyköpings kommun ska 

eftersträva att personalstyrkan utgörs av personer med högskoleutbildning inom juridik, ekonomi och socialt 

arbete. 

8. Insyn i förvaltningen

Kommunerna ska ha rätt till löpande insyn i förvaltningen och den redovisning som gäller för den gemensamma 

nämndens verksamhet. 

Den gemensamma nämnden ska lämna den information och de upplysningar som begärs av kommunstyrelserna i 

Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun för att kommunstyrelserna ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt. 

Kommunfullmäktige i Oxelösund har rätt att begära upplysningar från den gemensamma nämnden. Nämnden 

ska till respektive fullmäktige i de samverkande kommunerna i samband med årsredovisningen rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

Ovanstående gäller med de undantag för de begränsningar som följer av sekretess enligt lag. 

9. Informationshantering och arkiv

Nyköpings kommun ansvarar för att den gemensamma nämndens information och arkiv tas om hand och vårdas 

i enlighet med bestämmelser i de regelverk och föreskrifter som gäller för nämndens informationshantering och 

verksamhet. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i Nyköpings kommun. 

Arkivering av avslutade akter sker hos respektive kommun. 

10. Verksamhetsstyrning

Avtalet (inkluderar verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid utvärderingen är att 

verksamheten bedrivs med hög kvalitet och rättssäkerhet. Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som 

möjligt.  

Avstämning ska ske två gånger per år varav ett tillfälle under kvartal två och ett tillfälle under kvartal fyra. 
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11. Försäkring

Nyköpings kommun ansvarar för samtliga försäkringar avseende överförmyndarnämndens verksamhet. 

12. Kostnadsfördelning

Den gemensamma nämnden kommer att vara en del av Nyköpings kommuns nämndorganisation och nämndens 

budget ska därför inarbetas i kommunens totala budget. Nyköpings kommun ska fastställa budgeten för den 

gemensamma nämnden efter avstämning med Oxelösunds kommun. Avstämning sker enligt punkt 10 eller om 

behov påkallas av någon Part.  

13.Ekonomisk ersättning

Oxelösunds kommun ska betala för de kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun gällande nämndens 

arbete och administration. Oxelösunds kommun ska stå för personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt 

kostnad för nämnd- och ekonomistöd där lönekostnaderna årligen räknas upp med 2,5 procent utifrån fastställd 

lönekostnad. Oxelösunds kommun ska även betala overheadkostnader som beräknas till 1/4 av de totala 

overheadkostnaderna.  

Budgeten för personalkostnaderna räknas årligen upp med 2,5 procent och overheadkostnaderna budgeteras 

enligt en så rimlig uppskattning som möjligt av nästkommande års kostnader.  

I bilaga 1 framgår det vilka kostnader som innefattas av avtalet.  

13.1 Fakturering 

Ersättning faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras enligt faktiska kostnader vid årets slut. 

14. Ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män

Överförmyndarnämnden fastställer arvoden till förmyndare, gode män och förvaltare. 

14.1 Fakturering 

I de fall arvodet ska betalas av kommunen och huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun fakturerar 

Nyköpings kommun Oxelösunds kommun utbetalda arvoden + lönekostnadspålägg.  

Fakturering sker i efterskott kvartalsvis. 

15. Omförhandling

Nyköpings kommun respektive Oxelösunds kommun har rätt att påkalla omförhandling av detta avtal om det 

inträffar omständigheter som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet.  

Omförhandling påkallas skriftligen. 
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16. Förändring av verksamhetens omfattning

Förändring av omfattning och uppdrag, se ovan punkten 3, enligt detta avtal kan ske först efter samråd och 

godkännande av både Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. 

17. Ändringar och Tillägg

Ändringar och Tillägg ska för att vara giltiga vara skriftligen upprättade samt undertecknade av behörig Part. 

18. Överlåtelse av avtal

Detta avtal får inte av någon Part överlåtas. 

19. Lagval och Tvist

Tvister ska i första hand avgöras i förhandling mellan Parterna. För det fall Parterna ej själva kan komma 

överens ska tvister lösas i Allmän domstol. Svensk rätt ska vara tillämplig. 

     ***** 

Nyköping 2020-xx-xx   Oxelösund 2020-xx-xx 

Nyköpings Kommun   Oxelösunds Kommun 

_____________________________________  _____________________________________ 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommunstyrelsens ordförande 

_____________________________________       _____________________________________ 
Kommundirektör        Kommundirektör 



 
Nyköping-Oxelösunds 
överförmyndarnämnd 

Tjänsteskrivelse 
Datum 
2020-06-30 

Dnr 
KK20/446 

   
   
  
 
 
 
 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

Postadress Besöksadress Tfn 0155-24 80 00 Org nr 21 20 00-29 40 

Nyköpings kommun Stadshuset  Fax 0155-24 83 30  BG 619-0342 

611 83  NYKÖPING  kommun@nykoping.se www.nykoping.se 

Avtal om samverkan i gemensam 

överförmyndarnämnd för Nyköping och 

Oxelösunds kommun  

Bakgrund 

Nyköping och Oxelösunds kommuner kom den 1 januari 2007 överens om att 

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående 

överförmyndarverksamheten. En genomgång av det då upprättade avtalet har 

gjorts i samråd med Oxelösunds kommun där det framkommit att en 

förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska ersättningen behöver 

ske.  

Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning 

månadsvis till Nyköpings kommun avseende personal- och 

overheadkostnader. Utöver detta har Oxelösunds kommun fakturerats 

halvårsvis för de kostnader som härrör sig till arvode och omkostnader för 

gode män, förvaltare och förmyndare i det fall där arvodet ska betalas av 

kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun.  

Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds 

överförmyndarnämnd härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till 

Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör Oxelösunds kommun betala för de 

kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun gällande nämndens arbete 

och administration. Oxelösunds kommun bör därmed stå för 

personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd- och 

ekonomistöd. Overheadkostnader för Oxelösunds kommun beräknas till 1/4 av 

de totala overheadkostnaderna.  

I det fall arvodet till gode män, förvaltare och förmyndare ska betalas av 

kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun så 

ska Nyköpings kommun även fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun 

för detta enligt förslaget. Faktureringen ska ske i efterskott kvartalsvis istället 

för halvårsvis. 

mailto:kommun@nykoping.se
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Ersättningen från Oxelösunds kommun avseende personal och 

overheadkostnader faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras 

enligt faktiska kostnader vid årets slut.  

Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år 

under kvartal två och fyra.  

Avtalet föreslås gälla från 2020-01-01 till och med 2020-12-31 vilket är 

överenskommet enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner. 

Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 

Sker inte uppsägning av avtalet förlängs avtalet med 12 månader varje gång.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att teckna avtal med Oxelösunds kommun om samverkan i gemensam 

överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösund,  

att avtalet gäller från och med 2020-01-01.  

  

  

  

  

  

 

Beslut till: 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 111 Dnr KS.2020.84

Sammanträdesdagar 2021

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs:

27 januari, 17 mars, 21 april, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 27 oktober 24 november.
Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddagen och
efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de aktuella
sammanträdesdagarna.

Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka hur andra kommuner i Sörmland hanterar
tidpunkt för sammanträdestid och beredningstid för revisorer då budget och bokslut bereds.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs:

10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 20 oktober, 10 november, 8
december.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar
2021. Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska
uppföljningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Sammanträdesdagar 2021

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs:

27 januari, 17 mars, 21 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 27 oktober 24 november.
Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under förmiddagen och
efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de aktuella
sammanträdesdagarna.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs:

10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november, 8
december.

Förslag

Ordförande yrkar att för kommunstyrelsen del sammanträdet den 29 september
flyttas till 6 oktober.

Ordförande yrkar att under kommunstyrelsen förslag till beslut i Kommunfullmäktige
flyttar sammanträdet den 13 oktober till den 20 oktober.

Ordförande yrkar att Kommunchefen ges i uppdrag att undersöka hur andra kommuner i
Sörmland hanterar tidpunkt för sammanträdestid och beredningstid för revisorer då budget
och bokslut bereds.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt det egna
ändringsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt dessa.

Ordförande frågar sedan om det egna tilläggsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

______

Beslut till:
Kansliet (FÅ)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-13 KS.2020.84

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

Sammanträdesdagar 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs:

 27 januari, 17 mars, 21 april, 2 juni, 1 september, 29 september, 27 oktober 24
november. Kommunstyrelsens sammanträden inleds med informationsärenden under
förmiddagen och efterföljs av behandling av beslutsärenden på eftermiddagen de
aktuella sammanträdesdagarna.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs:

10 februari, 31 mars, 11 maj, 16 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdesdagar 2021.
Förslaget är anpassat till mål- och budgetprocessen samt ekonomiska uppföljningar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kansliet (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 109 Dnr KS.2020.46

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om
maximalt 15,7 mkr.

2. Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en
budget i balans.

3. Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till

Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade

besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider.

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

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 § 16 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt

underskott på 15,7 mkr.

2020-05-13 § 29 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet om att

bevilja Utbildningsnämnden att få gå med underskott på 15.7 mkr. Med motiveringen

att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta besparingar.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

2020-06-16 § 38 beslutade Utbildningsnämnden föreslå 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. I ärendet bifogades en konsekvensbeskrivning

som grund för beslutet.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-06-16 § 38 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.

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 grundskole och vuxenutbildnings organisation skall se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Budgeterat underskott Utbildningsnämnden
Protokoll 2020-05-13 - Kf §29
Protokoll 2020-05-13 - Kf §29
Protokoll 2020-06-16 - Un § 38
Konsekvensbeskrivning för planerat underskott i Utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om
maximalt 15,7 mkr.

2. Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en
budget i balans.
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

3. Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till

Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade

besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider.

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

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.

Jan-Eric Eriksson (SD), Bo Höglander (C) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M)
förslag.

Britta Bergström (S), Patrik Renfors (V) och Ordförande yrkar avslag på Stefan
Johanssons (M) förslag.

Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Ordförande, yrkar
bifall till framskrivet förslag.

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

______

Beslut till:
Controller (FK)
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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.

Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till

Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade

besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans framskrider.

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 § 16 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett

maximalt underskott på 15,7 mkr.
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Datum

2020-08-17 KS.2020.46

2020-05-13 § 29 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet om att

bevilja Utbildningsnämnden att få gå med underskott på 15.7 mkr. Med

motiveringen att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta

besparingar.

2020-06-16 § 38 beslutade Utbildningsnämnden föreslå 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. I ärendet bifogades en

konsekvensbeskrivning som grund för beslutet.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-06-16 § 38 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. 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 grundskole och vuxenutbildnings organisation skall se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: 2020-08-17

Protokoll Utbildningsnämnden 2016-06-16 § 38

Protokoll Kommunfullmäktige 2020-05-13 § 29

Bilaga: Konsekvensbeskrivning

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FK)
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Datum

2020-08-17 KS.2020.46

Utbildningschef (FK)

Ska alltid anges.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §29 Dnr KS.2020.46

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden med motiveringen att få
konsekvensbeskrivningar av tänkta besparingar.

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.

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.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

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
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 74
Tjänsteskrivelse Ks
Protokoll 2020-03-27 - Un § 16 budget och verksamhetsplan

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

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.

Förslag

Britta Bergström (S), Catharina Fredriksson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Stefan Johansson (M) yrkar 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.

Catharina Fredriksson (S), Britta Bergström (S), yrkar avslag på Stefan
Johanssons (M) yrkande

Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh,
Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M) yrkande.

Dag Bergentoft (M) yrkar att ärendet återremitteras till utbildningsnämnden med
motiveringen att få konsekvensbeskrivningar av tänkta besparingar.

Björn Johansson (MP) yrkar bifall till Dag Bergentofts (M) yrkande.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
Ordförande väljer att ställa dessa i proposition till varandra och börjar med Dag
Bergentofts (M) yrkande om återremiss.
Ordförande börjar med att fråga fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Ordförande finner att det finns ett bifall till återremiss som är större än en tredjedel
av ledamöterna och finner därför att ärendet återremitteras genom
minoritetsåterremiss.

______

Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
Controller (FK)
Verksamhetsekonom, UF (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §29 Dnr KS.2020.46

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras till utbildningsnämnden med motiveringen att få
konsekvensbeskrivningar av tänkta besparingar.

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.

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.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

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
Protokoll 2020-04-22 - Ks § 74
Tjänsteskrivelse Ks
Protokoll 2020-03-27 - Un § 16 budget och verksamhetsplan

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

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.

Förslag

Britta Bergström (S), Catharina Fredriksson (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Stefan Johansson (M) yrkar 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.

Catharina Fredriksson (S), Britta Bergström (S), yrkar avslag på Stefan
Johanssons (M) yrkande

Dag Bergentoft (M), Göran Bernhardsson (KD), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh,
Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan Johanssons (M) yrkande.

Dag Bergentoft (M) yrkar att ärendet återremitteras till utbildningsnämnden med
motiveringen att få konsekvensbeskrivningar av tänkta besparingar.

Björn Johansson (MP) yrkar bifall till Dag Bergentofts (M) yrkande.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut.
Ordförande väljer att ställa dessa i proposition till varandra och börjar med Dag
Bergentofts (M) yrkande om återremiss.
Ordförande börjar med att fråga fullmäktige om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras.
Ordförande finner att det finns ett bifall till återremiss som är större än en tredjedel
av ledamöterna och finner därför att ärendet återremitteras genom
minoritetsåterremiss.

______

Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
Controller (FK)
Verksamhetsekonom, UF (FK)
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

Un § 38 Dnr UN.2019.63

Budgeterat underskott utbildningsnämnden

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

2020-05-13 Kf § 29 beslutade Kommunfullmäktige att återremittera ärendet om att

bevilja Utbildningsnämnden att få gå med underskott på 15.7 mkr. Med motiveringen

att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta besparingar. En sådan

konsekvensbeskrivning är nu utarbetad.

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.

Inför verksamhetsåret 2020 omarbetades resursfördelningssystemet Barn- och elevpengen.
Detta innebar en mindre ökning av resurstilldelning till förskola och grundskola genom
omfördelning från gymnasieskola. Det innebar vidare att alla fördelningsnycklar baserades
på aktuella kostnadsnivåer i förskola och skola såsom lön, avgifter, ersättningar m.m.

Kommunfullmäktige har beslutat om minskade ramar för Kommunstyrelse, Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd och Kultur och fritidsnämnd under perioden 2019—2020.
Utbildningsnämnden har ej omfattats beslut om neddragna ramar.

Ekonomisk uppföljning per april påvisar att prognostiserat underskott för
Utbildningsnämnden är 11,7 mkr. Den främsta anledningen till det minskade underskottet
gentemot hittills prognostiserat 15,7 mkr är ökad prognos av intäkter till nämnden.
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

Totalt antal barn/elever, 15 april 2020 enligt Utbildningsförvaltningens
verksamhetssystem (inklusive fristående utförare). Mellan åren har antalet barn
och elever ökat med 28 st

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Budgeterat underskott utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

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.

Förslag

Stefan Johansson (M) 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.

Haifaa Alkhaldi (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till
Stefan Johanssons (M) yrkande.

Claes-Göra Borrman (S), yrkar avslag till Stefan Johanssons (M) yrkande.

Ordförande, Jonas Widegren (S), Sofia Bergli (S) Thomas Löfdahl (V) yrkar bifall till
Claes- Göran Borrmans (S) avslagsyrkande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels det framskrivna förslaget
och dels Stefan Johanssons (M) förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Utbildningsnämnden
beslutar enligt framskrivet förslag.

Reservation

Haifaa Alkhaldi (M), Karin Paulsson (L), Jannike Zetterman (SD) Reserverar sig mot
beslutet.
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

Stefan Johanssons (M) Reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

Vi är väldigt oroade för hur en fullständig anpassning till budgeten kommer att påverka
barnen och eleverna och deras speciella behov för att få stöd att klara sina personliga mål.
Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktige medger att
nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Skälet är att nämnden och förvaltningen
planerar omorganisation och anpassning av verksamheten och arbetssättet. En omställning
till nytt arbetssätt i kombination med att klara kommunens och nämndens mål för året ger
organisationen mycket stora utmaningar. Kvalitetsresultaten är viktiga för våra barns framtid
och den får inte riskeras samtidigt som kostnadskostymen måste anpassas, för att under år
2021 kunna fokusera på verksamhetens mål och kvalitetsresultat med en budget i balans.
Om anpassningarna genomförs planerat under året har verksamheterna möjlighet att styra
på ett bättre sätt.

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (FÅ)

Ekonomichef (FÅ)

Förvaltningschef (FK)

Kommunstyrelsen (FK)

Utbildningsnämnden (FK)
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Inledning  

Återremiss av ärende KS.2020.46 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 20 maj att 
återremittera ärendet om Utbildningsnämnden ska medges gå med 15,7 mkr i 
underskott eller ej under verksamhetsåret 2020. Av beslutet framgår att 
återremissen sker med hänvisning till att en konsekvensbeskrivning av tänkta 
besparingar ska genomföras. 
 
Alla nämnder ska genomföra sin verksamhet så att budget är i balans. Enligt 
budgetreglerna ska nämnden göra omprioriteringar inom sin egen verksamhet 
för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskott, vidtagna åtgärder och 
eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till 
kommunstyrelsen.  
Återremissen innebär därför i praktiken att det underskott som nämnden ska 
vidta åtgärder för är 35 mkr fram till dess att Kommunfullmäktige beslutat om 
annat. En besparing om 35 mkr motsvarar årsbudgeten för 2 förskolor eller en 
skolenhet.   
 
Bakgrund 
Kostnadsökningar 
Förvaltningen har i sin översyn av kostnadsökningarna konstaterat att den stora 
ökningen kan kopplas till ett ökat antal anställda ute i verksamheterna. I och 
med omorganisationen i grundskolan till F-6, 7-9 skedde inte omplacering av 
personal i den utsträckning som var planerad och nödvändig. Detta resulterade 
i att F-6 skolorna hade behov av att anställa pedagoger med anledning av ett 
ökat elevantal medan högstadieskolan fick ett minskat antal elever och av olika 
anledningar inte minskade sin personalstyrka i motsvarande utsträckning. En 
annan orsak är löneglidning och därutöver har även lönetillägg för olika 
uppdrag ökat. Ytterligare en orsak till de ökade personalkostnaderna inom 
förskoleklass och grundskola är det ökade behovet av resurser kopplade till 
barn med särskilda behov. Förvaltningen kan vidare konstatera att barn- och 
elevpengens nyckeltal inte beaktats i tillräckligt stor utsträckning vid 
budgetering av verksamhet. Vad gäller Campus kan kostnadsökningen delvis 
förklaras med den särskilda satsningen på 6 mkr för varje år, som genomfördes 
under åren 2017–2018. Denna särskilda satsning är borttagen för Campus från 
2019 och verksamheten försöker idag ställa om till de nya förutsättningarna. 
Förvaltningen kan konstatera ett behov av att förtydliga och fördjupa arbetet 
kring budget. 
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Jämförelse av resursfördelning och -tillgång i 
Oxelösunds kommuns skolor jämfört med andra 
kommuner (kommungrupp/likvärdiga kommuner och 
riket 2018). Hämtat från PwC-granskningen gjord 2019 
Förskola 
Redovisar en kostnad per inskrivet barn i förskolan som är i nivå med 
jämförbara kommuner men högre än motsvarande nyckeltal för övriga 
jämförelsegrupper. Kostnaden är framför allt hög i förhållande till övriga 
kommuner i länet. Avvikelsen kan hänföras till omsorgen då den finns 
medräknad i statistiken. Nattomsorgen har en nettokostnad på cirka 3,6 mkr 
och tas den kostnaden i beaktning så ligger kommunen i nivå med övriga 
kommuner.  

Fritidshem 
Redovisar betydligt högre kostnader än samtliga jämförelsegrupper. 
Kommunens kostnader är 23,3 procent högre än i jämförbara kommuner. 
Utökade kostnader som avser verksamhet fritidshem kan förklaras genom 
svårigheter med fördelning av personal, så de hamnar på rätt verksamhet. 
Personalen som arbetar inom verksamheten är även fördelad på verksamhet 
grundskolan. Avvikelsen kan även visa svårigheterna för verksamheten att 
anpassa organisationen till förändringen av antalet barn, som kan fluktuera från 
månad till månad. (Ett jobb genomfördes 2019 för att säkerställa att rätt 
personal belastar rätt verksamhet.) Delar av avvikelsen för fritidshemmen ska 
eventuellt belasta grundskolan istället. Dock ser vi en ökning i kostnader för 
fritidshemmen, det avser personal som arbetar gentemot särskoleelever.  

Förskoleklass 
Redovisar en kostnad per elev som betydligt understiger jämförelsegrupperna. 
Jämförbara kommuner har en kostnad per elev i förskoleklass som överstiger 
Oxelösund med 63,5 procent. Förklaringen till avvikelsen kan delvis kopplas till 
att verksamheten är integrerad med grundskolan och kostnaderna har inte 
fördelats rätt de tidigare åren. Under dessa år har endast personal och lokaler 
belastat förskoleklass och alla de övriga kostnaderna har belastat grundskolan. 
(Det har genomförts ett arbete kring att fördela kostnaderna rätt från 2019 och 
numera finns det mer rättvisande och jämförbara kostnader för verksamheten.) 
En svårighet som fortfarande finns inom verksamheten är hur stor del av 
lokalkostnaden som ska belasta verksamheten. Denna svårighet påverkar även 
när vi jämför oss med andra kommuner, då vi inte har insikten kring hur de 
fördelat deras kostnader mellan verksamheterna.  
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Grundskola  
Redovisar en kostnad per elev som är lägre än jämförelsegrupperna, bortsett 
från länet. Kostnaden per grundskoleelev ligger 9 procent lägre än i jämförbara 
kommuner och 6,7 procent lägre än riksgenomsnittet. Avvikelsen kan delvis 
kopplas till den ökade kostnaden för fritidshemmen, där fördelningen av 
personal inte är korrekt. Delar av kostnaden som är tillförd fritidshemmen ska 
egentligen belasta grundskolan. Den lägre kostnaden för grundskolan jämfört 
med andra kommuner kan hänvisas till de låga lokalkostnaderna. Om vi endast 
tittar på undervisningskostnaden så ligger den i nivå med jämförbara 
kommuner samt högre än kommuner i länet och övriga jämförelsegrupper. 
Delar av den kostnaden som belastar grundskolan ska egentligen belasta 
verksamhet förskoleklass, så för att få en rättvisande och jämförelsebar bild av 
verksamheten behöver nyare statistik tas i beaktning.  

Gymnasiet  
Redovisar en kostnad som understiger förväntad nivå med 2,5 procent, 
skillnaden motsvarar 1 miljon kronor. Har haft varierande kostnadsavvikelse 
under mätperioden, det kan relateras till förändringen av antalet elever samt 
förändrat sökmönster.  

Övrig utbildning  
Här ingår särskoleverksamhet och de verksamheter som ryms inom Campus. 
Kostnader för de aktuella verksamheterna överstiger kostnaderna för samtliga 
jämförelsegrupper. Kommunens kostnader är 71 procent högre än i jämförbara 
kommuner och 43 procent högre än riksgenomsnittet. De verksamheter som 
sticker ut är SFI och gymnasial vuxenutbildning. Avvikelsen kan delvis förklaras 
med den särskilda satsningen på 6 mkr för varje år, som genomfördes under 
åren 2017–2018. Denna särskilda satsning är borttagen för Campus från 2019 
och verksamheten försöker idag ställa om till de nya förutsättningarna. 
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Måluppfyllelse - betyg utveckling över tid 
Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen 
 

 
Under åren 2015 – 2017 är trenden uppåtgående Endast för 2017 är resultatet i 
nivå med riket och liknande kommuner för grundskola. Från 2018 är trenden 
nedåtgående. 
Elever i år 9, meritvärde  

 
Under åren 2015–2017 är trenden uppåtgående Endast för 2017 ligger 
meritvärdet i nivå med riket och över liknande kommuner. Från 2017 är trenden 
nedåtgående. Man ska betänka att årskullarna är relativt små så det kan slå 
kraftigt från år till år åt båda hållen. 
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Konsekvenser av anpassningar av budgeten 
Genomförda och pågående åtgärder kopplat till anpassningar av kostnader 
under 2020 är; ställa om organisationen genom att förändra arbetssättet på F-6 
skolorna, översyn av kostnader för datorer, minskning av vikarieanskaffning, 
kostnader för personalvård har begränsats till enbart lagstadgad nivå, 
ensamarbete på Stenviks omsorg samt personalanpassningar i vissa 
verksamheter  

Sammanställning Personalanpassningar 
I de 35 mkr kan konstateras att det ingick planerade personalutökningar utöver 
budget på ca 4 mkr. 
Antal personal som varslas totalt är 5 stycken, en elevassistent, en 
aktivitetspedagog, en lärare och två handläggare motsvarande 2 årsarbeten. 
Resterande anpassningar, se sammanställningen nedan, är tjänster som ej 
återbesätts eller förlängs, tjänster som får mindre tjänstgöringsgrad och 
personal som omplaceras inom förvaltningen eller andra förvaltningar. 
För 2020 är effekten för anpassningar motsvarande 22.52 årsarbetare.  
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 Sammanställning personalanpassningar: 

Redovisning av antal tjänster 
som ej återbesätts eller 
förlängs 

 
Antal 
årsarbetare: 

Varav Antal 
tjänster 

Berörda 
medarb- 
etare 

a. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

Ramdalen 1,5, D-
skolan 1,5, 
Peterslund 3,4, 
Brevik 1,2, Campus 
1,4, Centrala 
elevhälsan 1 

10,0 

Lärare 2,4, 
Specialpedagog 3, 
Socialpedagog 
1,Elevassistent 1, 
Speciallärare 0,7, SvA-
lärare 1, 
Studiehandledare 0,9, 

13 1 

b. Vilka och hur många 
visstidstjänster 

Ramdalen 1, D-
skolan 1,7, 
Peterslund 0,85,  
Brevik 3,75 

7,3 

Barnskötare 1,35, 
Elevassistent 1,7, 
Studiehandledare 0,5, 
Obehöriga lärare 3,25, 
Lärare 0,5 

16 16 

Redovisning av antal tjänster 
som dras ned genom mindre 
tjänstgöringsgrad 

 

 

 

  

c. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

Brevik 0,4, 
Omsorgen 0,3 

0,7 

Barnskötare 0,3, 
Studiehandledare 0,15, 
Obehörig lärare 0,25 

5 5 

d. Vilka och hur många 
visstidstjänster 

 

0 

 
  

Redovisning av antal tjänster 
som omplaceras till andra 
förvaltningar eller andra 
arbetsuppgifter 

 

 

 

  

e. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

D-skolan 0,25, 
Brevik 1,12 
Campus 0,25, 
Omsorgen 0,9 

2,52 

Lärare 0,37, 
Specialpedagog 0,5, 
Obehörig lärare 0,5, 
Utvecklingsledare 0,25, 
Barnskötare 0,9 

7 7 

Redovisning av antal tjänster 
som varslas i organisationen    

  

f. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

D-skolan 0,25 
Brevik 0,75, Staben 
1 

2 

Elevassistent 0,25, 
Aktivitetspedagog 0,25, 
Lärare 0,5, Handläggare 
1 

5 5 

      

  22,52  46 34 
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Möjliga konsekvenser vad gäller resultat och 
måluppfyllelse för grundskolan efter tänkta 
anpassningar 
Många av anpassningarna vad gäller tjänster och personer berör 
obehöriga/visstidsanställda. Resonemanget nedan pekar på konsekvenser  
som kan, men inte behöver, inträffa. 

Resurspersoner (assistenter, socialpedagog, aktivitetspedagog) 
Vid några skolor har en minskning av resurspersoner skett. Det är personal 
som stödjer elever på individnivå alternativt på gruppnivå. Det är också vuxna 
som inom sitt uppdrag har funnits runt eleverna under raster för att fånga upp 
elever och öka tryggheten i korridorer och på skolgårdarna. 

Personal fritids 
När antalet personal minskas på fritidshemmet kan, i viss omfattning, 
möjligheten att jobba med verksamhetsutveckling begränsas. Viss personal har 
haft uppdrag att stödja enskilda elever utifrån särskilda behov. När det är färre 
vuxna runt barnen/eleverna finns risk att konflikter uppstår och otryggheten 
ökar.  

Husvikarier 
På någon skola har obehöriga husvikarier tagits bort. Konsekvenser av att ta 
bort denna resurs kan i perioder av mer personalfrånvaro vara att belastningen 
på lärare kan öka samt att bruk av vikarier utifrån kan öka. rid 
Minskad tjänstgöringsgrad lärare/minskning av antalet pedagoger  
På vissa skolor har kvarvarande lärares undervisningstid ökats som ett resultat 
av denna åtgärd. En minskning av personal i studiegårdarna har även skett. 
Konsekvenserna kan se olika ut på de olika skolorna. Kan göra att det totalt blir 
mindre utrymme för att erbjuda stöd för elever i behov av det, vilket kan få 
effekter för resultat och måluppfyllelse. 

Specialpedagoger 
På några skolor har man minskat specialpedagog vilket kan göra att det totalt 
blir mindre utrymme för att erbjuda stöd för elever i behov av det, vilket kan få 
effekter för resultat och måluppfyllelse 

Studiehandledare 
En minskning av studiehandledare ute i verksamheterna har genomförts. Detta 
behöver inte få negativa konsekvenser då en centralisering av resurser 
planeras inför läsåret 20/21.  
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Centrala staben 
Det minskade antalet tjänster på den centrala staben innebär att färre 
handläggare får utökat antal uppgifter kopplat till både administrativa uppdrag 
för att stödja skolorna men även myndighetsutövning. Konsekvenserna av detta 
kan bli att den höga arbetsbelastningen minskar kvalitet och att skolorna inte 
får stöd och service i samma utsträckning som tidigare.  

Centrala barn- och elevhälsan 
Minskning av en tjänst som central specialpedagog kan dels påverka genom 
minskat stöd till verksamheterna dels att det blir ökade arbetsuppgifter för 
medarbetare som är kvar i centrala barn- och elevhälsan. 

Övrigt 
Då en minskning av lärare sker kommer det på vissa skolor innebära att klasser 
slås ihop eller att befintliga klasser utökas med fler elever. En konsekvens av 
detta är att antal platser som huvudmannen erbjuder i sina skolor kan minska. 
Resultatet kan då bli att om kommunen får många nyinflyttade elever under 
läsåret behöver ett överintag i klasser ske trots att bedömning gjorts att en 
klass är full. 

Slutsatser 
De anpassningar som genomförts och genomförs under 2020 gör att man mer 
har anpassat sig till en basorganisation med grund i beslutad BEP. På 
kommunens F-6 skolor är ambitionen att nu snabbt till läsåret 20/21 ändra 
arbetssätt så man jobbar mer åldersintegrerat och mer tematiskt. Det är drivet 
både av pedagogiska och ekonomiska skäl. Sådana omställningar tar tid då 
man måste ”vinna” personalens, elevernas och vårdnadshavarnas tillit till att 
det nya arbetssättet är bättre än nuvarande sätt att arbeta och organisera 
arbetet. En risk är att det är kort om tid att förbereda ett nytt arbetssätt och en 
ny organisation och att detta kan få effekter för resultat och måluppfyllelse 
under en period innan allt har satt sig. Lokalernas förutsättningar försvårar även 
en snabb omställning att skapa moderna lärmiljöer som ger förutsättningar för 
pedagogerna att ställa om sin undervisning. 
I ett långsiktigt perspektiv finns möjligheter att utveckla en organisation så att 
den i högre utsträckning följer beslutad BEP. För att detta ska vara möjligt 
behöver flera parallella processer utvecklas över tid. Lärmiljöerna behöver 
moderniseras så att dessa ger förutsättningar för ett mer flexibelt lärande där 
ämnesintegrering och åldersintegrering är en naturlig del. Ett lärande där 
pedagoger ges möjlighet att i högre utsträckning samverka inom arbetslagen, 
mellan arbetslagen och mellan skolor. En sådan organisation skapar flexibilitet 
och kan möta de förändringar som sker i verksamheten under ett läsår. Om 
denna omställning ska resultera i skolor med hög kvalitet och god 
måluppfyllelse krävs att alla nivåer i styrkedjan är delaktiga och samverkar för 
att nå uppsatta mål. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver prioriteras så en 
utveckling sker gällande uppföljning, utvärdering och analys. Detta för att 
möjliggöra för rektorer och huvudman att styra resurser där de behövs som 
mest och därmed vidta åtgärder för att nå lagens krav.  
  



Konsekvensbeskrivning  11 (17) 
Datum Diarienummer 
2020-06-04  

 

Vilka andra faktorer, utöver resurser, som är 
betydelsefulla för resultat och måluppfyllelse 
Forskning och erfarenhet visar att det är många faktorer som avgör hur väl 
utbildningsenheter klarar av att nå resultat och måluppfyllelse där resurser är 
en faktor men där även andra faktorer är viktiga. 
Utifrån detta behöver ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete finnas där 
faktabaserat underlag ligger till grund för beslut i hela styrkedjan som på de 
olika nivåerna och samlat bland annat besvarar frågeområden såsom: 
Hur väl styrkedjan (kommunal huvudman) nämnd, förvaltning, enhetsledning 
och personal jobbar tillsammans mot utsatta mål. Nämnden sätter tydliga och 
uppföljningsbara mål som följs upp. Förvaltningen sätter tydliga och 
uppföljningsbara mål som följs upp. Skolledarna/enhetscheferna sätter tydliga 
och uppföljningsbara mål som följs upp. I detta ingår att rapportkedjan fungerar, 
det vill säga att enheterna rapporterar till förvaltning som rapporterar till nämnd i 
ett tydligt system. 
Hur väl huvudmannen och enheterna jobbar med att skapa förutsättningar för 
likvärdighet. Innebär bland annat att man verkar för en socio-ekonomisk 
blandning i sina verksamheter. 
Hur väl man på enheterna jobbar tillsammans i ett kollegialt lärande utformat på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och hur väl förvaltning tillsammans med 
enheterna organiserar för hur det sprids mellan enheterna. Ett väl fungerande 
förstelärarsystem är ett exempel. 
Hur väl man tidigt fångar upp de elever som behöver mer stöd i olika former 
och att man samlat har former för att kunskapen om eleven förs över vid 
övergångar både inom enheter som mellan enheter. Gäller också mot externa 
aktörer i det som huvudmannen kan påverka. 
Hur väl huvudmannen och dess verksamheter förmår att skapa en flexibel 
organisation som kan möta de förändringar som sker i verksamheten under ett 
läsår/verksamhetsår och i det samarbeta med de andra enheterna om till 
exempel personal, lokaler, material.   
Hur väl lokalerna är anpassade för att möta pedagogiska och sociala 
utmaningar. 
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Beskrivning av budget för Campus de senaste åren, 
vidtagna åtgärder i budget 2020 samt effekter på 
utbildningsutbud, utbildningskvalitet och ekonomi.  
Bakgrund 
Sett över tid har antalet elever som studerar vid Campus Oxelösund tiodubblats 
sedan 2010. Runt 2015 tilltog ökningen och utöver det kommunala anslaget 
sköts det till extra medel enligt nedan:  
 

År Belopp Fördelning 

2016 5916 tkr 3116 tkr från KS och 2800 tkr från UF 

2017 6000 tkr 
4000 tkr från KF (för ökad volym av elever på SFI/SVA) 
2000 tkr från KF (att få medborgare i Oxelösund i arbete) 

2018 6000 tkr 
4000 tkr från KF (för ökad volym av elever på SFI/SVA) 
2000 tkr från KF (att få medborgare i Oxelösund i arbete) 

 

Sedan 2017 har antalet elever legat på runt 850 unika personer årligen. Den 
övervägande majoriteten studerande har utgjorts och utgörs av studerande 
som läser på heltid. Enstaka elever läser på deltid, det vill säga en eller flera 
gymnasie-kurser, för att till exempel komplettera till en behörighet. 

En förskjutning över tid har skett från en hög andel elever som läser Sfi till 
nuvarande situation med en hög andel som läser grundläggande och 
gymnasiala kurser, framförallt yrkesutbildningar och färre antal på SFI. Antal 
akademiker har minskat och utgör idag en obetydlig andel. Antalet analfabeter 
har ökat över tid och utgör den elevgrupp som har störst behov av stöd. 
T o m 2016 finansierades yrk-vux-utbildningarna till 100% av statsbidrag. Under 
åren 2017–2019 ändrades regelverket och det krävdes en medfinansiering av 
kommunen med 50% (och staten betalade 50%). 2020 är medfinansierings-
kravet borttaget och staten betalar 100% och inför 2021 är planen att staten 
står för 70% av kostnaden och kommunen för 30%. 
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Vidtagna åtgärder 
De anpassningar som genomförts motsvarar 1,4 tjänst. 

Vidare har 4,3 tjänst flyttats från anslagsbudgeten till projektbudgetar, 
finansierade med medel från ESF och statsbidrag. Åtgärder för dessa 4,3 
tjänster kommer eventuellt att bli aktuella senare 2021, om inte ytterligare 
projektmedel beslutas om. Tidplan för eventuella åtgärder finns. 

Totalt sett har det genomförts en förändring av tjänster motsvarande 5,7 tjänst. 

Möjliga konsekvenser 
På kort sikt 
Besparingar på 1,4 lärare innebär att DUA-spåret Svets och Underhåll tillfälligt 
läggs ner samt att DUA-spår Sprinklermontör inte implementeras. Eventuellt 
kommer dessa båda att återupptas först 2021, när riktat statligt stöd planeras 
att utgå för elever som läser SFI eller SVA.  Konsekvensen blir att Campus i 
Oxelösund endast kommer att erbjuda ett DUA-spår.  
DUA-spår (Delegationen Unga och Nyanlända i arbete) genomför utbildning i 
samverkan med AF och arbetsmarknadsenheten och målgrupper är unga och 
utrikes födda.  

Projektmedel används till drift 
Projektmedel, som var avsedda att användas för att utveckla nya metoder och 
arbetssätt för att minska andelen ungdomar och utrikes födda kvinnor, som 
hamnar i utanförskap, kommer att användas till kostnader för pedagogisk 
personal. Långsiktiga effekter av projektet, som att hitta nya metoder för att 
minska andelen ungdomar och utrikes födda kvinnor i utanförskap, riskerar att 
minskas eller utebli. 

Konsekvenserna av att Campus IT-pedagog går in i andra roller ger minskat 
stöd till pedagoger på Campus både avseende hård- som mjukvara. Detta kan 
påverka utvecklingen av digitala kurser samt digital kompetensutveckling av 
Campus pedagoger, genom minskat utrymme för digitalt stöd.  
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Slutsatser 
Campus Oxelösund fortsätter arbetet med att hitta lösningar för att på bästa 
sätt möta de behov som finns inom vuxenutbildningen. Utveckling av digitala 
kurser, uppbyggnaden av ett lärcenter i samverkan med det lokala näringslivet, 
utveckling av lärlingskonceptet samt fortsatt samverkan med andra aktörer (t ex 
AF, arbetsmarknadsenheten, vuxenutbildningen i Sörmland)  kommer att ge 
oss en större flexibilitet för att möta olika behov och snabba förändringar. 
Utvecklingen kommer att kräva nytänk, pedagogisk och teknisk utveckling, 
samverkan både inom kommunen och med externa aktörer samt ett prioriterat 
systematiskt kvalitetsarbete, för att resultera i en verksamhet med hög kvalitet 
och god måluppfyllelse inom angivna budgetramar som bidrar till att Oxelösund 
är en attraktiv kommun med möjlighet till livslångt lärande . 
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Antal anställda Campus Oxelösund 
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Anslag, Migrationsverket, Budget och Resultat 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 107 Dnr KS.2019.115

Bokslut för Donationsfonderna 2019

Kommunstyrelsens förslag beslut i Kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

Sammanfattning

Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,
instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun
som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,
instiftad 1986.

Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 218 tkr i bokslut 2019 (1 119 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 39,5 tkr (31 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 16,5 tkr
(21 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 23 tkr (10 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 262 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 143 279 kr (minskning med 138 tkr), vilket motsvarar en förändring
med +12,81 % (minskning med 12,31 %). Stiftelserna har sina resp. förmögenheter
gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman
fonder.

Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta ställning till om förutom stiftelsernas
avkastning och skatteregler även deras kapital bör användas för utdelning.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2019.

Beslutsunderlag
Årsredovisning Donationsfonder 2019
Årsredovisning Samförvaltade Donationsfonder 2019
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid
högstadiet i Breviksskolan
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet
Revisionsberättelse för år 2019 för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser
Revisionsberättelse för år 2019 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever som
studerar på gymnasiet

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag beslut i Kommunfullmäktige

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till
stiftelsens avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

______

Beslut till:
ECH
CON
Revision
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Datum Dnr

2020-06-15 KS.2019.115

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

Bokslut för Donationsfonderna 2019

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

Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.

Kommunstyrelsen beslut för egen del

Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till stiftelsens
avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,
instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun
som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,
instiftad 1986.

Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 218 tkr i bokslut 2019 (1 119 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 39,5 tkr (31 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 16,5 tkr
(21 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 23 tkr (10 tkr).

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 262 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 143 279 kr (minskning med 138 tkr), vilket motsvarar en förändring
med +12,81 % (minskning med 12,31 %). Stiftelserna har sina resp. förmögenheter
gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman
fonder.

Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta ställning till om förutom stiftelsernas
avkastning och skatteregler även deras kapital bör användas för utdelning.
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Datum

2020-06-15 KS.2019.115

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2019.

3. Ärendet
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).

Dessa tre stiftelser är:

• Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund,
instiftad 1986,

• Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun
som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och

• Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun,
instiftad 1986.

Administrationen för de tre stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration
AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon.

Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 218 tkr i bokslut 2019 (1 119 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 39,5 tkr (31 tkr) ut.

Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 16,5 tkr
(21 tkr).

Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet i Oxelösund delade ut 0 tkr.

Då det numera inte finns någon gymnasieskola i Oxelösund blir det svårt att dela ut medel
från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och som
studerar på gymnasiet i Oxelösund. Begränsningar av målgruppen är därmed betydande.

En permutation för ändring av ändamålet med stiftelsen är under behandling hos
Kammarkollegiet.

Fonden för kulturell verksamhet delade ut 23 tkr (10 tkr). Då stiftelsen under den senaste
sammanlagda femårsperioden haft en låg utdelning har stiftelsen i år beskattats. Genom att
2019 och framåt ha en högre utdelning än tidigare har stiftelsen anpassats till de nu
gällande skattereglerna.

Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 262 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 143 279 kr (minskning med 138 tkr), vilket motsvarar en förändring
med +12,81 % (minskning med 12,31 %).

Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.

Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta ställning till om förutom stiftelsernas
avkastning och skatteregler även deras kapital bör användas för utdelning.

Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2019.

den här rubriken kan du vidareutveckla ärendet som inte får plats i sammanfattningen.

Områden som kan vidareutvecklas är till exempel ekonomi och medborgarperspektivet.

Beslutsunderlag
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

Revisionsberättelser för stiftelserna.
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Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
ECH
CON
Revision
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Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser
Styrelsen för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser får här med avge                                
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 

Oxelösunds Samförvaltade Donationsstiftelser skall enligt stiftelsernas förordnande
(testamenten/övriga urkunder) förvaltas av Oxelösunds kommun.
Detta innebär enligt Stiftelselagen att förvaltningen är anknuten.
Stiftelserna har sina respektive förmögenheter gemensamt placerade i den
samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning. Denna handling redogör
för resultatet av denna gemensamma förmögenhetsförvaltning. Av de
följande resultat- och balansräkningarna redovisas dessutom de totala
förvaltningskostnaderna under året, liksom den sammanlagda ek 0

ställningen per balansdagen. 

Samförvaltningen består av 1 139,6190 andelar.

Marknadsvärdet av stiftelsernas sammanlagda förmögenhet uppgick
vid räkenskapsårets slut till 1 262 030 kr.
Förmögenheten har under 2019 ökat med 143 279 kr vilket motsvarar 12,81%.

För stiftelsernas verksamhet i övrigt, hänvisas till respektive stiftelses årsredovisning.

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

- Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun
- Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförd/a i Oxelösunds kommun

som studerar på gymnasiet i Oxelösund.
- Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Brevviksskolan i Oxelösund

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 41 63 64 62

Resultat efter finansiella poster 142 -78 43 42

Soliditet (%) 93,1 94,8 95,3 94,5

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
bakansräkning med noter.
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Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

Resultaträkning
(kr)

2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Stiftelsens intäkter
Utdelning aktier och andelar 40 867 63 195
Kapitalvinster värdepapper 0 0

Summa intäkter 40 867 63 195

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -20 345 -20 345

Summa kostnader -20 345 -20 345

Förvaltningsresultat 20 522 42 850

Realisationsvinster 0 0
Realisationsförluster 0 0
Nedskrivning/Återföring av nedskrivning vp 121 277 -121 277

Summa realisationsresultat 121 277 -121 277

Resultat före skatt 141 799 -78 427

Årets skatt -3 224 -11 822

Årets resultat 138 575 -90 249
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Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

Balansräkning
(kr)

2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 1 300 396 0 1 179 119
Summa anläggningstillgångar 2 1 300 396 1 179 119

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 7 086 0
Summa kortfristiga fordringar 7 086 0
Summa omsättningstillgångar 7 086 0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 307 482 1 179 119

Eget kapital och skulder
Fritt eget kapital 1 079 251 1 209 000
Årets resultat 138 575 -90 249
Summa eget kapital 3 1 217 826 1 118 751

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 69 320 37 151
Upplupna kostnader 5 290 11 395
Skatteskulder 15 046 11 822

Summa kortfristiga skulder 89 656 60 368

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 307 482 1 179 119

4



Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

Not 2 Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepapper 2019-12-31 2018-12-31
Ingående anskaffningsvärde 1 300 396 1 300 396
Inköp 0 0
Försäljningar 0 0
Utgående anskaffningsvärde 1 300 396 1 300 396
Ingående nedskrivningar -121 277 0
Årets nedskrivningar 0 -121 277 
Årets återföring 121 277 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0
Utgående redovisat värde 1 300 396 1 179 119

Marknadsvärde  1 344 600  1 179 119

Specifikation värdepapper
Fonder öhmans Antal Kurs 191231 Värde 191231 Ansk. värde
Öhman Navigator B 12 575,0000 106,93 1 344 600 1 300 396
Summa värdepapper 1 344 600 0

Förmögenheten har under 2019 ökat med 143 279 kr vilket motsvarar 12,81%.

Not 3 Eget kapital Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 118 751

Redovisat årsresultat 138 575
Beviljade stipendier/bidrag -39 500
Belopp vid årets utgång 1 217 826

Oxelösund       /      2020
Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

Catharina Fredriksson 

Min revisionsberättelse har lämnats           /           2020

Revisor Revisor
5



IOC

Till kommunfullmäktige

R,^ns-.berattelsefor s«ftelse" för.utgivande av premier till elever
vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund"

^da?aedekndaodnea^Shsa;av funmäkti9e ""dela's uppdra8e< att ̂ ^ - ko^unen
^s9unadnss^keTkTn:" f^uKt9;v.a"der, p-remLe':"ILelCTeLvid h°9stadiet . Breviksskolan i

r, årsbokslut och förvaltning för år 2019.

^ehdadegsTsS^^nrahten^s^em. LarJaltS^^^^^ sköter stiftelsen , enlighet
om den interna kontrollen är tillräcklig.

^rosm^nnh^^rt^'^od^^^^ verksamhet med den inriktning
3, som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning"

^Äägäeknenskaperna ' allt väsentligt är rättvisande och au ärsbokslut°« ̂  "PPrättat

^nb.eoTne:aaS ;Sgen har skiitt stiftelsen ' enlighet med de8s stad9a och au de" interna

Vi förestår att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 2019.

Oxelösund den 1 juni 2020

^-?£^^2-4^^
Eva Asthage
utsedd revisor

C^W^-^^/^'7
Mayv/r Lundberg

idd revisor









Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 46 Dnr KS.2018.202

Svar på medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i
Oxelösund

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat

Sammanfattning

På kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2018-12-12 KF §126 inkom ett
medborgarförslag om att installera solceller på byggnader i Oxelösunds kommun.

Medborgarförslagets andemening är

”För att minska kommuns utgifter och öka dess inkomster föreslås till nästa års
budget att så många offentliga byggnader som möjligt i Oxelösund kommun förses
med solcellspaneler på taken med mål att alla ska ha solcellspaneler inom fem år.
En solcellspanel betalat sig själv på lång sikt, överskotts el kan säljas och dra in
pengar till de kommunala verksamheterna och dessutom är det både miljövänligt
och i tiden. Byggnader som skulle kunna förses med solcellspaneler är följande

 Vårdcentralsbyggnaden.

 Koordinaten /Ica kvantumbyggnaden.

 Den nya byggnadens om ska ersätta Prisma huset.

 Breviksskolan.

 Kommunhuset

 Seniorboendet vitsippan.

 Övriga skolor i Oxelösund vilket lär eleverna mer om solenergi.

Kanske kan ni komma på fler byggnader med platt tak som vetter mot söder.
En fastighet på Trädgårdsgatan i Oxelösund har redan installerat solceller på taket
och det fungerar bra. De har fått lägre elkostnader och överskottselen säljer de.

Kommun borde även tänka mer på återbruk av saker som annars skulle kastas
som En lämplig lokal för lagning och försäljning av kommuns överskotts saker finns
under gallerian inne i centrum, en hel källare står tom och outnyttjad vad jag vet,
värt att kolla upp. Återbruket skapar dessutom arbetstillfällen åt team finlirarna,
personer som dömts till samhällstjänst och Samhalls anställda som sitter
sysslolösa samt andra arbetssökande i behov av en lönebidragsanställning som
jag själv. Verksamheten kan på lång sikt hjälpa stadens låginkomsttagare att billigt
möblera sina hem, hjälpa långtidssjukskrivna in i ett arbete igen samt värna miljön
vilket ligger i tiden.

Samtliga lysrör i stans offentliga byggnader bör bytas till låg energi lysrör med
ledteknik. Det sparar el och ger bättre ljus vidare bör de offentliga byggnadernas
elcentraler besiktas och vid behov bytas till elcentraler med jordfelsbrytare vilket
minskar risken för el relaterade bränder och olyckor.”



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Yttrande begärdes från Kustbostäder i frågan. Kustbostäder återkom med följande
svar:

”Att investera i solceller är en långsiktig investering som är en positiv insats för miljön och
klimatet. Oxelö Energi AB sålde under år 2018 13 st anläggningar varav ett par har
installerats på egna fastigheter. Medborgarförslaget föreslår ett antal fastigheter som är
lämpliga att förses med solceller. Vårdcentralen och Koordinaten ägs inte av kommunen
och där råder inte kommunen över beslutet om eventuella solceller. Övriga fastigheter som
nämns kan vara lämpliga men brukligt är att för varje aktuell fastighet genomföra en
besiktning och kontroll av solläget, takkonstruktion och andra parametrar som påverkar
installationen innan beslut fattas. Generellt är de flesta kommunala fastigheterna lämpliga
då många har platta tak som medger en relativt enkel installation.

Vad det gäller återbruk finns idag Benjamins återbruk på återvinningscentralen och den
verksamheten har blivit mycket uppskattad. Förslaget med att saker från kommunen lämnas
till ett återbruk samt utnyttjar en lämplig lokal för försäljning är intressant. Benjamins
återbruk utvecklas med nya samarbeten där produkter som lämnats in lagas eller förbättras
och där flera har idéer om just detta som medborgarförslaget beskriver.
För Oxelö Energi är det aldrig aktuellt med en egen försäljning av saker från återbruket men
däremot är bolaget öppna för samarbeten med företag eller föreningar som vill förädla
inlämnade saker och sälja dessa.

Vad det gäller installation av Ledlampor pågår just nu ett arbete med att byta äldre
armaturer till dessa mer energisnåla lampor. Det som kommunen prioriterat är att byta ut
samtliga gatljus, vilket kommer bli klart under år 2019.”

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder.

Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte en
felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs. en för stor eller liten anläggning byggs.
Först när kommunens byggnader har energioptimerats och effektbehovet har sänkts bör en
ev. solcellsanläggning installeras.

Resursmässigt både finansiellt och personellt så kan inte alla byggnader renoveras och
optimeras samtidigt. Utan detta sker i turordning där byggnader med högst effektbehov
prioriteras. I takt med att byggnader renoveras och energioptimeras ses möjligheten över att
investera i solcellsanläggningar inom respektive förädlingsprojekt.

Med detta svar bör medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund
Protokoll 2018-12-12 - Kf §146



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Yttrande över medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund
Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat

______

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Kustbostäder (FK)
Medborgaren som lämnat förslag (FK)



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2020-02-20 KS.2018.202

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
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat

2. Sammanfattning
På kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2018-12-12 KF §126 inkom ett
medborgarförslag om att installera solceller på byggnader i Oxelösunds kommun.

Medborgarförslagets andemening är

”För att minska kommuns utgifter och öka dess inkomster föreslås till nästa års
budget att så många offentliga byggnader som möjligt i Oxelösund kommun förses
med solcellspaneler på taken med mål att alla ska ha solcellspaneler inom fem år.
En solcellspanel betalat sig själv på lång sikt, överskotts el kan säljas och dra in
pengar till de kommunala verksamheterna och dessutom är det både miljövänligt
och i tiden. Byggnader som skulle kunna förses med solcellspaneler är följande

 Vårdcentralsbyggnaden.

 Koordinaten /Ica kvantumbyggnaden.

 Den nya byggnadens om ska ersätta Prisma huset.

 Breviksskolan.

 Kommunhuset

 Seniorboendet vitsippan.

 Övriga skolor i Oxelösund vilket lär eleverna mer om solenergi.

Kanske kan ni komma på fler byggnader med platt tak som vetter mot söder.
En fastighet på Trädgårdsgatan i Oxelösund har redan installerat solceller på taket
och det fungerar bra. De har fått lägre elkostnader och överskottselen säljer de.

Kommun borde även tänka mer på återbruk av saker som annars skulle kastas
som En lämplig lokal för lagning och försäljning av kommuns överskotts saker
finns under gallerian inne i centrum, en hel källare står tom och outnyttjad vad jag
vet, värt att kolla upp. Återbruket skapar dessutom arbetstillfällen åt team
finlirarna, personer som dömts till samhällstjänst och Samhalls anställda som sitter
sysslolösa samt andra arbetssökande i behov av en lönebidragsanställning som
jag själv. Verksamheten kan på lång sikt hjälpa stadens låginkomsttagare att billigt
möblera sina hem, hjälpa långtidssjukskrivna in i ett arbete igen samt värna miljön
vilket ligger i tiden.

Samtliga lysrör i stans offentliga byggnader bör bytas till låg energi lysrör med
ledteknik. Det sparar el och ger bättre ljus vidare bör de offentliga byggnadernas
elcentraler besiktas och vid behov bytas till elcentraler med jordfelsbrytare vilket
minskar risken för el relaterade bränder och olyckor.”



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2020-02-20 KS.2018.202

Yttrande begärdes från Kustbostäder i frågan. Kustbostäder återkom med följande
svar:

”Att investera i solceller är en långsiktig investering som är en positiv insats för miljön och
klimatet. Oxelö Energi AB sålde under år 2018 13 st anläggningar varav ett par har
installerats på egna fastigheter. Medborgarförslaget föreslår ett antal fastigheter som är
lämpliga att förses med solceller. Vårdcentralen och Koordinaten ägs inte av kommunen
och där råder inte kommunen över beslutet om eventuella solceller. Övriga fastigheter som
nämns kan vara lämpliga men brukligt är att för varje aktuell fastighet genomföra en
besiktning och kontroll av solläget, takkonstruktion och andra parametrar som påverkar
installationen innan beslut fattas. Generellt är de flesta kommunala fastigheterna lämpliga
då många har platta tak som medger en relativt enkel installation.

Vad det gäller återbruk finns idag Benjamins återbruk på återvinningscentralen och den
verksamheten har blivit mycket uppskattad. Förslaget med att saker från kommunen
lämnas till ett återbruk samt utnyttjar en lämplig lokal för försäljning är intressant.
Benjamins återbruk utvecklas med nya samarbeten där produkter som lämnats in lagas
eller förbättras och där flera har idéer om just detta som medborgarförslaget beskriver.
För Oxelö Energi är det aldrig aktuellt med en egen försäljning av saker från återbruket
men däremot är bolaget öppna för samarbeten med företag eller föreningar som vill förädla
inlämnade saker och sälja dessa.

Vad det gäller installation av Ledlampor pågår just nu ett arbete med att byta äldre
armaturer till dessa mer energisnåla lampor. Det som kommunen prioriterat är att byta ut
samtliga gatljus, vilket kommer bli klart under år 2019.”

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder.

Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte
en felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs. en för stor eller liten anläggning byggs.
Först när kommunens byggnader har energioptimerats och effektbehovet har sänkts bör en
ev. solcellsanläggning installeras.

Resursmässigt både finansiellt och personellt så kan inte alla byggnader renoveras och
optimeras samtidigt. Utan detta sker i turordning där byggnader med högst effektbehov
prioriteras. I takt med att byggnader renoveras och energioptimeras ses möjligheten över
att investera i solcellsanläggningar inom respektive förädlingsprojekt.

Med detta svar bör medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
Yttrande över medborgarförslag Solceller på byggnader i Oxelösund daterad 2019-03-01
Motion från Kommunfullmäktige daterad 2018-11-14



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2020-02-20 KS.2018.202

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Kustbostäder (FK)
Medborgaren som lämnat förslag (FK)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-12

Utdragsbestyrkande

Kf §146 Dnr KS.2018.202

Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

För att minska kommuns utgifter och öka dess inkomster föreslås till nästa års
budget att så många offentliga byggnader som möjligt i Oxelösund kommun förses
med solcellspaneler på taken med mål att alla ska ha solcellspaneler inom fem år.
En solcellspanel betalat sig själv på lång sikt, överskotts el kan säljas och dra in
pengar till de kommunala verksamheterna och dessutom är det både miljövänligt
och i tiden.
Byggnader som skulle kunna förses med solcellspaneler är följande
Vårdcentralsbyggnaden.
Koordinaten /Ica kvantumbyggnaden.
Den nya byggnadens om ska ersätta Prisma huset.
Breviksskolan.
Kommunhuset
Seniorboendet vitsippan.
Övriga skolor i Oxelösund vilket lär eleverna mer om solenergi.
Kanske kan ni komma på fler byggnader med platt tak som vetter mot söder.
En fastighet på Trädgårdsgatan i Oxelösund har redan installerat solceller på taket
och det fungerar bra. De har fått lägre elkostnader och överskottselen säljer de.
Kommun borde även tänka mer på återbruk av saker som annars skulle kastas
som tillexempel

• Datorer
• Skrivbordsstolar
• Bokhyllor
• Skrivbord
• Lampor
• Soffor
• Bord och stolar från fikarum och väntrum mm

En lämplig lokal för lagning och försäljning av kommuns överskotts saker finns under
gallerian inne i centrum, en hel källare står tom och outnyttjad vad jag vet, värt att kolla upp.
Återbruket skapar dessutom arbetstillfällen åt team finlirarna, personer som dömts till
samhällstjänst och Samhalls anställda som sitter sysslolösa samt andra arbetssökande i
behov av en lönebidragsanställning som jag själv. Verksamheten kan på lång sikt hjälpa
stadens låginkomsttagare att billigt möblera sina hem, hjälpa långtidssjukskrivna in i ett
arbete igen samt värna miljön vilket ligger i tiden.
Samtliga lysrör i stans offentliga byggnader bör bytas till låg energi lysrör med ledteknik. Det
sparar el och ger bättre ljus vidare bör de offentliga byggnadernas elcentraler besiktas och
vid behov bytas till elcentraler med jordfelsbrytare vilket minskar risken för el relaterade
bränder och olyckor.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2018-12-12

Utdragsbestyrkande

Med vänliga hälsningar

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund



Datum

2019-03-01

OXB1
00
v 1.0
2006-
11-14

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund

Sjögatan 28 0155-380 00 (vx) www.oxeloenergi.se 556070-9429
0155-325 75 (fax) kundcenter@oxelosund.se

VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566 Kommunstyrelseförvaltningen

Solceller på kommunala fastigheter. Ärende
KS.2018.202

Att investera i solceller är en långsiktig investering som är en positiv insats för miljön och
klimatet. Oxelö Energi AB sålde under år 2018 13 st anläggningar varav ett par har
installerats på egna fastigheter. Medborgarförslaget föreslår ett antal fastigheter som är
lämpliga att förses med solceller. Vårdcentralen och Koordinaten ägs inte av kommunen
och där råder inte kommunen över beslutet om eventuella solceller. Övriga fastigheter
som nämns kan vara lämpliga men brukligt är att för varje aktuell fastighet genomföra en
besiktning och kontroll av solläget, takkonstruktion och andra parametrar som påverkar
installationen innan beslut fattas. Generellt är de flesta kommunala fastigheterna lämpliga
då många har platta tak som medger en relativt enkel installation.

Vad det gäller återbruk finns idag Benjamins återbruk på återvinningscentralen och den
verksamheten har blivit mycket uppskattad. Förslaget med att saker från kommunen
lämnas till ett återbruk samt utnyttjar en lämplig lokal för försäljning är intressant.
Benjamins återbruk utvecklas med nya samarbeten där produkter som lämnats in lagas
eller förbättras och där flera har idéer om just detta som medborgarförslaget beskriver.
För Oxelö Energi är det aldrig aktuellt med en egen försäljning av saker från återbruket
men däremot är bolaget öppna för samarbeten med företag eller föreningar som vill
förädla inlämnade saker och sälja dessa.

Vad det gäller installation av Ledlampor pågår just nu ett arbete med att byta äldre
armaturer till dessa mer energisnåla lampor. Det som kommunen prioriterat är att byta ut
samtliga gatljus, vilket kommer bli klart under år 2019.

Oxelö Energi AB
Per Koman Alm
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 47 Dnr KS.2019.83

Svar på motion om att utreda möjligheten att installera solceller på
kommunala byggnader

Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

På Kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2019-05-15 Kf§65 inkom en motion från
Bo Höglander, C. Motion om att utreda möjlighet att installera solceller på kommunens
byggnader inkluderat de allmännyttiga bostadsfastigheterna hos Kustbostäder. I Motionens
frågeställning behandlas även följande frågor

 Hur lång tid tar det att räkna hem en solcellsinvestering på en specifik byggnad?

 Vilken kommunal aktör är mest lämplig att ansvara för sådana investeringar? Oxelö
Energi? Kustbostäder? Kommunstyrelsen?

 Hur bör man vikta investerings- och driftskostnader mot miljö- och klimatvinster och
långsiktig samhällsnytta?

 Kan det vara läge att av något skäl invänta ny teknik som är på gång eftersom
produktutvecklingen går snabbt på området?

 Finns det statliga bidrag från t.ex. Energimyndigheten som kan utnyttjas?

Motionären yrkar därför ”att utifrån sådana frågeställningar som motionen här ovan ger
exempel på, utreds hur och i vilken omfattning Oxelösunds kommun inklusive bolagen, ska
agera när det gäller det långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara investeringar i
solcellsenergi”.

Yttrande begärdes från Kustbostäder i frågan. Kustbostäder återkom med följande svar:

”Investera i solceller är en långsiktig investering med en återbetalningstid inom intervallet
10-15 år. Faktorer som påverkar kalkylen är förutsättningarna på fastigheten, solläget,
elpriser och eventuella bidrag från Energimyndigheten. Det installeras många anläggningar
runt om i landet vilka konkurrerar om de bidrag som avsätts till detta. Generellt har bidragen
som ges till solcellsinstallationer minskat.

Oxelö Energi har byggt upp en kompetens kring installationer av solceller i samband med
försäljningen och installation av ett 20 tal anläggningar. Kustbostäder har som ägare till
egna anläggningar skaffat sig kunskap i beställning, drift och förvaltning av anläggningarna.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

En satsning av fler solceller på kommunala fastigheter är positivt ur ett miljöperspektiv samt
att många av fastigheterna även är väl lämpade med bra förutsättningar avseende montage
och solläge.

Utvecklingen av solceller görs med successiva förbättringar men branschen ser inte att det
kommer några större tekniksprång den närmsta tiden varför det inte motiveras att avvakta
med installationer. Priser har sjunkit kraftigt den senaste tio årsperioden men bedöms inte
fortsätta sjunka i samma omfattning de närmsta åren.

I beslutsprocessen av investering i solceller bör den göras med ett helhetsperspektiv där
respektive investering ställs mot konkurrerande investeringar där andra samhällsnyttor och
avkastning vägs in. Särskilt viktigt i en situation där det finns begränsningar av
investeringsmedel.

Kustbostäder avser fortsätta installera solceller på egna fastigheter och Oxelö Energi
fortsätter arbetet med att få till fler solcellsanläggningar på orten. Med ett långsiktigt mål att
uppnå minst snittet av installerad solcellskapacitet utslaget per invånare i förhållande till
snittet i länet.”

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder.

Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte en
felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs. en för stor eller liten anläggning byggs.
Först när kommunens byggnader har energioptimerats och effektbehovet har sänkts bör en
ev. solcellsanläggning installeras.

Resursmässigt både finansiellt och personellt så kan inte alla byggnader renoveras och
optimeras samtidigt. Utan detta sker i turordning där byggnader med högst effektbehov
prioriteras. I takt med att byggnader renoveras och energioptimeras ses möjligheten över att
investera i solcellsanläggningar inom respektive förädlingsprojekt. Värdering av
soclellsutbyggnad sker därmed kopplat till varje enskilt fastighetsobjekt enligt den
underhållsplanering som finns för varje fastighetsobjekt. Underhållsplaneringen framgår av
KS budget samt av den plan för planerat underhålls om årligen fastställs.

Med detta svar bör motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om att utreda möjligheter att installera solceller på
kommunala byggnader
Protokoll 2019-05-15 - Kf §65
Svar på remiss Solceller på kommunala fastigheter 190801
Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på kommunala byggnader
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

______

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Kustbostäder (FK)
Motionären (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på
kommunala byggnader

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad

2. Sammanfattning
På Kommunfullmäktige med sammanträdesdatum 2019-05-15 Kf§65 inkom en motion från
Bo Höglander, C. Motion om att utreda möjlighet att installera solceller på kommunens
byggnader inkluderat de allmännyttiga bostadsfastigheterna hos Kustbostäder. I Motionens
frågeställning behandlas även följande frågor

 Hur lång tid tar det att räkna hem en solcellsinvestering på en specifik byggnad?

 Vilken kommunal aktör är mest lämplig att ansvara för sådana investeringar? Oxelö
Energi? Kustbostäder? Kommunstyrelsen?

 Hur bör man vikta investerings- och driftskostnader mot miljö- och klimatvinster och
långsiktig samhällsnytta?

 Kan det vara läge att av något skäl invänta ny teknik som är på gång eftersom
produktutvecklingen går snabbt på området?

 Finns det statliga bidrag från t.ex. Energimyndigheten som kan utnyttjas?

Motionären yrkar därför ”att utifrån sådana frågeställningar som motionen här ovan ger
exempel på, utreds hur och i vilken omfattning Oxelösunds kommun inklusive bolagen, ska
agera när det gäller det långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara investeringar i
solcellsenergi”.

Yttrande begärdes från Kustbostäder i frågan. Kustbostäder återkom med följande svar:

”Investera i solceller är en långsiktig investering med en återbetalningstid inom intervallet
10-15 år. Faktorer som påverkar kalkylen är förutsättningarna på fastigheten, solläget,
elpriser och eventuella bidrag från Energimyndigheten. Det installeras många anläggningar
runt om i landet vilka konkurrerar om de bidrag som avsätts till detta. Generellt har
bidragen som ges till solcellsinstallationer minskat.

Oxelö Energi har byggt upp en kompetens kring installationer av solceller i samband med
försäljningen och installation av ett 20 tal anläggningar. Kustbostäder har som ägare till
egna anläggningar skaffat sig kunskap i beställning, drift och förvaltning av anläggningarna.
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Datum

2020-02-19 KS.2019.83

En satsning av fler solceller på kommunala fastigheter är positivt ur ett miljöperspektiv samt
att många av fastigheterna även är väl lämpade med bra förutsättningar avseende
montage och solläge.

Utvecklingen av solceller görs med successiva förbättringar men branschen ser inte att det
kommer några större tekniksprång den närmsta tiden varför det inte motiveras att avvakta
med installationer. Priser har sjunkit kraftigt den senaste tio årsperioden men bedöms inte
fortsätta sjunka i samma omfattning de närmsta åren.

I beslutsprocessen av investering i solceller bör den göras med ett helhetsperspektiv där
respektive investering ställs mot konkurrerande investeringar där andra samhällsnyttor och
avkastning vägs in. Särskilt viktigt i en situation där det finns begränsningar av
investeringsmedel.

Kustbostäder avser fortsätta installera solceller på egna fastigheter och Oxelö Energi
fortsätter arbetet med att få till fler solcellsanläggningar på orten. Med ett långsiktigt mål att
uppnå minst snittet av installerad solcellskapacitet utslaget per invånare i förhållande till
snittet i länet.”

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder.

Innan Solceller placeras på tak bör byggnadens klimatskal och tekniska installationer ses
över och optimeras. Enligt nu gällande regler är det mest ekonomiskt fördelaktigt att
anlägga solceller till den volym av el som förbrukas i fastigheten, alltså egen förbrukning av
el. Storleken på solcellsanläggningen styrs då av den dagliga minsta förbrukningen av el i
fastigheten. Därför är det viktigt att först göra övriga energioptimeringsåtgärder så att inte
en felprojektering av solcellsanläggningen sker dvs. en för stor eller liten anläggning byggs.
Först när kommunens byggnader har energioptimerats och effektbehovet har sänkts bör en
ev. solcellsanläggning installeras.

Resursmässigt både finansiellt och personellt så kan inte alla byggnader renoveras och
optimeras samtidigt. Utan detta sker i turordning där byggnader med högst effektbehov
prioriteras. I takt med att byggnader renoveras och energioptimeras ses möjligheten över
att investera i solcellsanläggningar inom respektive förädlingsprojekt. Värdering av
soclellsutbyggnad sker därmed kopplat till varje enskilt fastighetsobjekt enligt den
underhållsplanering som finns för varje fastighetsobjekt. Underhållsplaneringen framgår av
KS budget samt av den plan för planerat underhålls om årligen fastställs.

Med detta svar bör motionen anses besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-19
Svar på remiss Solceller på kommunala fastigheter daterad 2019-08-01
Motion från Kommunfullmäktige daterad 2019-05-15

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
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Fastighetsekonom (FK)
Kustbostäder (FK)
Motionären (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-05-15

Utdragsbestyrkande

Kf §65 Dnr KS.2019.83

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på
kommunala byggnader

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde

Bo Höglander (C) lämnar in följande motion.

Utred möjligheten att installera solceller på kommunala byggnader

Klimatfrågan engagerar och diskussionen om vad individer, företag och offentliga instanser
kan göra för att få ner CO2-utsläppen är intensiv. Europaparlamentsvalet närmar sig när
detta skrivs och EU är en av de nivåer där klimatåtgärder kan beslutas och få stor effekt.

Frågan om utsläppen, resursutnyttjandet, havsmiljön och vår livsstil är en global
angelägenhet. Samtidigt är det viktigt att varje enskild aktör gör något på lokalplanet för att
dra sitt strå till stacken. Även Oxelösunds kommun kan bidra – och gör det redan på flera
sätt – med avfallssortering, energirådgivning och mycket annat.

I gällande Översiktsplan "Oxelösund 2030" antagen av Kommunfullmäktige 2018-06-13 och
som vann laga kraft 2018-07-11, slår kommunen fast:
Ökad produktion och användning av förnyelsebar energi från exempelvis sol, vind och
biobränsle är en förutsättning för att kunna ersätta fossila bränslen och minska utsläppen av
växthusgaser. Därför är det av vikt att kommunen värnar om sol- och vindenergiproduktion.
Både små och storskaliga anläggningar. För att gynna utveckling av småskaliga sol- och
vindenergiverk kan kommunen möjliggöra anslutning till det kommunala elnätet samt
underlätta etableringar genom att förenkla lovsprocessen kring dessa lösningar.

Att solceller är ett klimatsmart sätt att producera elektricitet råder det bred enighet om.
Kommunen äger många byggnader av vitt skilda slag och för olika ändamål. Några –
kanske de flesta eller rent av samtliga – skulle rimligen kunna vara lämpliga för installation
av elproducerande solceller.

Genom sitt bolag Kustbostäder äger kommunen ett antal bostadsfastigheter där installation
av solceller möjligen kan vara särskilt lämpliga.

Det är dock kommuninvånarnas pengar vi rör oss med och därför bör varje investering vara
ekonomiskt försvarbar.

Kanske är det dags att en gång för alla utreda och få svar på ett antal frågor och
omständigheter kring kommunens roll när det gäller att investera i solceller.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-05-15

Utdragsbestyrkande

· Hur lång tid tar det att räkna hem en solcellsinvestering på en specifik byggnad?

· Vilken kommunal aktör är mest lämplig att ansvara för sådana investeringar? Oxelö
Energi? Kustbostäder? Kommunstyrelsen?

· Hur bör man vikta investerings- och driftskostnader mot miljö- och klimatvinster och
långsiktig samhällsnytta?

· Kan det vara läge att av något skäl invänta ny teknik som är på gång eftersom
produktutvecklingen går snabbt på området?

· Finns det statliga bidrag från t.ex. Energimyndigheten som kan utnyttjas?

Frågorna är många och listan kan säkert göras längre – men det får inte hindra oss från att
agera.

Därför yrkar Centerpartiet i Oxelösund på att det, utifrån sådana frågeställningar som
motionen här ovan ger exempel på, utreds hur och i vilken omfattning Oxelösunds kommun,
inklusive bolagen, ska agera när det gäller långsiktiga, hållbara och ekonomiskt försvarbara
investeringar i solcellsenergi.

Oxelösund dag som ovan

Bo Höglander
fullmäktigeledamot
Centerpartiet

Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
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VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566 Kommunstyrelseförvaltningen

Solceller på kommunala fastigheter. Ärende
KS.2019.83

Investera i solceller är en långsiktig investering med en återbetalningstid inom intervallet
10-15 år. Faktorer som påverkar kalkylen är förutsättningarna på fastigheten, solläget,
elpriser och eventuella bidrag från Energimyndigheten. Det installeras många
anläggningar runt om i landet vilka konkurrerar om de bidrag som avsätts till detta.
Generellt har bidragen som ges till solcellsinstallationer minskat.

Oxelö Energi har byggt upp en kompetens kring installationer av solceller i samband med
försäljningen och installation av ett 20 tal anläggningar. Kustbostäder har som ägare till
egna anläggningar skaffat sig kunskap i beställning, drift och förvaltning av
anläggningarna.

En satsning av fler solceller på kommunala fastigheter är positivt ur ett miljöperspektiv
samt att många av fastigheterna även är väl lämpade med bra förutsättningar avseende
montage och solläge.

Utvecklingen av solceller görs med successiva förbättringar men branschen ser inte att
det kommer några större tekniksprång den närmsta tiden varför det inte motiveras att
avvakta med installationer. Priser har sjunkit kraftigt den senaste tio årsperioden men
bedöms inte fortsätta sjunka i samma omfattning de närmsta åren.

I beslutsprocessen av investering i solceller bör den göras med ett helhetsperspektiv där
respektive investering ställs mot konkurrerande investeringar där andra samhällsnyttor
och avkastning vägs in. Särskilt viktigt i en situation där det finns begränsningar av
investeringsmedel.

Kustbostäder avser fortsätta installera solceller på egna fastigheter och Oxelö Energi
fortsätter arbetet med att få till fler solcellsanläggningar på orten. Med ett långsiktigt mål
att uppnå minst snittet av installerad solcellskapacitet utslaget per invånare i förhållande
till snittet i länet.

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Ks § 110 Dnr KS.2019.120

Motion angående valfrihet för äldre (LOV)

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning

2019-10-16 inkom Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och
Klas Lundberg (L) med en motion om att Oxelösunds kommun utreder möjligheten att införa
LOV och därefter överväga ett införande.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade
frågan till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden utredde frågan och
återkom med förslaget att avslå motionen med följande motivering.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande motioner med
avslag till följd.

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner som
vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av vård-
och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de
kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Dock har kommunerna det yttersta ansvaret
för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår
bland annat att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att
verkställa kommunernas beslut.

I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot konstateras
att implementeringen av valfrihetsystem medför omställningskostnader såväl som
fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.

Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som
har infört LOV.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Motion angående Valfrihet för äldre (LOV)
Protokoll 2019-10-16 - Kf §120
Protokoll 2020-03-25 - Von §15
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-09-02

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse Von - ÄOF - Yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV)
Beslut2017-03-28
Tjänsteskrivelse2017-03-20
Beslut2016-11-22
Tjänsteskrivelse2016-11-11
Beslut2016-02-23
Tjänsteskrivelse2016-02-09
Yttrande 2016-02-11
Beslut2012-09-26
Tjansteskrivelse2012-09-17
Beslut2011-08-25
Tjänsteskrivelse2011-08-16
Motion - Angående valfrihet för äldre (LOV

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Förslag

Patrik Renfors (V), Linus Fogel (S), Britta Bergström (S) och Ordförande yrkar bifall
till framskrivet förslag.

Bo Höglander (C), Stefan Johansson (M), Dag Bergentoft (M), Jan-Eric Eriksson
(SD) yrkar bifall till motionen

Beslutsgång

Ordförande finner att det finn två förslag till beslut dels framskrivet förslag om att
motionen ska avslås och dels Bo Höglanders (C) m.fl. förslag om att motionen ska
bifallas.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt framskrivet förslag

Reservation

Dag Bergentoft (M), Stefan Johansson (M), Bo Höglander (C), Jan. Eric Eriksson (SD)
reserverar sig mot beslutet.

______

Beslut till:
Motionärerna (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Motion angående valfrihet för äldre (LOV)

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

Motionen avslås.

2. Sammanfattning
2019-10-16 inkom Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och
Klas Lundberg (L) med en motion om att Oxelösunds kommun utreder möjligheten att
införa LOV och därefter överväga ett införande.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen remitterade
frågan till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden utredde frågan och
återkom med förslaget att avslå motionen med följande motivering.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande motioner
med avslag till följd.

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner som
vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av
vård- och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de
kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Dock har kommunerna det yttersta ansvaret
för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår
bland annat att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att
verkställa kommunernas beslut.

I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot
konstateras att implementeringen av valfrihetsystem medför omställningskostnader såväl
som fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.

Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som
har infört LOV.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.
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3. Ärendet

3.1 Ärendets beredning

3.1.1 Individens rätt till självbestämmande och integritet

Socialtjänstlagen uttrycker i 1 kap. 1 § (SoL 2001:453) att samhällets socialtjänst ska
bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.1 För vård- och
omsorgsnämnden i Oxelösund är en självklar utgångspunkt att som medborgare erbjudas
möjlighet, i så stor utsträckning det går, att bestämma hur och när beviljad insats ska
utföras. Viljan och förmågan att bestämma över när måltider ska ätas, när dusch ska ske
eller andra vardagsbestyr är något som många människor tar för givet. Strävan att ha
kontroll minskar inte i takt med åldrande, utan tvärtom är det viktigt att varje medborgare
inom Oxelösunds äldreomsorg upplever att känslan av självbestämmande lever kvar även
om funktionsförmågan inte längre är som de varit tidigare.2

Socialstyrelsen lyfter fram att äldre ofta är positivt inställda till möjligheten att välja utförare i
sin omsorg, men att många trots det inte väljer utförare på egen hand. En orsak till detta är
att många äldre anser att det är viktigare att kunna påverka hur hjälpen ska se ut, snarare
än vilken utförare som tillhandahåller tjänsterna.3 Dessutom visar Socialstyrelsens
uppföljning av LOV att valfrihetssystemets positiva effekter ges de brukare som har
möjlighet att göra genomtänkta och informerade val. Men när det gäller personer som har
svårt att välja själva på grund medicinska skäl eller hög ålder där exempelvis minnet inte är
som förut, finns det brister.4 Följaktligen kan en utmaning i ett valfrihetssystem vara att
möjliggöra välinformerade val för samtliga personer som har insatser inom äldreomsorgen.
Därmed finns det en stor risk för att för få personer med äldreomsorg väljer privata
alternativ samtidigt som kommunen tillhandahåller ett system som oavsett om införandet av
LOV medför besparingar på sikt eller inte kostar att upprätthålla. Osby kommun införde
LOV 2011 och avskaffade valfrihetssystemet 2018, och bakgrunden till beslutet är att för få
personer använder sig av extern aktör samtidigt som kommunens administrativa kostnader
är stora.5

3.1.2 Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden 2019

Revisionsbyrån PWC gjorde våren 2019 en genomlysning av Oxelösunds
äldreomsorgskostnader. Genomlysningen påvisade att vård- och omsorgsnämnden har
utmaningar med att effektivisera kostnaderna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har efter
genomlysningen, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, infört en rad åtgärder inom
hemtjänst, nattorganisation och bemanning inom särskilt boende.

Omställningsarbetet är ett långtgående arbete och det kommer att dröja innan nämnden
kan se den fulla effekten av de effektiviseringar som har införts. I sammanhanget är det
viktigt att uppmärksamma att måluppfyllelsen av åtgärderna kan vara avhängigt
organisationskulturen i äldreomsorgens verksamheter och inte ekonomiska aspekter.6

3.1.3 Valfrihetssystem nuläge

Allt fler kommuner har sedan 2009 infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen. I dagsläget
är det av Sveriges 290 kommuner 159 kommuner som har infört LOV inom hemtjänsten
och endast 22 kommuner inom särskilt boende. Ingen av de för Oxelösund jämförbara
kommunerna har infört LOV inom särskilt boende. Denna utredning kommer därmed
begränsa sig till frågan om LOV kopplat till hemtjänst. Sveriges Kommuner och Regioner
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(SKR) har de senaste åren sett en ökning på antalet kommuner som avskaffat LOV. Under
2019 valde 7 kommuner att införa LOV och 14 kommuner att avskaffa.1

Vanligaste förekommande anledningar till att kommuner har avskaffat valfrihetssystem
enligt LOV har varit att privata utförare saknats eller bristande intresse bland brukarna att
välja privata alternativ.2 De tillkommande administrativa kostnaderna som LOV medför har
därmed inte ansetts vara motiverade. I en undersökning av Svenskt Näringsliv rankades
Oxelösund i år som den minst företagsamma kommunen i Sverige.3 Något som talar för att
Oxelösund skulle kunna ha utmaningar med tillgängliga privata utförare inom
äldreomsorgen.

Exempel på kommuner som har valt att avskaffa LOV är Finspångs kommun och
Södertälje kommun.

Finspångs kommun avskaffade LOV 2018 i politisk oenighet. Av underlaget till fullmäktiges
beslut framgick att LOV inneburit ett mer kundorienterat arbetssätt och gjort att kommunen
utvecklat metoder att ha god kontroll på den egna verksamheten. Men att ha kvar LOV
skulle innebära en merkostnad på dels ytterligare årsarbetare, dels ökade kostnader för
information om alternativen. Som alternativ till LOV föreslog förvaltningen LOU-upphandling
av del av verksamheten, med anledning av att hemtjänstens uppföljning och
utvecklingsarbete skulle kunna fortsätta. Men det förslaget röstades ner.4

Södertälje kommun införde LOV inom hemtjänsten i början på 2012. Efter att
valfrihetsystemet hade införts skedde en drastisk ökning av kostnaderna för hemtjänsten.
Vid en uppföljning av kostnadsökningarna uppdagades bland annat att det hade
förekommit brister och direkta oegentligheter bland utförarna i kommunen.5 Det
konstaterades att kommunen hade brister i uppföljnings- och kontrollsystem, vilket dels
medförde stora ekonomiska konsekvenser dels ifrågasattes brukarnas trygghet.
Kommunen hade vid tillfället 17 företag som utför hemtjänst utöver den verksamhet som
bedrivs i egen regi. Upptäckterna resulterade i att Södertälje kommun beslutade den 3
februari 2014 att upphandling av hemtjänst skulle göras enligt LOU.6

3.1.4 Hur ser det ut i jämförbara kommuner?

Kolada7 har ett bra stöd för analys av likhetsutsökta kommungrupper. Oxelösund har 7
jämförbara kommuner.8 Av dessa kommuner har 3 infört LOV inom hemtjänsten: Tanum,
Haparanda och Ovanåker. Enligt kostnadsmätningarna för hemtjänsten9 mellan åren 2010-
2019 har Oxelösunds kostnader succesivt stigit och ligger över de 3 kommuner som infört
LOV. Medan de 3 kommuner som införde LOV inte har haft samma ökning i kostnader, se
figur 1. Då det finns många faktorer som påverkar en kommuns hemtjänstkostnader går det
inte att direkt hänföra ökningen i Oxelösund till avsaknaden av LOV. Att kostnaderna ökat
betydligt mer i Oxelösund än jämförbara kommuner tyder snarare på att det finns
utmaningar inom kommunen som behöver hanteras.
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Figur 1. Kostnad för hemtjänst per invånare +65 i kommunerna Oxelösund, Haparanda,
Ovanåker och Tanum

3.1.5 Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och
jämförbara kommuner

För att säkerställa kvalitén i sektorn vård och omsorg genomför Socialstyrelsen varje år en
nationell brukarundersökning1. Alla brukare på äldreboenden och inom hemtjänsten har fått
svara på en enkät med frågor om bland annat bemötande, trygghet och egen påverkan.
Måttet ”helhetssyn” som mäter andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med
hemtjänsten ligger generellt högt i riket med 88 %. Under åren 2016-2018 har Oxelösund
legat strax under rikssnittet och rankats lägst bland de 7 jämförbara kommunerna. Vid
senast mätningen 2019 har Oxelösund tagit sig över snittet för riket och är näst lägst bland
de jämförbara kommunerna. Då införandet av LOV skulle kunna vara en tänkbar åtgärd för
att öka nöjdheten ytterligare är det aktuellt att jämföra resultatet mellan de som infört och
de som inte gjort det.

De två kommuner som ligger i topp, Olofström och Älvsbyn, har inte infört LOV medan de
som har LOV, Tanum och Ovanåker, placerar sig i mitten. Införandet av LOV ser därmed
inte ut att ha någon betydande inverkan på nöjdheten, vare sig positiv eller negativ. I likhet
med kostnaden för hemtjänsten är det troligt att nöjdheten påverkas av en mängd andra
underliggande faktorer och kräver riktade insatser för att förbättra.
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Figur 2. Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst 2019

3.1.6 Upphandling av äldreomsorgsinsatser

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009. LOV är avsedd att fungera som ett
frivilligt verktyg för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta
valet av utförare till medborgaren. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till
upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). LOV kan tillämpas
på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med
funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.1

Följaktligen finns det två olika alternativ till konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
Oavsett vilken utförare som tillhandahåller äldreomsorgstjänster är kommunen ytterst
ansvarig för att ge brukare service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Kortfattat skiljer detta LOV från LOU:

 Den enskilde individen som bestämmer

 Löpande annonsering på Kammarkollegiets nationella databas

 Alla som uppfyller kraven ska antas

 Ersättningen är lika för alla utförare

 Information till medborgarna, som väljer utförare

 Ickevalsalternativ till de medborgare som inte kan eller vill välja

3.1.7 Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

Införande av valfrihetssystem medför omställningskostnader såsom implementering av
LOV samt anpassning av organisationen.2 Dessutom krävs kvalitetsarbete och
uppföljningar för att kontrollera följsamhet för den verksamhet som utförs enligt LOV. Detta
var något som förutspåddes redan i Stadskontorets undersökning 2012, som senare har
visat vara fallet för en rad kommuner som infört LOV, bland annat Södertälje.3

Nedan beskrivs i korthet vad som gäller enligt LOV:

 Omfattning

 Utvärdering av kostnader

 Förhandling enligt MBL

 Annonsering
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 Förfrågningsunderlag

 Ickevalsalternativ

 Omval av leverantör

 Uppföljning och kontroll

 Tillsynsansvar

Omfattning

Kommunen ska bestämma vilka områden inom socialtjänsten som ska omfattas av
valfrihetssystem. LOV kan användas inom alla områden. Valfrihetssystem förutsätter att det
finns leverantörer att välja mellan. Det område man väljer att börja med behöver ha
förutsättningar för att skapa en marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.1

För att ett valfrihetssystem ska kunna sjösättas förutsätts det finnas leverantörer att välja
mellan. Ser vi på valfrihet inom äldreomsorgen behövs förutsättningar för att skapa en
marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.

Utvärdering av kostnader

Kommunen måste identifiera alla kostnader för tjänsten. Det kan lämpligast göras genom
att inventera kostnaderna för den egna produktionen av tjänsten. Om uppdragen är
detsamma ska alla ersättningar vara exakt lika för alla leverantörer, även för kommunens
egen verksamhet.

Eventuella skillnader i ersättningsnivåer ska vara lika för alla utförare och grunda sig på
objektiva faktorer. Det behöver också vara klart om ersättningen omfattar alla typer av
kostnader eller om extra ersättning ska utgå för mindre vanligt förekommande kostnader
som utföraren kan få.

Förhandla enligt MBL

En förhandling enligt 11 § Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL ska genomföras
innan kommunfullmäktige fattar beslut om att införa ett valfrihetssystem för det aktuella
området. Det är bra om parterna vid denna förhandling kommer överens om huruvida
ytterligare förhandling behövs, utöver att förhandlingar av förfrågningsunderlaget behöver
ske.

Annonsering

En myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska löpande
annonsera på den nationella webbplats som administreras av Kammarkollegiet. Både
annonsen och förfrågningsunderlaget ska finnas tillgängligt på webbplatsen. Det är lämpligt
att annonsen även publiceras på annat sätt, till exempel på den upphandlande
myndighetens webbplats

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten ange de krav som sökande
ska uppfylla för att bli godkända samt övriga avtalsvillkor. Det ska i förfrågningsunderlaget
finnas en kravspecifikation, kontaktuppgifter, uppgifter om avtalstider, regler för avtalets
tecknande samt regler för uppföljning och kontroll, vilka villkor som ska gälla samt hur
uppdraget ska fullföljas under kontraktstiden.

Av förfrågningsunderlaget ska framgå alla de krav som leverantören ska uppfylla för att bli
godkänd och få teckna kontrakt. Kraven ska vara proportionerliga och relevanta i
förhållande till målen.2

Eftersom tjänsternas art och omfattning kan variera framgår det inte av LOV vilka krav som
ska ställas. Alla leverantörer måste emellertid uppfylla de krav som uppställs i svensk
lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och
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service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning och arbetsrättslagstiftning. Med
svensk lagstiftning avses här även myndigheters föreskrifter.

Enligt gällande rätt är det inte tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en
leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Enligt Kammarrätten i Stockholm
(Mål nr 1713-1995) missgynnar villkor som avser bundenhet till kollektivavtal vissa
leverantörer. Tecknande av kollektivavtal står i strid med de grundläggande principer som
ska iakttas enligt 1 kap. 2 § (LOV 2008:962). Rekommendation om kollektivavtal kan finnas
med i förfrågningsunderlaget, men det kan aldrig vara ett krav.

Ickevalsalternativ

Vid valfrihetssystem ska kommunen uppmuntra och underlätta för medborgaren att välja
leverantör i ett valfrihetssystem. Då det finns personer som inte vill eller kan välja ska
kommunen ta det i beaktning och tillhandhålla ett så kallat ickevalsalternativ. Detta
alternativ ska vara ett kvalitativt fullt acceptabelt alternativ.

Omval av leverantör

För att ett valfrihetssystem ska fungera ändamålsenligt är det viktigt att medborgaren i
största möjliga mån kontinuerligt utvärderar sitt val och väljer eller byter leverantör i
enlighet med sina preferenser. I den upphandlande myndighetens informationsansvar ingår
en skyldighet att informera brukarna om hur de kan byta leverantör, till exempel information
om uppsägningstider och till vem brukaren ska vända sig för att göra ett omval. Den
upphandlande myndigheten bör även ange villkor för omval i förfrågningsunderlaget.

Uppföljning och kontroll

Om kommunen lämnar över en angelägenhet till annan än ett kommunalt bolag är
kommunen skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen måste också
garantera att medborgarna får insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal
med leverantören säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten.

I 2 kap. 5 § (SoL 2001:453) anges att kommunen får sluta avtal med annan om att utföra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom sådant avtal får en kommun också
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.1

För att medborgarna ska kunna välja i valfrihetssystemet behövs jämförbar information om
leverantörerna – en information som kommunerna är skyldiga att förse dem med och som
bland annat måste begäras in i den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten.

Tillsynsansvar

Regeringen har utsett Konkurrensverket som tillsynsmyndighet för LOV. Vilket innebär att
Konkurrensverket ska uppmärksamma regelöverträdelser av LOV som är av större
betydelse eller av principiellt intresse.

Enligt 7 kap. 1 § SoL är Socialstyrelsen ansvarig tillsynsmyndighet att kontrollera att de
leverantörer som ingår avtal med kommuner att utföra2 socialtjänstuppgifter enligt LOV,
uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom
socialtjänstlagen.3

Kommunens två roller

I ett valfrihetssystem har kommunen två olika roller. Den ena rollen innebär att kommunen
som huvudman är ansvarig för valfrihetssystemet. Kommunen ska således bestämma
värdet på tjänsten, godkänna leverantörer, sluta avtal med dem som uppfyller kraven samt
ansvara för uppföljning och utvärdering. I den rollen ingår även att man som myndighet
prövar medborgarens rätt till insatser.



Tjänsteskrivelse 8(10)

Datum

2020-08-04 KS.2019.120

Kommunens andra roll innebär att de bland andra utförare som producerar tjänster ska
uppfylla de krav som det innebär. De kommunala utförarna, ska precis som de privata,
konkurrera med kvalitet. De grundläggande

EG-rättsliga principerna, för all offentlig upphandling, förutsätter att kommunen är neutral i
konkurrensen. Det är viktigt att skilja mellan de som sköter valfrihetssystemet och beviljar
medborgaren tjänster, från dem som utför tjänsten.

Detta innebär att kommunen måste göra egna överväganden, men LOV styr inte dessa
överväganden. Det finns däremot god hjälp av de EG-rättsliga principerna när vägvalen
görs.1

3.1.8 Redogörelse av organisatoriska förändringar för förslagen/åtgärderna

Ersättningssystem

Idag är fördelning av ekonomiska resurser i Oxelösunds kommun traditionellt utformat och
det baserar sig på föregående års budgetram. Äldreomsorgens verksamheter får ett anslag
som täcker personalkostnader och övriga driftskostnader såsom bilar. Förändras antalet
biståndsbedömda insatser inom det specifika området anpassas inte den ekonomiska
ramen.

Valfrihetssystemet förutsätter att Oxelösunds kommun gör en övergång till
prestationsbaserat ersättningssystem. Vilket innebär att utföraren får ersättning för utförd
tid. Ersättningssystemet ska vara enhetligt för alla utförare. Kommunen kan därför inte
säkerställa att kostnader för hemtjänstinsatser ryms inom given ram.2

Personal

I Oxelösunds kommun drivs i dag all vård och omsorg enbart i kommunal regi förutom
serviceinsatser städ och inköp som utförs av Samhall. Detta innebär att flertalet av våra
anställda, på alla nivåer, saknar erfarenhet av att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Enligt gällande anställningsavtal är personal i utförandet, i de flesta fall, anställda inom
äldreomsorgsförvaltningen och inte på en viss enhet. Det stora flertalet uppfattar sig dock
oftast som tillsvidareanställda på den enhet där de tjänstgör. Dock har personalen på
äldreomsorgsförvaltningen behövt i takt med omställningsarbetet behöva byta arbetsplats
eller växla mellan olika enheter. För att få en bemanning som överensstämmer med det
varierande behovet i verksamheten behövs större flexibilitet hos personalen.

Roller äldreomsorgsförvaltningen

Förvaltningen arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Vård- och
omsorgsnämnden har två förvaltningar, social- och omsorgsförvaltningen respektive
äldreomsorgsförvaltningen. Äldreomsorgsförvaltningen leds av förvaltningschef.

Införande av LOV skulle medföra förändrade roller för bland annat förvaltningschef,
enhetschefer, biståndshandläggare, verkställande personal.

Ovannämnda chefer skulle få förändrade arbetssätt då anslagsfinansiering övergår till
prestationsfinansiering där mål- och resultatstyrning är mer i fokus. Enhetscheferna skulle
dessutom får ett större ansvar för

ekonomi- och uppföljning för respektive hemtjänstområde oavsett kommunal eller privat
utförare.
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Biståndshandläggarnas roll skulle inbegripa konkurrensneutral information till medborgare
hur valfrihetssystemet fungerar och vilka rättigheter varje kund har.

4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget

Allianspartierna vill öppna upp för privata utförare och införa LOV i Oxelösunds kommun.

Äldreomsorgsförvaltningen har nyligen på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden påbörjat
ett förändringsarbete inom äldreomsorgen sedan PWC:s genomlysning av vård- och
omsorgsnämnden 2019.

Det är ett omfattande omställningsarbete att implementera nya arbetssätt och det kommer
att dröja innan nämnden kan se den fulla effekten av de åtgärder som har införts.

Äldreomsorgsförvaltningens gör därför bedömningen att fokus bör vara på att genomföra
omställningsarbetet snarare än att i nuläget införa en reform som riskerar att ställa
omställningsarbetet på ända.

Det kan även konstateras att införandet i sig av ett valfrihetssystem kommer att medföra
ytterligare kostnader vilket förvaltningen inte anser rekommenderat i det nuvarande
ekonomiskt ansträngda läget.

Äldreomsorgsförvaltningen bedömer att det finns en överhängande risk att kommunen inte
kan leverera ett fungerande valfrihetssystem på lång sikt. En anledning är att flera
kommuner som infört LOV senare har avskaffat det på grund av att privata aktörer saknats.
Detta är något som befaras ske även i Oxelösund då kommunen inte bedöms ha ovanligt
goda förutsättningar för privata aktörer.

Källförteckning

Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten SOU 2014:2,
sid 199-200

Finspångs kommun, kommunstyrelsen protokoll 2018-02-05

Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport 2012:3, Karl Lundvall

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Vägledning för utförare, Vägledning från
Konkurrensverket 1 (2014)

Oxelösunds kommun, Lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten

Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2019
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SFS 2007:1091. Lagen om offentlig upphandling

SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Beslutsläget avseende LOV-införanden i
kommuner per oktober 2019

Sveriges Kommun och Regioner, Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna 2009

Sveriges Kommuner och Regioner, Valfrihetssystemet medför ofta förändringar i
styrningen, 2019

Sveriges Radio, Osby - fjärde kommunen som avskaffar LOV

Svenskt näringsliv, Företagsamhet 2020

Södertälje kommun, kommunstyrelsen protokoll 2014-01-31 § 15

Södertälje kommun, kommunstyrelsen sammanträdeshandlingar

2017-05-09

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut Von 2017-03-28, § 17 och tjänsteskrivelse 2017-02-20 -Yttrande över motion att
utreda Lagen om valfrihet (LOV) och därefter ett införande.
Beslut Von 2016-11-22, § 68 och tjänsteskrivelse 2016-11-11 - Yttrande över motion att
utreda Lagen om valfrihet (LOV) och därefter ett införande.
Beslut Von 2016-02-23, § 12, tjänsteskrivelse 2016-02-09 och yttrande 2016-02-11 -
Yttrande över motion att utreda Lagen om valfrihet (LOV) och därefter ett införande.
Beslut Von 2012-09-26, § 73 och tjänsteskrivelse 2012-09-17 - Svar på motion om att
införa Lagen om valfrihet (LOV).
Beslut Von 2011-08-25, § 44 och tjänsteskrivelse 2011-08-16 - Svar på motion om
utredning angående Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Begäran om yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV).
Motion om valfrihet för äldre (LOV).

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Motionärerna (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Kf §120 Dnr KS.2019.120

Motion angående valfrihet för äldre (LOV)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Dagens sammanträde

Katarina Berg (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L).
Lämnar in följande motion

Motion angående valfrihet för äldre

Genomlysningen av Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun som pwc
genomfört visar på ett orimligt kostnadsläge, för bl.a. hemtjänsten. Jämförbara kommuner
med valfrihet har betydligt lägre kostnader.

Nu kan inte majoriteten säga nej till LOV längre. Kommunen måste anpassa sig till
verkligheten och införa LOV!

2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen reglerar vad som ska gälla för de
kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av
utförare till kunden eller patienten.

LOV ska öka människors inflytande över sitt eget liv.
Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller tillsammans med sina
anhöriga om det är det lilla privata hemtjänst-företaget, den stora hemtjänst-koncernen eller
kommunens hemtjänst som ska få förtroendet. Tjänsten är dock fortfarande offentligt
finansierad.

Allianspartierna har tidigare lämnat motioner om LOV. Nu när genomlysningen av Vård- och
omsorgsnämnden klart påvisat att mycket höga kostnader, 80 % högre än jämförbara
kommuner samt låg brukartid finns det inte skäl till att avslå ett genomförande.

Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

Att - Oxelösunds kommun utreder möjligheten att införa LOV i kommunen och därefter
överväga ett införande.

Oxelösund den 16 oktober 2019

Katarina Berg (M)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Bo Höglander (C) Göran Bernhardsson (KD) Klas Lundbergh (L)

Beslut till:
Kansliet (FÅ)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

Utdragsbestyrkande

Von § 15 Dnr VON.2019.61

Yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Att inte ytterligare utreda införandet av LOV och att avslå motionen gällande
införande av LOV.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att bereda en motion som
inkommit från Allianspartierna (M, C, KD och L) om att utreda möjligheten att införa
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Oxelösunds kommun och därefter
överväga ett införande. Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande från vård- och
omsorgsnämnden rörande lagen om valfrihet.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande
motioner med avslag till följd.

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de
kommuner som vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta
valet av utförare av vård- och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera
som ett verktyg för de kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför
valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa grundkrav
ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kommunens invånare.
Dock har kommunerna det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och omsorg
som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår bland annat att följa upp varje
beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunernas
beslut.

I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten
av LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna
samt att konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet
av LOV nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan
däremot konstateras att implementeringen av valfrihetssystem medför omställnings-
kostnader såväl som fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.

Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och
likhetsutsökta kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström,
Lycksele, Lysekil) att det inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med
införandet av LOV inom äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten
har ökat hos de kommuner som har infört LOV.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

Utdragsbestyrkande

Von § 15 Dnr VON.2019.61

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från äldreomsorgsförvaltningen 2020-03-17.
Beslut Von 2017-03-28, § 17 och tjänsteskrivelse 2017-02-20 -Yttrande över motion
att utreda Lagen om valfrihet (LOV) och därefter ett införande.
Beslut Von 2016-11-22, § 68 och tjänsteskrivelse 2016-11-11 - Yttrande över motion
att utreda Lagen om valfrihet (LOV) och därefter ett införande.
Beslut Von 2016-02-23, § 12, tjänsteskrivelse 2016-02-09 och yttrande 2016-02-11 -
Yttrande över motion att utreda Lagen om valfrihet (LOV) och därefter ett införande.
Beslut Von 2012-09-26, § 73 och tjänsteskrivelse 2012-09-17 - Svar på motion om att
införa Lagen om valfrihet (LOV).
Beslut Von 2011-08-25, § 44 och tjänsteskrivelse 2011-08-16 - Svar på motion om
utredning angående Lagen om valfrihetssystem (LOV).
Begäran om yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV).
Motion om valfrihet för äldre (LOV).

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Att inte ytterligare utreda införandet av LOV och att avslå motionen gällande
införande av LOV.

Förslag

Emil Carlsson (V) föreslår bifall till framskrivet förslag att avslå motionen. Inge
Ståhlgren (S) instämmer.

Katarina Berg (M) föreslår att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot Katarina Bergs (M) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt framskrivet förslag att avslå motionen.

Reservation

Katarina Berg (M), Eva Lantz (M) och Tommy Linder (L) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Katarina Bergs (M) förslag och lämnar följande skriftliga reservation:

"Tidigare svar på LOV motioner - är hänvisningar till åtgärder som ska utföras för att
LOV inte kan införas dvs de flesta gånger gäller det olämplig tidpunkt då
förbättringsarbete pågår i verksamheten ex tjänsteskrivelse 120926 arbetar vidare
med påbörjat förbättringsarbete samt kartläggning av problemområde som startats.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

Utdragsbestyrkande

Von § 15 Dnr VON.2019.61

Dnr; VON .2015.94 Orsaker till ineffektivitet och höga kostnader - rapporten har
utmynnat i framtagande av handlingsplan för åtgärder- ”Koll på hemtjänsten”
( VON.2018.20 hemtjänstpriset i resursfördelningen var satt till 434 kr, en sänkning
med 10% skulle ge ett timpris på 390 kr).

VON.2019.61 hänvisar till PWC genomlysningen och åtgärder ur den.

Tanken med LOV är att det ska leda till kvalitetskonkurrens men främst är att ge den
enskilde en möjlighet att välja utförare själv– sannolikt leder detta till att både
kommunen och framtida privata aktörer måste hålla hög nivå för att behålla sina
kunder.

Under alla dessa år som har passerat hur många förändringsarbeten ska vi fortsätta
att hänvisa till- utan en vilja att försöka ge brukaren den ökad valfrihet och inflytande
LOV står för och då med kunden i centrum.

Mot bakgrund av ovan reserverar vi oss mot beslutet
Katarina Berg (M) Eva Lantz (M) Tommy Linder (L)"

Per Krusell (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar följande skriftliga reservation:

"Vi anser att LOV (Lagen om valfrihetssystem) inte är tillräckligt utrett. Att både Vård
och Omsorgsnämnden och Kommunen hänvisar till ett ständigt pågående
förändringsarbete och åtgärder för att minska kostnaderna, samt budgetunderskottet.

Genom tillåta konkurrens med god kvalitetskontroll, så anser vi att VON och
kommunen kan minska sina kostnader för äldreomsorgen och hemtjänsten.

Framförallt anser vi att det borde vara en självklar rättighet, att brukaren själv ska få
välja utförare och vilka tjänster som man vill ha, samt är behov av.

Med anledning av det tagna beslutet, att inte ytterligare utreda införandet av LOV, så
reserverar jag mig mot det tagna beslutet.

Per Krusell (SD)

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Datum Dnr

2020-03-17 VON.2019.61

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Äldreomsorgsförvaltningen
Linn Nordström

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion: Motion angående valfrihet för äldre

1. Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att inte ytterligare utreda
införandet av LOV och att avslå motionen gällande införande av LOV.

2. Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att bereda en motion som inkommit
från Allianspartierna (M, C, KD och L) om att utreda möjligheten att införa lagen (2008:962)
om valfrihetssystem (LOV) i Oxelösunds kommun och därefter överväga ett införande.
Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande från vård- och omsorgsnämnden rörande lagen
om valfrihet.

Vård- och omsorgsnämnden har de senaste åren utrett och besvarat liknande motioner
med avslag till följd.

LOV trädde i kraft den 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner som
vill konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av
vård- och omsorgstjänster till brukare. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de
kommuner som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Dock har kommunerna det yttersta ansvaret
för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår
bland annat att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att
verkställa kommunernas beslut.

I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot
konstateras att implementeringen av valfrihetsystem medför omställningskostnader såväl
som fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.
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Datum

2020-03-17 VON.2019.61

Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som
har infört LOV.

3. Ärendet

3.1 Ärendets beredning

3.1.1 Individens rätt till självbestämmande och integritet

Socialtjänstlagen uttrycker i 1 kap. 1 § (SoL 2001:453) att samhällets socialtjänst ska
bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet.1 För vård- och
omsorgsnämnden i Oxelösund är en självklar utgångspunkt att som medborgare erbjudas
möjlighet, i så stor utsträckning det går, att bestämma hur och när beviljad insats ska
utföras. Viljan och förmågan att bestämma över när måltider ska ätas, när dusch ska ske
eller andra vardagsbestyr är något som många människor tar för givet. Strävan att ha
kontroll minskar inte i takt med åldrande, utan tvärtom är det viktigt att varje medborgare
inom Oxelösunds äldreomsorg upplever att känslan av självbestämmande lever kvar även
om funktionsförmågan inte längre är som de varit tidigare.2

Socialstyrelsen lyfter fram att äldre ofta är positivt inställda till möjligheten att välja utförare i
sin omsorg, men att många trots det inte väljer utförare på egen hand. En orsak till detta är
att många äldre anser att det är viktigare att kunna påverka hur hjälpen ska se ut, snarare
än vilken utförare som tillhandahåller tjänsterna.3 Dessutom visar Socialstyrelsens
uppföljning av LOV att valfrihetssystemets positiva effekter ges de brukare som har
möjlighet att göra genomtänkta och informerade val. Men när det gäller personer som har
svårt att välja själva på grund medicinska skäl eller hög ålder där exempelvis minnet inte är
som förut, finns det brister.4 Följaktligen kan en utmaning i ett valfrihetssystem vara att
möjliggöra välinformerade val för samtliga personer som har insatser inom äldreomsorgen.
Därmed finns det en stor risk för att för få personer med äldreomsorg väljer privata
alternativ samtidigt som kommunen tillhandahåller ett system som oavsett om införandet av
LOV medför besparingar på sikt eller inte kostar att upprätthålla. Osby kommun införde
LOV 2011 och avskaffade valfrihetssystemet 2018, och bakgrunden till beslutet är att för få
personer använder sig av extern aktör samtidigt som kommunens administrativa kostnader
är stora.5

3.1.2 Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden 2019

Revisionsbyrån PWC gjorde våren 2019 en genomlysning av Oxelösunds
äldreomsorgskostnader. Genomlysningen påvisade att vård- och omsorgsnämnden har
utmaningar med att effektivisera kostnaderna inom äldreomsorgen. Förvaltningen har efter
genomlysningen, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden, infört en rad åtgärder inom
hemtjänst, nattorganisation och bemanning inom särskilt boende.

Omställningsarbetet är ett långtgående arbete och det kommer att dröja innan nämnden
kan se den fulla effekten av de effektiviseringar som har införts. I sammanhanget är det
viktigt att uppmärksamma att måluppfyllelsen av åtgärderna kan vara avhängigt
organisationskulturen i äldreomsorgens verksamheter och inte ekonomiska aspekter.6
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3.1.3 Valfrihetssystem nuläge

Allt fler kommuner har sedan 2009 infört valfrihetssystem inom äldreomsorgen. I dagsläget
är det av Sveriges 290 kommuner 159 kommuner som har infört LOV inom hemtjänsten
och endast 22 kommuner inom särskilt boende. Ingen av de för Oxelösund jämförbara
kommunerna har infört LOV inom särskilt boende. Denna utredning kommer därmed
begränsa sig till frågan om LOV kopplat till hemtjänst. Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har de senaste åren sett en ökning på antalet kommuner som avskaffat LOV. Under
2019 valde 7 kommuner att införa LOV och 14 kommuner att avskaffa.1

Vanligaste förekommande anledningar till att kommuner har avskaffat valfrihetssystem
enligt LOV har varit att privata utförare saknats eller bristande intresse bland brukarna att
välja privata alternativ.2 De tillkommande administrativa kostnaderna som LOV medför har
därmed inte ansetts vara motiverade. I en undersökning av Svenskt Näringsliv rankades
Oxelösund i år som den minst företagsamma kommunen i Sverige.3 Något som talar för att
Oxelösund skulle kunna ha utmaningar med tillgängliga privata utförare inom
äldreomsorgen.

Exempel på kommuner som har valt att avskaffa LOV är Finspångs kommun och
Södertälje kommun.

Finspångs kommun avskaffade LOV 2018 i politisk oenighet. Av underlaget till fullmäktiges
beslut framgick att LOV inneburit ett mer kundorienterat arbetssätt och gjort att kommunen
utvecklat metoder att ha god kontroll på den egna verksamheten. Men att ha kvar LOV
skulle innebära en merkostnad på dels ytterligare årsarbetare, dels ökade kronor för
information om alternativen. Som alternativ till LOV föreslog förvaltningen LOU-upphandling
av del av verksamheten, med anledning av att hemtjänstens uppföljning och
utvecklingsarbete skulle kunna fortsätta. Men det förslaget röstades ner.4

Södertälje kommun införde LOV inom hemtjänsten i början på 2012. Efter att
valfrihetsystemet hade införts skedde en drastisk ökning av kostnaderna för hemtjänsten.
Vid en uppföljning av kostnadsökningarna uppdagades bland annat att det hade
förekommit brister och direkta oegentligheter bland utförarna i kommunen.5 Det
konstaterades att kommunen hade brister i uppföljnings- och kontrollsystem, vilket dels
medförde stora ekonomiska konsekvenser dels ifrågasattes brukarnas trygghet.
Kommunen hade vid tillfället 17 företag som utför hemtjänst utöver den verksamhet som
bedrivs i egen regi. Upptäckterna resulterade i att Södertälje kommun beslutade den 3
februari 2014 att upphandling av hemtjänst skulle göras enligt LOU.6

3.1.4 Hur ser det ut i jämförbara kommuner?

Kolada7 har ett bra stöd för analys av likhetsutsökta kommungrupper. Oxelösund har 7
jämförbara kommuner.8 Av dessa kommuner har 3 infört LOV inom hemtjänsten: Tanum,
Haparanda och Ovanåker. Enligt kostnadsmätningarna för hemtjänsten9 mellan åren 2010-
2019 har Oxelösunds kostnader succesivt stigit och ligger över de 3 kommuner som infört
LOV. Medan de 3 kommuner som införde LOV inte har haft samma ökning i kostnader, se
figur 1. Då det finns många faktorer som påverkar en kommuns hemtjänstkostnader går det
inte att direkt hänföra ökningen i Oxelösund till avsaknaden av LOV. Att kostnaderna ökat
betydligt mer i Oxelösund än jämförbara kommuner tyder snarare på att det finns
utmaningar inom kommunen som behöver hanteras.
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Figur 1. Kostnad för hemtjänst per invånare +65 i kommunerna Oxelösund, Haparanda,
Ovanåker och Tanum

3.1.5 Brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” och
jämförbara kommuner

För att säkerställa kvalitén i sektorn vård och omsorg genomför Socialstyrelsen varje år en
nationell brukarundersökning1. Alla brukare på äldreboenden och inom hemtjänsten har fått
svara på en enkät med frågor om bland annat bemötande, trygghet och egen påverkan.
Måttet ”helhetssyn” som mäter andelen brukare som är mycket eller ganska nöjda med
hemtjänsten ligger generellt högt i riket med 88 %. Under åren 2016-2018 har Oxelösund
legat strax under rikssnittet och rankats lägst bland de 7 jämförbara kommunerna. Vid
senast mätningen 2019 har Oxelösund tagit sig över snittet för riket och är näst lägst bland
de jämförbara kommunerna. Då införandet av LOV skulle kunna vara en tänkbar åtgärd för
att öka nöjdheten ytterligare är det aktuellt att jämföra resultatet mellan de som infört och
de som inte gjort det.

De två kommuner som ligger i topp, Olofström och Älvsbyn, har inte infört LOV medan de
som har LOV, Tanum och Ovanåker, placerar sig i mitten. Införandet av LOV ser därmed
inte ut att ha någon betydande inverkan på nöjdheten, vare sig positiv eller negativ. I likhet
med kostnaden för hemtjänsten är det troligt att nöjdheten påverkas av en mängd andra
underliggande faktorer och kräver riktade insatser för att förbättra.
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Figur 2. Brukarbedömning helhetssyn hemtjänst 2019

3.1.6 Upphandling av äldreomsorgsinsatser

Lagen om valfrihetssystem infördes 1 januari 2009. LOV är avsedd att fungera som ett
frivilligt verktyg för de kommuner som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta
valet av utförare till medborgaren. Valfrihetssystem enligt LOV är ett alternativ till
upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). LOV kan tillämpas
på bland annat omsorgs- och stödverksamhet för äldre och för personer med
funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster.1

Följaktligen finns det två olika alternativ till konkurrensutsättning av offentlig verksamhet.
Oavsett vilken utförare som tillhandahåller äldreomsorgstjänster är kommunen ytterst
ansvarig för att ge brukare service och omsorg enligt socialtjänstlagen (2001:453) (SoL).
Kortfattat skiljer detta LOV från LOU:

 Den enskilde individen som bestämmer

 Löpande annonsering på Kammarkollegiets nationella databas

 Alla som uppfyller kraven ska antas

 Ersättningen är lika för alla utförare

 Information till medborgarna, som väljer utförare

 Ickevalsalternativ till de medborgare som inte kan eller vill välja

3.1.7 Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

Införande av valfrihetssystem medför omställningskostnader såsom implementering av
LOV samt anpassning av organisationen.2 Dessutom krävs kvalitetsarbete och
uppföljningar för att kontrollera följsamhet för den verksamhet som utförs enligt LOV. Detta
var något som förutspåddes redan i Stadskontorets undersökning 2012, som senare har
visat vara fallet för en rad kommuner som infört LOV, bland annat Södertälje.3

Nedan beskrivs i korthet vad som gäller enligt LOV:

 Omfattning

 Utvärdering av kostnader

 Förhandling enligt MBL

 Annonsering
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 Förfrågningsunderlag

 Ickevalsalternativ

 Omval av leverantör

 Uppföljning och kontroll

 Tillsynsansvar

Omfattning

Kommunen ska bestämma vilka områden inom socialtjänsten som ska omfattas av
valfrihetssystem. LOV kan användas inom alla områden. Valfrihetssystem förutsätter att det
finns leverantörer att välja mellan. Det område man väljer att börja med behöver ha
förutsättningar för att skapa en marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.1

För att ett valfrihetssystem ska kunna sjösättas förutsätts det finnas leverantörer att välja
mellan. Ser vi på valfrihet inom äldreomsorgen behövs förutsättningar för att skapa en
marknad av leverantörer som kan erbjuda sina tjänster.

Utvärdering av kostnader

Kommunen måste identifiera alla kostnader för tjänsten. Det kan lämpligast göras genom
att inventera kostnaderna för den egna produktionen av tjänsten. Om uppdragen är
detsamma ska alla ersättningar vara exakt lika för alla leverantörer, även för kommunens
egen verksamhet.

Eventuella skillnader i ersättningsnivåer ska vara lika för alla utförare och grunda sig på
objektiva faktorer. Det behöver också vara klart om ersättningen omfattar alla typer av
kostnader eller om extra ersättning ska utgå för mindre vanligt förekommande kostnader
som utföraren kan få.

Förhandla enligt MBL

En förhandling enligt 11 § Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL ska genomföras
innan kommunfullmäktige fattar beslut om att införa ett valfrihetssystem för det aktuella
området. Det är bra om parterna vid denna förhandling kommer överens om huruvida
ytterligare förhandling behövs, utöver att förhandlingar av förfrågningsunderlaget behöver
ske.

Annonsering

En myndighet som har beslutat att inrätta eller förändra ett valfrihetssystem ska löpande
annonsera på den nationella webbplats som administreras av Kammarkollegiet. Både
annonsen och förfrågningsunderlaget ska finnas tillgängligt på webbplatsen. Det är lämpligt
att annonsen även publiceras på annat sätt, till exempel på den upphandlande
myndighetens webbplats

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget ska den upphandlande myndigheten ange de krav som sökande
ska uppfylla för att bli godkända samt övriga avtalsvillkor. Det ska i förfrågningsunderlaget
finnas en kravspecifikation, kontaktuppgifter, uppgifter om avtalstider, regler för avtalets
tecknande samt regler för uppföljning och kontroll, vilka villkor som ska gälla samt hur
uppdraget ska fullföljas under kontraktstiden.

Av förfrågningsunderlaget ska framgå alla de krav som leverantören ska uppfylla för att bli
godkänd och få teckna kontrakt. Kraven ska vara proportionerliga och relevanta i
förhållande till målen.2

Eftersom tjänsternas art och omfattning kan variera framgår det inte av LOV vilka krav som
ska ställas. Alla leverantörer måste emellertid uppfylla de krav som uppställs i svensk
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lagstiftning, bland annat socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, skattelagstiftning och arbetsrättslagstiftning. Med
svensk lagstiftning avses här även myndigheters föreskrifter.

Enligt gällande rätt är det inte tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en
leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Enligt Kammarrätten i Stockholm
(Mål nr 1713-1995) missgynnar villkor som avser bundenhet till kollektivavtal vissa
leverantörer. Tecknande av kollektivavtal står i strid med de grundläggande principer som
ska iakttas enligt 1 kap. 2 § (LOV 2008:962). Rekommendation om kollektivavtal kan finnas
med i förfrågningsunderlaget, men det kan aldrig vara ett krav.

Ickevalsalternativ

Vid valfrihetssystem ska kommunen uppmuntra och underlätta för medborgaren att välja
leverantör i ett valfrihetssystem. Då det finns personer som inte vill eller kan välja ska
kommunen ta det i beaktning och tillhandhålla ett så kallat ickevalsalternativ. Detta
alternativ ska vara ett kvalitativt fullt acceptabelt alternativ.

Omval av leverantör

För att ett valfrihetssystem ska fungera ändamålsenligt är det viktigt att medborgaren i
största möjliga mån kontinuerligt utvärderar sitt val och väljer eller byter leverantör i
enlighet med sina preferenser. I den upphandlande myndighetens informationsansvar ingår
en skyldighet att informera brukarna om hur de kan byta leverantör, till exempel information
om uppsägningstider och till vem brukaren ska vända sig för att göra ett omval. Den
upphandlande myndigheten bör även ange villkor för omval i förfrågningsunderlaget.

Uppföljning och kontroll

Om kommunen lämnar över en angelägenhet till annan än ett kommunalt bolag är
kommunen skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten. Kommunen måste också
garantera att medborgarna får insyn i den verksamhet som överlämnats genom att i avtal
med leverantören säkerställa att medborgare kan få information om verksamheten.

I 2 kap. 5 § (SoL 2001:453) anges att kommunen får sluta avtal med annan om att utföra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom sådant avtal får en kommun också
tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.1

För att medborgarna ska kunna välja i valfrihetssystemet behövs jämförbar information om
leverantörerna – en information som kommunerna är skyldiga att förse dem med och som
bland annat måste begäras in i den löpande uppföljningen och kontrollen av verksamheten.

Tillsynsansvar

Regeringen har utsett Konkurrensverket som tillsynsmyndighet för LOV. Vilket innebär att
Konkurrensverket ska uppmärksamma regelöverträdelser av LOV som är av större
betydelse eller av principiellt intresse.

Enligt 7 kap. 1 § SoL är Socialstyrelsen ansvarig tillsynsmyndighet att kontrollera att de
leverantörer som ingår avtal med kommuner att utföra2 socialtjänstuppgifter enligt LOV,
uppfyller de krav som ställs i gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom
socialtjänstlagen.3

Kommunens två roller

I ett valfrihetssystem har kommunen två olika roller. Den ena rollen innebär att kommunen
som huvudman är ansvarig för valfrihetssystemet. Kommunen ska således bestämma
värdet på tjänsten, godkänna leverantörer, sluta avtal med dem som uppfyller kraven samt
ansvara för uppföljning och utvärdering. I den rollen ingår även att man som myndighet
prövar medborgarens rätt till insatser.
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Kommunens andra roll innebär att de bland andra utförare som producerar tjänster ska
uppfylla de krav som det innebär. De kommunala utförarna, ska precis som de privata,
konkurrera med kvalitet. De grundläggande

EG-rättsliga principerna, för all offentlig upphandling, förutsätter att kommunen är neutral i
konkurrensen. Det är viktigt att skilja mellan de som sköter valfrihetssystemet och beviljar
medborgaren tjänster, från dem som utför tjänsten.

Detta innebär att kommunen måste göra egna överväganden, men LOV styr inte dessa
överväganden. Det finns däremot god hjälp av de EG-rättsliga principerna när vägvalen
görs.1

3.1.8 Redogörelse av organisatoriska förändringar för förslagen/åtgärderna

Ersättningssystem

Idag är fördelning av ekonomiska resurser i Oxelösunds kommun traditionellt utformat och
det baserar sig på föregående års budgetram. Äldreomsorgens verksamheter får ett anslag
som täcker personalkostnader och övriga driftskostnader såsom bilar. Förändras antalet
biståndsbedömda insatser inom det specifika området anpassas inte den ekonomiska
ramen.

Valfrihetssystemet förutsätter att Oxelösunds kommun gör en övergång till
prestationsbaserat ersättningssystem. Vilket innebär att utföraren får ersättning för utförd
tid. Ersättningssystemet ska vara enhetligt för alla utförare. Kommunen kan därför inte
säkerställa att kostnader för hemtjänstinsatser ryms inom given ram.2

Personal

I Oxelösunds kommun drivs i dag all vård och omsorg enbart i kommunal regi förutom
serviceinsatser städ och inköp som utförs av Samhall. Detta innebär att flertalet av våra
anställda, på alla nivåer, saknar erfarenhet av att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet.
Enligt gällande anställningsavtal är personal i utförandet, i de flesta fall, anställda inom
äldreomsorgsförvaltningen och inte på en viss enhet. Det stora flertalet uppfattar sig dock
oftast som tillsvidareanställda på den enhet där de tjänstgör. Dock har personalen på
äldreomsorgsförvaltningen behövt i takt med omställningsarbetet behöva byta arbetsplats
eller växla mellan olika enheter. För att få en bemanning som överensstämmer med det
varierande behovet i verksamheten behövs större flexibilitet hos personalen.

Roller äldreomsorgsförvaltningen

Förvaltningen arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. Vård- och
omsorgsnämnden har två förvaltningar, social- och omsorgsförvaltningen respektive
äldreomsorgsförvaltningen. Äldreomsorgsförvaltningen leds av förvaltningschef.

Införande av LOV skulle medföra förändrade roller för bland annat förvaltningschef,
enhetschefer, biståndshandläggare, verkställande personal.

Ovannämnda chefer skulle få förändrade arbetssätt då anslagsfinansiering övergår till
prestationsfinansiering där mål- och resultatstyrning är mer i fokus. Enhetscheferna skulle
dessutom får ett större ansvar för

ekonomi- och uppföljning för respektive hemtjänstområde oavsett kommunal eller privat
utförare.

Biståndshandläggarnas roll skulle inbegripa konkurrensneutral information till medborgare
hur valfrihetssystemet fungerar och vilka rättigheter varje kund har.
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4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget

Allianspartierna vill öppna upp för privata utförare och införa LOV i Oxelösunds kommun.

Äldreomsorgsförvaltningen har nyligen på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden påbörjat
ett förändringsarbete inom äldreomsorgen sedan PWC:s genomlysning av vård- och
omsorgsnämnden 2019.

Det är ett omfattande omställningsarbete att implementera nya arbetssätt och det kommer
att dröja innan nämnden kan se den fulla effekten av de åtgärder som har införts.

Äldreomsorgsförvaltningens gör därför bedömningen att fokus bör vara på att genomföra
omställningsarbetet snarare än att i nuläget införa en reform som riskerar att ställa
omställningsarbetet på ända.

Det kan även konstateras att införandet i sig av ett valfrihetssystem kommer att medföra
ytterligare kostnader vilket förvaltningen inte anser rekommenderat i det nuvarande
ekonomiskt ansträngda läget.

Äldreomsorgsförvaltningen bedömer att det finns en överhängande risk att kommunen inte
kan leverera ett fungerande valfrihetssystem på lång sikt. En anledning är att flera
kommuner som infört LOV senare har avskaffat det på grund av att privata aktörer saknats.
Detta är något som befaras ske även i Oxelösund då kommunen inte bedöms ha ovanligt
goda förutsättningar för privata aktörer.

Källförteckning

Betänkande av Utredningen om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten SOU 2014:2,
sid 199-200

Finspångs kommun, kommunstyrelsen protokoll 2018-02-05

Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport 2012:3, Karl Lundvall

Lagen om Valfrihetssystem (LOV) Vägledning för utförare, Vägledning från
Konkurrensverket 1 (2014)

Oxelösunds kommun, Lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten

Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2019

SFS 2007:1091. Lagen om offentlig upphandling

SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Beslutsläget avseende LOV-införanden i
kommuner per oktober 2019

Sveriges Kommun och Regioner, Valfrihetssystem för nybörjare och andra nyfikna 2009

Sveriges Kommuner och Regioner, Valfrihetssystemet medför ofta förändringar i
styrningen, 2019

Sveriges Radio, Osby - fjärde kommunen som avskaffar LOV

Svenskt näringsliv, Företagsamhet 2020

Södertälje kommun, kommunstyrelsen protokoll 2014-01-31 § 15



Tjänsteskrivelse 10(10)

Datum

2020-03-17 VON.2019.61

Södertälje kommun, kommunstyrelsen sammanträdeshandlingar

2017-05-09

Beslutsunderlag

Titti Kendall Linn Nordström
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

Von § 17 Dnr VON.2015.94

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihets-
system) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrandet 2016-02-11och att frågan om ett införande av LOV inte ska utredas
ytterligare.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till kommun-
fullmäktige om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett
införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av kommunfullmäktige 2016-09-21, § 107
ånyo anmodats att utreda frågan. Vård- och omsorgsnämnden har därefter
avgett ännu ett yttrande 2016-11-11 i frågan vilket genom tjänsteskrivelse
2017-03-20 kompletterats med ytterligare uppgifter enligt begäran.

Någon senare utvärdering av LOV på nationell nivå än Äldrecentrums rapport
2013:1 verkar inte ha genomförts.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgsförvaltningen 2017-03-20.
Beslut 2016-11-22 - Von § 68.
Yttrande Von 2016-02-11.
Beslut Kf 2016-09-21 om återremiss.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta yttrandet 2016-02-11och att frågan om ett införande av LOV inte ska
utredas ytterligare.

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för att bredda vård-
och omsorgsnämndens svar så att både de för- och nackdelar som finns med
lagen omfattas. Jan-Eric Eriksson (SD) instämmer.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

Von § 17 Dnr VON.2015.94

Beslutsgång

1. Ordförande frågar om ärendet ska avgöra idag eller återremitteras och finner
att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

2. Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden beslutar enligt
förslaget.

Reservation

Jan-Eric Eriksson (SD) reserverar sig mot beslut 1 till förmån för Katarina Jakobssons
(M) förslag och lämnar följande skriftliga reservation:

"Reserverar mig mot beslutet att inte tillstyrka återremiss vad avser vidare utredning
om att införa LOV. De argument som framförs i ärendet om att inte införa LOV är
i flera fall åratal gamla och därför i en del avseenden ej  längre med säkerhet aktuella
och den argumentation och de skäl som framförs mot införandet är
ganska ensidigt belysta. Visar snarare på en politisk inriktning än en vilja att objektivt
belysa för och nackdelar."

Katarina Jakobsson (M) och Katarina Berg (M) reserverar sig mot beslut 1 och 2
till förmån för Katarina Jakobssons (M) förslag och lämnar följande skriftliga
reservation:

” Vård- och omsorgsnämndens yttrande över ”motion om att utreda LOV (lagen
om valfrihetssystem) och därefter ett införande” beskriver i nuvarande utformning
enbart de negativa synpunkterna på ett införande av lagen om valfrihet i hem-
tjänsten. Ett införande av lagen om valfrihet i hemtjänsten i Oxelösunds kommun
skulle kunna generera positiva effekter, om det görs på rätt sätt. De goda exemplen
är helt utelämnade i svaret från Vård- och omsorgsnämnden. Mot bakgrund av ovan
reserverar vi oss mot beslutet.”

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämndens beslutar att anta yttrandet och att frågan om ett införande av
LOV inte ska utredas ytterligare.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till Kommunfullmäktige om
att utreda LOV (lagen om valfrihetsystem) och därefter ett införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21 § 107) ånyo
anmodats att utreda frågan. Vård- och omsorgsnämnden har därefter avgett ännu ett
yttrande 2016-11-11 i frågan vilket genom denna tjänsteskrivelse kompletteras med
ytterligare uppgifter enligt begäran.

Någon senare utvärdering av LOV på nationell nivå än Äldrecentrums rapport 2013:1
verkar inte ha genomförts.

Nedan redovisas utdrag från några publicerade artiklar samt avgivna remissvar i ämnet.

Utdrag ur artiklar från PRO:s hemsida.

”Idag är det frivilligt för kommunerna att införa LOV, medan det för landstingen är

obligatoriskt för nya vårdcentraler. Efter att lagen infördes 2009 har fler än 150

kommuner infört LOV. Jämfört med år 2000 finns det idag dubbelt så många privata

utförare. En femtedel av omsorgen är privat. Mest inom hemtjänsten. Skillnaden mellan

olika kommuner är dock stor. I över tio kommuner, de flesta i storstäder, är över hälften

av omsorgen privat. När lönsamhet är avgörande är risken stor att vårdgivare försöker

välja bort patienter som inte betraktas som lönsamma. Istället prioriterar de patienter som

inte kräver mycket tid och stora resurser. De som drabbas blir då äldre med många

sjukdomar, kroniskt sjuka, psykiskt sjuka och invandrare med språkproblem.”

”PRO anser att erfarenheterna av LOV är så oroande att lagen måste ifrågasättas.

Kommuner och landsting/regioner måste få större möjlighet att anpassa

valfrihetssystemen efter lokala förhållanden, för att garantera allas rätt till vård på lika

villkor. Därför måste lagen om valfrihetssystem ses över i grunden.”

Utdrag ur artikel i tidskriften Äldre i centrum, nr. 2 2014.

”Det är osäkert om kundval inom äldreomsorgen kan vara kvalitetsdrivande. En

förutsättning är att den äldre personen är en välinformerad kund, med möjlighet att göra

val mellan olika alternativa utförare och välja bort dem som är dåliga.
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Det skriver utredare Sven Erik Wånell. Riksdagen beslöt 2009 utifrån regeringens

proposition Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116) om bland annat en ny

bestämmelse i SoL, att Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när

och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. ( 5 kap, 5 §

tredje stycket). Det finns ännu inga utvärderingar som visar effekterna av denna

lagändring.

Det vi vet från tidigare intervjustudier med äldre personer som har hemtjänst är att man

vill bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. I en forskningsrapport från

Konkurrensverket (rapport 2012:3) skriver ekonomie doktor Karl Lundvall att Brukare vill

typiskt sett ha valfrihet över vad som ska utföras och hur ofta, snarare än vem som ska

göra det. I den meningen kan valfrihetsreformen i någon mening upplevas som

missvisande. Verklig valfrihet gäller först när brukarna får bättre inflytande om vilka

tjänster som ska ingå i hemtjänsterbjudandet.”

Delar av Äldrecentrum fou:s remissvar över Betänkandet Framtidens

valfrihetssystem- inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

”Sammantaget är Äldrecentrums bedömning att det ännu gått alltför kort tid sedan

införandet av LOV för att det ska vara möjligt att bedöma om en tvingande lagstiftning

gällande hemtjänst behövs eller är lämplig. Såsom också framförts i särskilt yttrande av

sakkunniga Andreas Hermansson och Katarina Sundberg lutar sig utredningen i nuläget

mot indikationer på vilka effekter som LOV har lett till. Regeringen bör avvakta tills ett

säkrare och tydligare underlag finns. Det går inte att se några skillnader i kvaliteten i

hemtjänsten mellan de kommuner som infört respektive de kommuner som inte infört

LOV. Det går heller inte att se några skillnader i effektivitet i hemtjänsten mellan dessa

båda kommungrupper. Utredningen konstaterar detta men gör ändå bedömningen att de

förväntade effekterna, det vill säga högre kvalitet och lägre kostnader, kommer att få ökat

genomslag i takt med att valfrihetssystemen etableras och fler brukare gör aktiva val.

Äldrecentrum befarar att den bedömningen vilar på ett alltför tunt underlag för att redan

nu vara motiv för att införa tvingande lagstiftning.”

Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) i Stockholm har 2014-03-26 avgett

remissvar i samma betänkande där man enhälligt säger nej till en tvingande lag att alla

kommuner ska öppna för att införa LOV.

3. Medborgarens perspektiv
Av ovan redovisade utdrag samt remissvar framgår att det finns anledning ifrågasätta
nyttan för medborgarna till ett införande av ett valfrihetssystem.

Päivi Pannula Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
KF(FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 68 Dnr VON.2015.94

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihets-
system) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV
(lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare
utredning.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till Kommunfullmäktige
om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21, § 107)
ånyo anmodats att utreda frågan.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att inga nya uppgifter framkommit som talar
för att frågan behöver utredas vidare för närvarande.

För att identifiera orsaker till ineffektivitet och höga kostnader inom verksamheten har
analys av verksamheten skett enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och
RKA:s (Rådet för främjande av kommunala analyser) handledning ”Koll på
hemtjänsten”.

Analysen har resulterat i en rapport och åtgärdsplan som presenterats i Vård- och
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporten har i sin tur utmynnat i
framtagande av en handlingsplan för åtgärder som successivt genomförs,
rapporteras och godkänns av Vård- och omsorgsnämnden.

Parallellt med analysarbetet och genomförande av åtgärder har en omfattande
utbildning i äldreomsorgens nationella värdegrund bedrivits för ökad kvalitet.

Pågående åtgärder för en ökad kvalitet och effektivitet bedöms som framgångsrika
över tid och att utreda för eventuell förändring av verkställighet kan vara
kontraproduktivt för det förändringsarbete som pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-11-11.
Protokollsutdrag 2016-09-21, Kf §107.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV
(lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare
utredning.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 68 Dnr VON.2015.94

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning
av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller att återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

Reservation

Katarina Jakobsson (M) och Kicki Bälldal (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:

”I kommunfullmäktige 2016-09-21 återremitteras motionen genom en minoritets-
återremiss med en uppmaning att verkligen låta utreda frågan på ett seriöst sätt.
Att då p g a vetskapen om att nästa gång ärendet kommer upp i kommunfullmäktige
kunna avslå motionen utan att hanterat den ytterligare visar att minoritets-
återremisser i praktiken är helt verkningslösa och inte verkar för en ökad demokrati.

Vi ser även att pågående arbetet ”Koll på hemtjänsten” är ett mycket bra arbete, som
vi såklart hoppas kommer leda till ökad kvalitet och större välbefinnande för både
personal och vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten.

Moderaterna i Oxelösund förordar dock fortfarande att motionen förtjänar att tas på
större allvar. Att utreda konsekvenserna om att införa LOV skulle i längden kunna
visa på att LOV är en väg framåt och stärka Oxelösunds kommun som en god
välfärdsleverantör, därmed reserverar vi oss för andra gången, till förmån att låta
utreda LOV.

Katarina Jakobsson, M
Kicki Bälldahl Andersson, M”

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2016-11-11 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV (lagen
om valfrihetsystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare utredning

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har avgett yttrande 2016-02-11 till Kommunfullmäktige om att
utreda LOV (lagen om valfrihetsystem) och därefter ett införande.

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21 § 107) ånyo
anmodats att utreda frågan.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att inga nya uppgifter framkommit som talar för
att frågan behöver utredas vidare för närvarande.

För att identifiera orsaker till ineffektivitet och höga kostnader inom verksamheten har
analys av verksamheten skett enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och RKA:s
(Rådet för främjande av kommunala analyser) handledning ”Koll på hemtjänsten”.

Analysen har resulterat i en rapport och åtgärdsplan som presenterats i Vård- och
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporten har i sin tur utmynnat i framtagande
av en handlingsplan för åtgärder som successivt genomförs, rapporteras och godkänns av
Vård- och omsorgsnämnden.

Parallellt med analysarbetet och genomförande av åtgärder har en omfattande utbildning i
äldreomsorgens nationella värdegrund bedrivits för ökad kvalitet.

Pågående åtgärder för en ökad kvalitet och effektivitet bedöms som framgångsrika över tid
och att utreda för eventuell förändring av verkställighet kan vara kontraproduktivt för det
förändringsarbete som pågår.

Beslutsunderlag
Motion ”Att utreda LOV (Lagen Om Varfrihetssystem)

Dagens samhälle debattartikel 2013 ”Hemtjänst- omöjliga val i ett omöjligt system”

Tjänsteskrivelse VON 120926

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och
omsorg om äldre, Socialstyrelsen

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf


Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2016-11-11 VON.2015.94

Päivi Pannula Lars Ask
Förvaltningschef Enhetschef

Beslut till:
KF(FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen
motion lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Motionärerna yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av
LOV innebär med hänsyn till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och
påverkan på egen verksamhet.

LOV trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner
och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala
verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgs-
tjänster till brukaren eller patienten. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de
kommuner respektive landsting som öppnar för privata alternativ och som inför
valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa grundkrav
ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kommunens
invånare. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och
omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår att följa upp varje
beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunernas
beslut.

Socialstyrelsen har i en studie som heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det
någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” konstaterat i
utifrån en sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns
några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden
pekar på fördyrande omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort,
uppföljningar och kontroller. Flera utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten
ort med ökat antal körtider mellan brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation)
innebär en dyr vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där
nämnden avslog motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-02-09.
Yttrande över motion om att utreda LOV 2016-02-11.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att yttrande inte ska antas och att nämnden
ska utreda LOV (lagen om valfrihet).

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot Katarina Jakobssons (M) förslag och
finner att nämnden beslut enligt framskrivet förslag att anta yttrandet som svar
på motionen.

Reservation

Katarina Jakobsson (M) och Siri Wink (C) lämnar följande skriftliga reservation:

"Allianspartierna i Oxelösund har i en motion tydligt hemställt om att utreda
konsekvenserna för ett införande av LOV (lagen om valfrihet).

Kommunfullmäktige tog den 25 november 2015 beslut om att lämna över motionen
till kommunstyrelsen för beredning. I denna beredning lämnas ärendet vidare till
Vård- och omsorgsnämnden. I yttrandet från tjänstemännen avvisas utredning av
LOV, med hänvisning till en rapport från Stockholms läns Äldrecentrum 2013, samt
en tidigare angiven utredning av Vård- och omsorgsnämnden från 2012-09-17 utan
att denna billäggs handlingarna till nämndens möte. Nämndens skrivning från 2012
bedöms inte vara en utredning som svarar på konsekvenserna för ett införande, utan
kan mer beskrivas som en översiktlig beskrivning om vilka områden som bör beaktas
vid en utredning.

Vi anser att motionen förtjänar att tas på större allvar. Att utreda konsekvenserna om
ett införande av LOV, skulle i längden kunna visa på att LOV är en väg fram för att
stärka Oxelösunds kommun som en god välfärdsleverantör, därmed reserverar
vi oss mot förslaget till beslut, till förmån för att låta utreda LOV.

Katarina Jakobsson, M
Siri Wink, C"



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Anna Sarnes Magnusson (SD) lämnar följande skriftliga reservation:

"Underlaget från 2012 kan inte anses att vara aktuell.
 
Oxelösunds kommun vill gärna visa utåt visa att vara modern kommun
som värnar om sina kommuninnevånare.

Varje kommun har rättighet till självbestämmande, enligt lagen men att
begränsa äldres rättigheter är att omyndigförklara brukare, våra kommun-
innevånare.

Anna Sarnes Magnusson"

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2016-02-09 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Titti Kendall
0155-380 79

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen motion
lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem (LOV). Motionen
yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av LOV innebär med hänsyn
till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och påverkan på egen verksamhet.

LOV trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner och
landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter
genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller
patienten. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner respektive
landsting som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla
privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och
erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Kommunerna har det yttersta ansvaret för
att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår att
följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa
kommunernas beslut.

Socialstyrelsen har i en studie som heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det någon
roll?– en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” konstaterat i utifrån en
sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns några stora och
entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden pekar på fördyrande
omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort, uppföljningar och kontroller. Flera
utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten ort med ökat antal körtider mellan
brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation) innebär en dyr vård och omsorg. Vård-
och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där nämnden avslog
motionen.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2016-02-09 VON.2015.94

Beslutsunderlag
Motion ”Att utreda LOV (Lagen Om Valfrihetsystem)

Dagens samhälle debattartikel 2013 ”Hemtjänst- omöjliga val i ett omöjligt system”

Tjänsteskrivelse VON 120926

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och
omsorg om äldre, Socialstyrelsen

Päivi Pannula Titti Kendall
Socialchef områdeschef

Beslut till:
KF (FÅ)

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf


Remissvar 1(1)

Datum Dnr

2016-02-11 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Yttrande om motion om att utreda LOV (lagen om
valfrihetssystem) och därefter ett införande

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att fakta inte talar för att utreda LOV på
nytt. Fakta som framkommit under de senaste åren visar att det inte går att konstatera att
det varken är bättre eller sämre för den enskilde brukaren med stöd från offentlig eller
privat vård- eller omsorgsgivare. Detta talar för en fortsatt offentlig vård- och
omsorgsgivare. Utvärderingar och uppföljningar visar att införande av LOV innebär högre
kostnader i samband med anbudsförfarande. Uppföljningsansvaret tillkommer för fler
utförare för att säkerställa vården och omsorgen. Dessa tillkommande utförare kan vara
mer kännbart för små kommuner.

Förvaltningen anser att möjligheten till LOV för vården och omsorgen i Oxelösund inte
behöver utredas på nytt då den utredning som gjordes 2012 fortfarande är aktuell.

Päivi Pannula Titti Kendall

Socialchef Områdeschef äldreomsorgen



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-26

Utdragsbestyrkande

Von § 73 Dnr VON.2012.51

Svar på motion om att införa Lagen om Valfrihet (LOV)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en motion om
lagen om valfrihet (LOV). Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande från Vård- och
omsorgsnämnden rörande lagen om valfrihet.

Lagen om valfrihet trädde i kraft 1 januari 2009. LOV är avsedd att fungera som
ett verktyg för de kommuner respektive landsting som öppnar för privata alternativ och
som inför valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa
grundkrav ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kom-
munens invånare. Utförarna har samma ersättning, priset är fastställt på förhand,
som kommunernas egna tjänster och konkurrerar således inte om priset utan om
kvalitén, vilket är en väsentlig skillnad mot för lagen om offentlig upphandling som
regleras av priskonkurrens (LOU).

I ett valfrihetssystem finns tre parter;

Kommunen som beviljar tjänsten, godkänner utförare, följer upp och utvärderar
att anordnaren levererar den kvalité som gäller enligt lag och kommunala be-
tämmelser.

Kunden, som genom LOV får möjlighet att välja utförare samt möjlighet att byta
utförare om utföraren inte håller utlovad kvalité eller vill byta av annat skäl.

Utföraren som konkurrerar om kvalité samt utförarens egen profilering utöver vad som
bestäms genom lagen eller genom kommunens kravspecifikation av utförare.

Tillämpning av LOV i kommunen är frivillig. Kommunerna fattar själva beslut om
de önskar införa ett valfrihetssystem. Medborgarna erbjuds tjänster till samma
avgift vare sig de väljer en extern utförare eller kommunens egenregi. Reformen är
tänkt att underlätta både för kommuner och landsting att öka valfriheten inom sina
verksamheter. LOV är tillämpbart på nästan alla kommunens uppgifter och tjänster
inom socialtjänstområdet samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ett valfrihetssystem
innebär att kommunen tecknar löpande avtal med samtliga intressenter/utförare som
uppfyller kommunens förfrågningsunderlag. (Konkurrensverket 2012)



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-26

Utdragsbestyrkande

Von § 73 forts. Dnr VON.2012.51

Beslutsunderlag
Motion om att införa Lagen om Valfrihet (LOV).
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-17.

Dagens sammanträde

Förslag

Mattias Pettersson (S) föreslår att motionen avslås. Lars-Åke Lindman (S), Klas-
Gunnar Appel (S), Solveig Lindblom (S) och Sinikka Famme (V) instämmer.

Leif Thor (M) föreslår att motionen ska bifallas. Eva Asthage (M), Hans Trovik (FP)
och Siw Sjöholm Johansson (C) instämmer.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda föreslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att avslå motionen.

Reservation

Leif Thor (M), Eva Asthage (M), Hans Trovik (FP) och Siw Sjöholm Johansson (C)
reserverar sig mot beslutet.

______

Beslut till:
Ks/Kf
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2011-08-25

Utdragsbestyrkande

Von § 44 Dnr VON.2011.25

Svar på motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV)

En motion har 2011-04-06 lämnats in av Lina Eriksson (M), Dag Bergentoft (M),
Solveig Eriksson-Kurg (FP) samt Siw Sjöholm Johansson (C) med förslag på att
införa Lagen om valfrihet (LOV) i Oxelösund. De uppdrar Kommunfullmäktige att
utreda möjligheten att införa LOV i Oxelösund samt att det även utreds vilka
målgrupper som kan vara aktuella vad avser brukare.

Kommunstyrelsen har begärt att få yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
senast 15 september 2011.

Vård- och omsorgskontoret föreslår att kommunen avvaktar med att påbörja en
utredning om lagen om valfrihetssytem tills det gjorts en större nationell utredning
av effekterna av LOV.

Beslutsunderlag
Motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV).
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret 2011-08-16.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Reservation
Eva Asthage (M), Maria Holmström (M), Christina Cronstedt (M) och Siw Sjöholm
Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Hans Trovik (FP) lämnar följande särskilt yttrande: ”I Vård- och omsorgskontorets svar
framgår att man önskar skjuta den föreslagna utredningen på framtiden. Det framgår
också att man då önskar utreda vad ett införande av LOV skulle innebära
för kommunens ekonomi och verksamhet.

Detta anser Folkpartiet vara av sekundär betydelse, och att fokus på den framtida
utredningen ska riktas ur brukarperspektivet mot vilka fördelar och konsekvenser
för kvalitetsutveckligen inom omsorgerna som kan förväntas.

Även betydelsen för kommunens koncernmål som rör utveckling av företagande
bör konsekvensbedömas.”

______

Beslut till:
Ks/Kf
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 48 Dnr KS.2019.119

Svar på motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och
gynna den biologiska mångfalden

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Bo Höglander (C) inkom 2019-10-16 Kf § 119 med en motion om att Oxelösunds kommun
ska fortsätta sitt arbete med att skapa blomsterängar och gynna den biologiska mångfalden.

”C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.”

Motionen skickades på remiss till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som återkom med
förslaget att motionen ska anses besvarad med följande motivering:

”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående LONA-projekt där man ställer
om en gräsyta till ängsmark, detta projekt bör utvärderas innan fler större ytor tas fram.

Under sommaren 2019 har ett antal gräsytor i kommunen klippts med så kallad
slottsklippning, detta innebär att man klipper ytorna längs kanterna och låter gräset växa sig
längre på övrig yta. Detta gör man för att gynna den biologiska mångfalden, men också för
att variera landskapet från de stora platta gräsytorna.

Under hösten 2019 har det gjorts en undersökning av allmän platsmark i kommunen, det
innefattar inte gräsytor utan mindre skogspartier. I detta arbete tas det fram skötselråd för
att öka attraktiviteten på ytorna och för att gynna den biologiska mångfalden.

Det pågår också en utredning om möjligheten att förändra Frösängs gärde genom att lyfta
upp dagvattnet som idag går i en kulvert under gräsytorna. Då får man en mer varierad
biologisk mångfald där både växter och djur kan trivas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det behöver göras ytterligare
undersökningar utöver de som redan pågår utan att motionen bör anses vara besvarad.”

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Svar på motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och
gynna den biologiska mångfalden
Protokoll 20191120Msn § 105 Yttrande över motion - Oxelösund kan skapa blommande
ängar och gynna den biologiska mångfalden
Protokoll 2019-10-16 - Kf §119
Motion - Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska mångfalden
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

______

Beslut till:
Motionären (FK)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
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Datum Dnr

2020-02-21 KS.2019.119
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och
gynna den biologiska mångfalden

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

Motionen anses besvarad

2. Sammanfattning
Bo Höglander (C) inkom 2019-10-16 Kf § 119 med en motion om att Oxelösunds kommun
ska fortsätta sitt arbete med att skapa blomsterängar och gynna den biologiska
mångfalden.

”C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.”

Motionen skickades på remiss till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som återkom med
förslaget att motionen ska anses besvarad med följande motivering:

”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående LONA-projekt där man ställer
om en gräsyta till ängsmark, detta projekt bör utvärderas innan fler större ytor tas fram.

Under sommaren 2019 har ett antal gräsytor i kommunen klippts med så kallad
slottsklippning, detta innebär att man klipper ytorna längs kanterna och låter gräset växa
sig längre på övrig yta. Detta gör man för att gynna den biologiska mångfalden, men också
för att variera landskapet från de stora platta gräsytorna.

Under hösten 2019 har det gjorts en undersökning av allmän platsmark i kommunen, det
innefattar inte gräsytor utan mindre skogspartier. I detta arbete tas det fram skötselråd för
att öka attraktiviteten på ytorna och för att gynna den biologiska mångfalden.

Det pågår också en utredning om möjligheten att förändra Frösängs gärde genom att lyfta
upp dagvattnet som idag går i en kulvert under gräsytorna. Då får man en mer varierad
biologisk mångfald där både växter och djur kan trivas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det behöver göras ytterligare
undersökningar utöver de som redan pågår utan att motionen bör anses vara besvarad.”

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks

Motion

Yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-02-21 KS.2019.119

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Motionären (FK)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-20

Utdragsbestyrkande

Msn § 105 Dnr MSN.2019.31

Yttrande över motion - Oxelösund kan skapa blommande ängar
och gynna den biologiska mångfalden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun-
fullmäktige

Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Centerpartiet har i en motion 2019-10-16 föreslagit att kommunen ska fortsätta sitt
arbete med att skapa blomsterängar och gynna den biologiska mångfalden.

”C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att
utveckla ny ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.”

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående LONA-projekt där man
ställer om en gräsyta till ängsmark, detta projekt bör utvärderas innan fler större ytor
tas fram.

Under sommaren 2019 har ett antal gräsytor i kommunen klippts med så kallad
slottsklippning, detta innebär att man klipper ytorna längs kanterna och låter gräset
växa sig längre på övrig yta. Detta gör man för att gynna den biologiska mångfalden,
men också för att variera landskapet från de stora platta gräsytorna.

Under hösten 2019 har det gjorts en undersökning av allmän platsmark i kommunen,
det innefattar inte gräsytor utan mindre skogspartier. I detta arbete tas det fram
skötselråd för att öka attraktiviteten på ytorna och för att gynna den biologiska
mångfalden.

Det pågår också en utredning om möjligheten att förändra Frösängs gärde genom att
lyfta upp dagvattnet som idag går i en kulvert under gräsytorna. Då får man en mer
varierad biologisk mångfald där både växter och djur kan trivas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det behöver göras ytterligare
undersökningar utöver de som redan pågår utan att motionen bör anses vara
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-
Begäran om yttrande över motion.
Motion - Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska
mångfalden.

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Kf §119 Dnr KS.2019.119

Motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den
biologiska mångfalden

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Dagens sammanträde

Bo Höglander (C) lämnar in följande motion

Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska mångfalden

Stora härliga grönytor är ett av Oxelösunds kännetecken. De ger ett prydligt intryck och har
många fördelar. Gräsmattor är mjuka och dämpar buller från trafik och byggarbetsplatser.
De kan binda stora mängder vatten och minska risken för översvämningar vid ihållande
regn och skyfall. Stadens gräsmattor är också en viktig plats för lek, vila, sport och
umgänge.

Men. När det gäller biologisk mångfald är stadens välansade gräsmattor inget ideal. De är
så artfattiga att forskare kallar dem gröna öknar. Försök pågår på sina håll med att ersätta
vissa av dem med ängsliknande grönska (Forskning & Framsteg 2019-04-11). Initiativ som
kan gynna biologisk mångfald och ekonomi, enligt forskare vid Sveriges
lantbruksuniversitet.

Glädjande nog har det redan tagits initiativ i denna riktning i Oxelösunds kommun.
Oxelösunds kommun bedriver ett projekt där man förändrar en markyta mellan Ramdalen
och Frösäng till en blomsteräng. Under september 2019 har det såtts vallbaljväxter och
ängsblommor. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för
genomförande av detta projekt. 

Dagens Nyheter skrev den 12 maj 2019 att gräsmattor som dominerar i städerna vanligtvis
består av endast en handfull arter. Eftersom gräsmattor klipps så hinner de sällan blomma.
Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och solitärbin har lite att hämta där.

En professor i Leipzig, Josef Settele, är medförfattare till den uppmärksammade rapporten
om biologisk mångfald i världen, presenterad av IPBES (The Intergovernmental sciense-
policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) våren 2019. Biologisk mångfald är
en förutsättning för att vi ska få mat, rent vatten, försörjning, hälsa och ett liv värt att leva.

Upp till en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, och den biologiska mångfalden
minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia, slog rapporten
fast. Hoppet står till att naturen kan bevaras, återställas och användas hållbart. Den
biologiska mångfalden är betydelsefull även på lokal nivå och i liten skala. Vi kan själva
påverka den med vad vi väljer att äta, konsumera och odla, även i städerna.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Centerpartiet i Oxelösund menar därför att kommunen bör fortsätta på den inslagna vägen
och undersöka möjligheten att göra om ännu fler gräsytor till ängsmark som blommar om
våren och sommaren.

C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.

Oxelösund den 16 oktober 2019

Bo Höglander
Fullmäktigeledamot

Beslut till:
Kansliet (FÅ)



Motion till kommunfullmäktige

Oxelösund kan skapa blommande ängar
och gynna den biologiska mångfalden
Stora härliga grönytor är ett av Oxelösunds kännetecken. De ger ett prydligt intryck och har
många fördelar. Gräsmattor är mjuka och dämpar buller från trafik och byggarbetsplatser. De
kan binda stora mängder vatten och minska risken för översvämningar vid ihållande regn och
skyfall. Stadens gräsmattor är också en viktig plats för lek, vila, sport och umgänge.

Men. När det gäller biologisk mångfald är stadens välansade gräsmattor inget ideal. De är så
artfattiga att forskare kallar dem gröna öknar. Försök pågår på sina håll med att ersätta vissa
av dem med ängsliknande grönska (Forskning & Framsteg 2019-04-11). Initiativ som kan
gynna biologisk mångfald och ekonomi, enligt forskare vid Sveriges lantbmksuniversitet.

Glädjande nog har det redan tagits initiativ i denna riktning i Oxelösunds kommun.
Oxelösunds kommun bedriver ett projekt där man förändrar en markyta mellan Ramdalen och
Frösäng till en blomsteräng. Under september 2019 har det satts vallbalj växter och
ängsblommor. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LÖNA) är medfinansiär för
genomförande av detta projekt.

Dagens Nyheter skrev den 12 maj 2019 att gräsmattor som dominerar i städerna vanligtvis
består av endast en handfull arter. Eftersom gräsmattor klipps så hinner de sällan blomma.
Blombesökande insekter som Qärilar, humlor och solitärbin har lite att hämta där.

En professor i Leipzig, Josef Settele, är medförfattare till den uppmärksammade rapporten om
biologisk mångfald i världen presenterad av IPBES (The Intergovemmental sciense-policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) våren 2019. Biologisk mångfald är en
förutsättning för att vi ska få mat, rent vatten, försörjning, hälsa och ett liv värt att leva.

Upp till en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, och den biologiska mångfalden
minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia, slog rapporten fast.
Hoppet står till att naturen kan bevaras, återställas och användas hållbart. Den biologiska
mångfalden är betydelsefull även på lokal nivå och i liten skala. Vi kan själva påverka den
med vad vi väljer att äta, konsumera och odla, även i städerna.

Centerpartiet i Oxelösund menar därför att kommunen bör fortsätta på den inslagna vägen och
undersöka möjligheten att göra om ännu fler gräsytor till ängsmark som blommar om våren
och sommaren.

C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.

Oxelösund den 16 oktober 2019

^^ /l/]-^
&crtR)gIänder

fullmäktigeledamot
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