
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 

Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2020-01-29 kl. 08.30 i kommunhuset, 
rum Hävringe 

Catharina Fredriksson 
Ordförande Thomas Hermansson 

Sekreterare 

Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med punkt 2 med start ca 13.15 

Info. 

Digitala lösningar IT system Frida Appelkvist 08.30 – 09.30 
Fastighetsfrågor Johan Persson 09.30 – 11.30 
Prisman 6 Per Coman Alm 11.30 – 12.00 

Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare 
Nr 1 KS.2020.3 Information och föredragningar 2020   Thomas 

Hermansson  
Nr 2 KS.2018.161  Avsägelse och val ersättare till Svealands 

kustvattenvårdsförbunds styrelse   
Thomas 
Hermansson  

Nr 3 MEX.2019.109  Spjutspetsprogrammet 2.0 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell Andersson  
13.20 

  6 

Nr 4 MEX.2019.118  Rivning av husen på Föreningsgatan 47 
och Föreningsgatan 49   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Maria Malmberg     11 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 5 KS.2018.217  Uppföljning av räddningstjänst 2019  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin  
13.40 

  13 

Nr 6 KS.2017.90  Samordning av grund-och 
dricksvattenfrågor i Nyköpings- och 
Oxelösunds kommuner   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Camilla Norrgård 
Sundberg   

  32 

Nr 7 KS.2019.29  Revidering av näringslivsprogram för 
Oxelösunds kommun 2019   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Johan Persson    47 

Nr 8 KS.2019.18  Utredning om finansieringsansvar för 
kostnader som uppstår där nämnd själv ej 
kan påverka brukarens ökade behov med 
inriktning på central finansiering    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 

Johan Persson    52 

Nr 9 KS.2019.56  Investering stenviks förskola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Johan Persson    55 

Nr 10 KS.2019.138  Förordnande av GDPR-samordnare enligt 
riktlinjer för tillämpning av 
dataskyddsförordningen    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Ellen Stamm    59 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 11 KS.2019.113  Kommunstyrelsens verksamhetsplan 

2020-2022   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin    113 

Nr 12 KS.2019.148  Genomlysning av kommunstyrelsen   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Johan Persson    133 

Nr 13 KS.2019.144  Vård- och omsorgsnämndens äskande av 
medel till investeringar för gruppbostad 
och annan särskilt anpassad bostad för 
vuxna 2020    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  135 

Nr 14 KS.2012.133  Uppgradering av kablage och ställverk för 
solpaneler på Oxelöskolan   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  137 

Nr 15 KS.2019.149  Antagande och finansiering av 
konstprogram Oxelöskolan 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

     139 

Nr 16 KS.2019.151  Godkännande om att ta upp 
investeringskostnad på restvärdeslistan 
Jogersö camping  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronélius   

  153 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 17 KS.2020.4 Information från kommunalrådet och 

kommunchefen    
   

Nr 18 KS.2020.5 Delgivningar   Thomas 
Hermansson  

  157 

Nr 19 KS.2020.6 Redovisning av delegationsbeslut  Thomas 
Hermansson  

  187 

Nr 20 KS.2020.5 Balanslistan    Thomas 
Hermansson  

  189 

Nr 21 KS.2019.143 Styrdokument 2019   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin    194 

Nr 22 KS.2019.122  Donationsfonden ansökan om permutation

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

 Margrita Sjöqvist     201 

Nr 23 KS.2019.54  Svar på motion om Etablering av trafikpark 
inom Oxelösunds kommun   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Thomas 
Hermansson  

  204 

Nr 24 KS.2019.47  Taxor 2020   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin    212 

Nr 25 PLAN.2017.11  Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Göran Deurell    231 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 26 KS.2019.105  Justering av budget med anledning av 

statsbidrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  255 



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2019-10-15 MEX.2019.109

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
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Spjutspetsprogrammet 2.0

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Förslag till reviderat spjutsspetsprogram fastställs och Kommunchef, ges i uppdrag att
ansöka om planbesked på område Nr 5 och Nr 6 i Spjutspetsprogrammet.

2. Sammanfattning
2001 antogs Spjutspetsprogrammet i syfte att förbereda staden för framtida
markanvändning för i första hand bostäder. Programmet hade 15 identifierade
markområden som ansågs vara lämpliga för bebyggelse men som kräver att en detaljplan
tas fram innan byggnation kan vara aktuell.

Största fokus var att genomföra olika former av förtätningar inom befintlig bebyggelse.
Viktiga parametrar i programmet var att befintlig infrastruktur skulle finnas i form av vägar,
VA, el etc. Detta för att skapa en bättre sammanhängande stad och för att hålla
exploateringskostnader så låga som möjligt.

Strävan var att skapa en blandning av bostäder för att uppnå en befolknings-
sammansättning som ger kommunen bra förutsättningar för att växa men också förebygga
segregation.

Underlag för programmet har varit gällande Översiktsplan med de inriktningar och
förutsättningar denna ger kring bland annat förtätning.

Från 2001 har 6 st projekt och detaljplaner genomförts genom bla Knopen-tomterna,
Stenvikshöjden och Trossgränd.

Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och Exploatering har tillsammans med Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen under hösten 2019 arbetat med en uppdatering av
programmets innehåll. Arbetsmodell, mål och syfte har varit samma som 2001. I 2020 års
version av Spjutspetsprogrammet återfinns 14 definierade områden.

Kommunen har idag endast ett fåtal möjliga stycketomter för villor att sälja. Samtidigt som
det finns ett 80-tal familjer som står i tomtkön. I framtagen budget för Mark och
Exploaterings finns från och med 2020 medtaget att ett område per år från
Spjutspetsprogrammet ska iordningställas för försäljning. Iordningsställande sker genom att
detaljplan för aktuellt område utarbetas eller kompletteras. När detaljplanen vunnit laga
kraft kan försäljningen sedan göras. Den detaljplan som görs år 1 skapar möjlig
försäljningsintäkt år 2.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att Kommunstyrelsen bifaller
Spjutspetsprogrammet 2.0 samt ger Kommunchef uppdraget att söka planbesked för
område 5 och Nr 6 i Spjutspetsprogrammet.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2019-10-15 MEX.2019.109

Spjutspetsprogram 2.0

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

KB (FK)
MSF (FK)
EK (FK)



 

Meddelande 1 (3)
Datum Diarienummer

2019-12-05 
 

 

 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Kjell Andersson 
 
 

 
 

Spjutspetsprojekt 2.0 - 2020 

 
Område 1. 

Breviken. 5-8 st villatomter i förtätning, Område 3 i tidigare projektplan. Bra 
Oxelösundsläge med närhet till både hav och centrum 500-600 meter bort. 
Båtplatser finns nära. Närbebyggelsen består av äldre fristående villor. 

Område 2. 

Korsningen Jogersö/uppmot vallsundsvägen, 7 tomter, villatomter i 
förtätning. Område 12 i tidigare projektplan. Bra Oxelösundsläge med 
närhet till både hav och centrum 600 meter bort. Båtplatser finns nära. 
Närbebyggelsen består av äldre fristående villor. 

Område 3. 

Stenviksvägen/skansvägen, 5-7 villatomter i förtätning. Uppepå berget ger 
området fantastiskt fin utsikt över del av Marsviken. Husen ska integreras i 
terrängen med fördel till sutteräng som att stå på pelare. 

Område 4 

Korsningen Segelvägen/Segelvägen – Projekttomt med 1 större hus med 
fler LGH. Förtätningen handlar om att binda ihop ytor och i det skapa en 
blandad bebyggelse med förslag om något större hus med fler lägenheter. 

Område 5 

Djursgravsvägen, korsningen Näsuddsvägen. 3 tomter. I befintliga 
bebyggelsen förtäta med 3 tomter och i det binda ihop 2 olika bostads 
delar. 

Område 6 

Tångvägens förlängning 6-8  tomter. Vallsundsområdet är tvådelar. 
Projektet minder ihop dessa delar med förslag om radhus/kedjehus samt 
villatomter. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 

Område 7 

Projekttomt, söder om Björntorp. Projektet handlar om att skapa en helhet 
längs Sundavägen. Idag är det bara tomt efter Björntorp. Dp kan göras med 
dubbla användningsområden, bostad/Servicehus/lss 

Område 8 

Sunda gräsplan, projekttomt. Ett större markområde som idag utgörs av 
gräsmattor. Enkel projekttomt för ett mindre antal 
rad/kedjehus/flerfamiljshus samt utbyggbar yta för förskola. 

Område 9 

Förtätning Sunda Centrum. Projektförslaget skapar på norra sidan av 
Sundavägen en förtätning av bebyggelse, en mer närhet och sluter 
samman utrymmet. På Södra sidan med mindre torg, kompletterande 
bebyggelse in i det befintliga bostadsområdet. 

Område 10 

Vallsundsundsvägens förlängning/Djursgraven, projekttomt. För 
Oxelösunds framtida utveckling ger en vall och fördämning i Djursgraven 
välbehövliga utökad markareal samt rad/kedjehus längs befintliga 
byggnationen 

Område 11 

Utmed Fågelvägen, 5-8 tomter. Delar av området finns med i tidigare 
Spjutspetsprogram kallat Område 13. Flytt av väg in över befintliga 
ledningsdragning, gör att villatomter skapas på plana utrymmen samt mer 
utmanande längs vägen.  

Område 12 

Söder om Ramdahlshöjden, norr om Knopen tomterna, 2-3 st villa tomter, 
Område 2 i tidigare projektplan 

 

Område 13 

Östra Kråkan. En form av spegelvändning av det befintliga bostadsområdet 
med en integrering av befintligt gravområde. Det är ett större 
projekt/bostads område som kan komma att inrymma såväl villor, radhus 
och någon form av större bostadshus. Bevarandet av allmänna ytor ned 
mot vatten viktigt. 

 

Område 14 

Gaffelstigens förlängning. Sticktomt med 3-4 radhus eller 2-3 villa tomter. 

Ovanstående områden skapar en balans mellan villatomter, mindre 
projekt tomter till större projekt tomter och större projekt. Med en 
tidshorisont på 2-4 år skapar det en förutsättning för bostads rotation 
inom kommunen. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post/Webb Org.nr. 

Kustbostäder 
i Oxelösund AB 
613 81 Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-388 00 (vxl) kundcenter@oxelosund.se 
www.kustbostader.se 

556527-0062 

 

 
 



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2019-11-06 MEX.2019.118

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson
0155-381 09

Kommunstyrelsen

Rivning av husen på Föreningsgatan 47 och Föreningsgatan
49

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Rivning av fd bostadshus på Föreningsgatan 47 och 49 genomförs

Rivningsarbetet inklusive oförutsedda kostnader om totalt 850 000 kr exklusive moms
finansieras inom balansbudget för Mark och exploateringar 2020

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare tagit beslut i ärende 2017-10-25 § 172 rörande rivning av fd
bostadshus på Föreningsgatan 45 och 47. Sedan dess har ändring av adress skett. Ny
adress är Föreningsgatan 47 och 49.

Fd bostadshusen inom fastigheten, Oxelö 7:50 med adress Föreningsgatan 47 och 49
bedöms i tidigare utredning inte kunna användas till bostadsändamål eller annat ändamål
med anledning av att byggnaderna ligger för nära kommunens reningsverk, kommunal
återvinning och SSAB.

Utöver det har byggnaderna varit tomställda i minst 10 år. Värmesystemet i Föreningsgatan
49 har sedan 7 år upphört att fungera och byggnaden har därefter fått förfrysningsskador
på bland annat invändiga vattenrör. Frysskadorna har bidragit till fuktskador.

Huset på Föreningsgatan 47 har under de 10 senaste åren underhållits på en minimal nivå
med låg driftvärme. Med anledning av bristande underhåll av byggnaderna, bedöms de
förutom närheten till störande verksamhet inte kunna användas för bostads- eller annat
ändamål.

För att undvika de driftskostnader som finns kopplade till att hus som står tomställda
föreslog tidigare utredning rivning av fd bostadshusen på ovan angiven adress.

Rivningsarbetet påbörjades enligt tidigare beslut men arbetet stoppades våren 2018 och
sedan dess har inget arbete skett. Tidigare bedömd kostnad var inte säkerställd på ett
tillfredsställande sätt. Arbetet avbröts därmed då kostnaderna för rivning bedömdes
överstiga det belopp som tidigare redovisats till Kommunstyrelsen. Sedan beslutet har
också upphandling av ramavtalsleverantör för denna typ av åtgärder skett.
Ramavtalsleverantör är OLB.

Kommunstyrelseförvaltningen har nu genom offert hos kommunens ramavtalsleverantör för
rivning av hus säkerställt kostnaden för rivning av de aktuella fastigheterna. Enligt offert
från OLB uppnår rivningen en kostnad på 750 000 kr. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår även att 100 000 kr läggs för oförutsedda kostnader utöver offerten.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2019-11-06 MEX.2019.118

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att rivningsarbetet återupptas och att slutförande av
rivningsarbetet sker. Finansiering av arbetet sker inom balansbudget för Mark och
exploateringar 2020.

I tidigare beslut ingick även en rivning av byggnaden på Nyköpingsvägen 3. Denna åtgärd
föreslås inte ingå i detta beslut eller ärende. Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och
exploatering återkommer under 2020 med förslag till hantering av denna fastighet

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, karta.

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX(FÅ)

EC(FK)

KB(FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2019-12-27 KS.2018.2017

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av räddningstjänst 2019

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering till
kommunstyrelsen, av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.

I aktuell uppföljning redovisas;

o Delårsuppföljning av kommunens Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun

o Länsstyrelsens tillsynsrapport efter tillsyn av Sörmlandskustens räddningstjänst

o Verksamhetsuppföljning per december 2019

Av underlagen framkommer bland annat att den lokala organisation för räddningsman i
beredskap (RIB) är bemannad med 20 personer, vilket är den högsta bemanningen på
många år. Vidare framkommer att räddningstjänsten förväntar sig ett positivt ekonomiskt
utfall för 2019.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2019-12-27

Uppföljning av Oxelösunds kommuns ”Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
kommun” 2019

Tillsynsrapport efter tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor i Sörmlandskustens
räddningstjänst

Verksamhetsuppföljning 2019-12-12

Beslut till:

Säkerhetsstrateg (FK)
Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se


 

 

 

Uppföljning av Oxelösunds kommuns 

”Handlingsprogram för en säkrare och tryggare 

kommun” 2019 
 

 

 

 

 

   



             

Helt uppfylld

Delvis uppfylld

Ej uppfylld

 

  Uppföljning av HP Delår 2019 Oxelösund(794259) (0)   2 
 

8.3.1 Antalet skadetillfällen i all kommunal verksamhet ska minska 
 

AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

Fokus har varit att kartlägga riskerna 
under de workshops som genomfört för 
kommunens RSA. Där har samtliga 
förvaltningar deltagit. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

Ge förutsättningar 
förkommunens anställda att 
aktivt kunna delta i säkerhets‐ 
och trygghetsarbetet. 
HL  

Information under RSA‐arbetet. Arbetet 
har påbörjats att placera 
nyckelbefattningar i säkerhetsklass. Under 
säkerhetssamtalet görs en inventering av 
personens förkunskaper inom 
säkerhetsområdet. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Säkerhetsdagarna har genomförts i maj 
och september 2019 

2019‐
01‐01 
 
 

2019‐
12‐31 

 

Kommentar 2019: 
 

 

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

riskbilden 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

Genomföra tillsyn samt 
myndighetsutövning inom LSO 
och LBE.  
NI 

Tillsyn sker enligt årsplan. Planerade 
tillsyner är genomförda och några 
oplanerad tillkommit under året 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Kommunen har inte utsett en samordnande 
aktör för arbetet 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 
 

   



             

Helt uppfylld

Delvis uppfylld

Ej uppfylld

 

  Uppföljning av HP Delår 2019 Oxelösund(794259) (0)   3 
 

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

öka 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

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

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

8.3.4 Räddningsinsatsen ska påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 

utifrån en grundberedskap 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

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

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Första insatsperson finns infört sen 2016 i 
Oxelösund. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

   



             

Helt uppfylld

Delvis uppfylld

Ej uppfylld
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8.3.5 Brand ska upptäckas och släckas inom två minuter i byggnader där människor finns 

närvarande 

AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

Hembesöken kommer att omfatta även
Oxelösund. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Koncept finns inte framtaget men vid 
huvuddelen av de händelser som vi agerar 
vid erbjuds drabbade önskad hjälp. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

8.3.6 Räddningstjänsten ska dra och sprida lärdomar fråninträffade händelser och därigenom 

genomföra effektivare olycksförebyggandearbete tillsammans med effektivare 

räddningsinsatser 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Startdatum  Slut 
datum 

Status

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

Inga olycksundersökning genomförda 
under 2019 

2019‐01‐01  2019‐
12‐31 

 

8.3.7 Informationssäkerhet Tillträdesbegränsning Säkerhetsprövning 

Aktivitet 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

Genomföra säkerhetsanalys 
HY 

Säkerhetsanalysarbetet pågår och 
beräknas vara klart i oktober 2019 för 
presentation i KS. Parallellt genomförs 
säkerhetssamtal och placering i 
säkerhetsklass av nyckelpersoner. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

Informera och vid behov initiera 
utbildning för berörda 
verksamheter  
HY 

Fokus under 2019 har varit de som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet. 
Dessa är traditionellt inom el, vatten och 
it. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

Ta fram plan med årliga aktiviteter 
inkl.  uppföljning baserad på 
säkerhetsskyddsanalysen 
HY 

Åtgärder tas fram efter det att analysen 
fastställt i KS. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 



             

Helt uppfylld

Delvis uppfylld

Ej uppfylld
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8.3.8 Minska sårbarheten i samhällsviktiga verksamheter 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

Aktiviteterna pågår enligt plan. 
Tas upp och behandlas i RSA 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Tas upp och behandlas i RSA
 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Inget övningstillfälle genomfört 2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

Löpande jobba med att 
identifiera sårbarheter (RSA) 

RSA är i princip klar. Stort intresse från 
kommunens chefer att bidra. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

8.3.9 Utvecklat arbete inom kommunens geografiska områdesansvar 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

Genomföra övning med externa 
aktörer (OXSÄK) för utvecklad 
samverkan  

Vissa aktörer övades i INGEBORG i maj 
2019 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

8.3.10 Utökad samverkan med andramyndigheter och aktörer inom krishantering 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

Planering sker inför TFÖ 2020
 

 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

Genomföra övning som 
omfattarpsykiskt och socialt 
omhändertagande samt 
bemötande av media  

Kommunikation övades under INGEBORG 2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 



             

Helt uppfylld

Delvis uppfylld

Ej uppfylld
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8.3.11 Ha en god förmåga att leda vid krishändelser eller extraordinära händelser 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

Aktuell och övad krisledningsplan 
finns 

Krisplan finns framtagen
Planen övades under INGEBORG 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

Ändamålsenligt utrustade och 
robusta ledningsplatser för 
krishändelse 

Detta gäller även den alternativa 
ledningsplatsen. Förbättringsområden 
framkom under INGEBORG 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Det finns rakelenheter och personer som 
kan arbeta i WIS 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Tjänsteman i beredskap (TIB) har 
funktionen som kontaktperson vid 
händelser 
Utvärdering av TIB rollen sker under hösten 
2019 inför den uppdelning som sker när 
SKTRJ går samman med Södertörn 2020. 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

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

Aktuella kontaktlistor finns framtagna 2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

8.3.12 Kommunen har en god förmåga att hantera kriser 

 
AKTIVITET 

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Statu
s 

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

Kommunens krisberedskap behandlas dels i 
RSA och i den säkerhetsskyddsanalys som 
genomförs. 

 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 

 

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

Titel  Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status

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

Deltagande och aktiviteter under 
krisberedskapsveckan 
 

2019‐
01‐01 

2019‐
12‐31 
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 2019-12-12   10.00 

 Plats:   Nyköping 

Dagordning för mötet  
 

1. Organisationsfrågor 
 

Södertörns brandförsvarsförbund driftsatt 18 november 
2019. 
Handlingsprogram 2020. Beslut om ge uppdraget. 
 
Arbetsmiljö vid brandstationen Nyköping 
 
Organisationen Tjänsteman i beredskap (TIB) 2020 
 
Dialogmöte 13 februari  

2. Kommunövergripan
de säkerhetsarbete 
Utbildning 

 

 

3. Rådgivning och 
Myndighetsutövning 
 

 

4. Räddningsinsats 
 

Personalläget: Totalt 20 efter årsskiftet.  
Två nya personer som är utbildade är på väg in. En ny 
person, en som tidigare arbetet i Vrena och en som är 
heltidsbrandman i Nyköping 
Internutbildningar fortgår  
På gång att kompetensutbilda 1 styrkeledare under våren 
 

5. Verksamhet o 
Utvecklingsstöd 

Utförd verksamhet och Resultat 
 
 

6. Övrigt TFÖ 
 
Mötesdagar 2020 

 
Ekonomi 
 
Ansträngt läge i Nyköpings kommun och återhållsamhet råder. 
Sammanfattningsvis visar delårsresultatet för Räddning och säkerhet ett positivt utfall 
på 752 tkr där 83 tkr är resultatet för samarbetskommunerna. En av de största 
anledningarna till det positiva resultatet är framför allt att avskrivningarna är lägre än 
budgeterat då fordon som var budgeterade att tas i drift under året först kommer att 
vara klara nästa år. En annan bidragande orsak är att man på grund av kommunens 
besparingskrav har deltagit i färre personalutbildningar än budgeterat. 
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 Oxelösunds Kommun 
Fom  1/1 2019

T o m 30 

november

Hela 

2018

Utbildning
Totalt antal utbildade 706 364

Offentlig verksamhet 240 137

Näringsliv 315 127

Förskola 0 100

Grundskola 129 0

Gymnasieskolan 0 0

Övriga verksamheter 0 0

Totalt antal kurser 32 24

Operativa händelser
Bränder i bostäder totalt 4 4

utvecklad brand 1 1

                  tillbud 3 3

Bränder i andra byggnader 5 8

Bränder ej i byggnader 28 15

Trafikolyckor 11 22

Automatlarm ej brand 32 37

IVPA 17 15

Övriga insatser 53 40

Rörelser till annan kommun 9 14

Totalt antal rörelser 159 155

Responstid i minuter median 0:08:49 00:07:56

Verksamhet

Tillsyn LBE återstår 1 2

Tillsyn LBE utförda 1 3

Tillsyn LSO  återstår 7 7

Tillsyn LSO, utförda i år 3 12

Samsyn LSO+LBE, återstår 1 5

Samsyn, LSO+LBE, utförda 0 5

LBE hanterade tillstånd 6 7

LBE tillstånd totalt 50 40

Brandvarnarförekomst 85% 97%

Handbrandsläckarförekomst 87% 97%

Säkerhetsronder, utförda 0 4

Säkerhetsronder, återstår 0 1

RSA, planerade 1 0

RSA, påbörjade 1 0

Synpunkter från allmänhet
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Kommun Nyköping Trosa Oxelösund Gnesta 2019 Helår 2018

Utbildning

Totalt antal utbildade 4665 420 706 414 6205 5493

Offentlig verksamhet 2396 210 240 210 3056 3305

Näringsliv 560 0 315 53 928 957

Förskola 261 0 0 13 274 300

Grundskola 838 210 129 116 1293 931

Gymnasieskolan 94 0 0 0 94 0

Övriga verksamheter 516 0 0 0 516 0

Totalt antal kurser 163 3 32 10 208 308

Operativa händelser

Bränder i bostäder totalt 46 10 4 10 70 80

utvecklad brand 17 4 1 4 26 34

                  tillbud 29 6 3 6 44 46

Bränder i andra byggnader 38 4 5 5 52 59

Bränder ej i byggnader 104 27 28 12 171 199

Trafikolyckor 215 37 11 28 291 307

Automatlarm ej brand 203 31 32 17 283 359

IVPA 42 10 17 9 78 101

Övriga insatser 277 61 53 54 445 446

Rörelser till annan kommun 514 31 9 28 582 852

Totalt antal rörelser 1439 211 159 163 1972 2403

Responstider, minuter Prio 1 median 0:12:00 0:11:25 0:08:49 0:12:55

Verksamhet

Tillsyn LBE återstår 0 0 1 2 0 7

Tillsyn LBE utförda 12 2 1 0 15 18

Tillsyn LSO  återstår 30 2 7 9 48 48

Tillsyn LSO, utförda i år 60 8 3 1 72 94

Samsyn LSO+LBE, återstår 4 1 1 1 7 23

Samsyn, LSO+LBE, utförda 0 0 0 0 0 29

LBE hanterade tillstånd 33 7 6 5 51 25

LBE tillstånd totalt 182 40 50 30 302 259

Brandvarnarkontroller bostäder 78% #DIVISION/0! 85% ######## 2,69524

Handbrandsläckarförekomst i bostäder 81% #DIVISION/0! 87%  - ######## 2,75535

Säkerhetsronder, utförda 0 0 0 3 3 7

Säkerhetsronder, återstår 0 0 0 0 0 1

RSA, planerade 1 1 1 1 4 1

RSA, påbörjade 1 1 1 1 4 1

Automatlarmsobjekt, anslutna 0 0 0 0

Regionens verksamhet T o m 30 November
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Årsnr Tidpunkt År-Månad Händelse Adress

2019001203 2019-10-05 01:17 2019-10 Annan brand Väg 53 under Frösängsbron

2019001094 2019-09-07 13:30 2019-09 Annan händelse utan risk för skada Tobaksholmen

2019001201 2019-10-04 22:25 2019-10 Annan händelse utan risk för skada V 53

2019001402 2019-11-25 00:25 2019-11 Annan händelse utan risk för skada Skorsten på SSAB

2019001227 2019-10-12 09:43 2019-10 Annan olycka/tillbud Väg 53 i höjd med Stjärnholm

2019001307 2019-11-02 15:31 2019-11 Annat uppdrag Näsuddsvägen 10 A

2019001096 2019-09-07 23:05 2019-09 Automatlarm utan brandtillbud Aga Gas Ab Ssab 

2019001138 2019-09-18 10:52 2019-09 Automatlarm utan brandtillbud Klockartorpsvägen 3 Sjukhemmet

2019001351 2019-11-13 13:10 2019-11 Automatlarm utan brandtillbud Thorsgatan 7

2019001357 2019-11-14 11:49 2019-11 Automatlarm utan brandtillbud Ssab

2019001380 2019-11-19 09:52 2019-11 Automatlarm utan brandtillbud Föreningsgatan 16

2019001084 2019-09-04 18:13 2019-09 Begränsat läckage av drivmedel/olja ramdalshamnen

2019001136 2019-09-17 19:18 2019-09 Begränsat läckage av drivmedel/olja Sandvikens hamnområde

2019001087 2019-09-05 14:35 2019-09 Brand fordon/fartyg Ljungholmsvägen 3

2019001161 2019-09-24 18:36 2019-09 Brand fordon/fartyg Båggatan STÄMMER POS.? Danne

2019001292 2019-10-29 22:31 2019-10 Brand fordon/fartyg Väg 53 STÄMMER POS.? Per

2019001310 2019-11-02 19:57 2019-11 Brand fordon/fartyg Parkering vid Maruddsvägen 8

2019001099 2019-09-09 03:49 2019-09 Brand i avfall/återvinning Torggatan

2019001117 2019-09-13 05:52 2019-09 Brand i avfall/återvinning Breviksskolan

2019001210 2019-10-07 20:42 2019-10 Brand i avfall/återvinning båggatan

2019001363 2019-11-15 07:23 2019-11 Brand i avfall/återvinning Oxelögatan 26

2019001300 2019-11-01 12:01 2019-11 Brand i byggnad Varvsvägen 7

2019001315 2019-11-04 07:06 2019-11 Brand i byggnad Studsarvägen 4 Sunda

2019001366 2019-11-15 12:35 2019-11 Brand i byggnad Torggatan 3

2019001378 2019-11-18 21:29 2019-11 Brand i byggnad Lingonvägen 10

2019001431 2019-11-30 22:19 2019-11 Brand i byggnad Sjögatan 12c

2019001078 2019-09-02 21:57 2019-09 Brand i skog eller mark Bredviksskolan

2019001339 2019-11-10 15:05 2019-11 Brand i skog eller mark Bergöklubben västra delen

2019001340 2019-11-11 02:46 2019-11 Brand i skog eller mark Strömsundet Jogersöbron

2019001217 2019-10-09 14:59 2019-10 Hjärtstoppslarm Sjögatan 

2019001223 2019-10-10 16:49 2019-10 Hjärtstoppslarm Utanför Båggatan 

2019001238 2019-10-15 14:54 2019-10 Hjärtstoppslarm Skogsvägen

2019001320 2019-11-05 07:08 2019-11 Hjärtstoppslarm Sjögatan 

2019001255 2019-10-22 06:20 2019-10 Läckage från vattenledning Lingonvägen 29

2019001305 2019-11-02 10:53 2019-11 Självmord/försök Industrigatan 2 B 1:a våningen

2019001401 2019-11-24 09:48 2019-11 Självmord/försök Jogersöbron

2019001129 2019-09-15 16:51 2019-09 Stormskada fiskehamnsvägen

2019001130 2019-09-15 17:43 2019-09 Stormskada strandvägen 14

2019001118 2019-09-13 09:13 2019-09 Trafikolycka Södra Malmgatan

2019001179 2019-09-29 23:19 2019-09 Trafikolycka Väg 515 vid Palmtorps allé

2019001236 2019-10-14 09:29 2019-10 Trafikolycka Korsningen väg 53 - Femörevägen

2019001368 2019-11-16 13:22 2019-11 Trafikolycka Väg 53 i höjd med Grindstuhagen

2019001235 2019-10-14 04:09 2019-10 Motbud Sjögatan 12 B

2019001410 2019-11-25 23:47 2019-11 Motbud Höjdgatan 26  
 
Brand i Bostad 2019 
 

 

Händelser från 1 september till och med 30 november 
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Kommunstyrelsen

Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i Nyköpings- och
Oxelösunds kommuner

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Övergripande nödvattenplan för Nyköpings- och Oxelösunds kommun antas

2. Sammanfattning
En övergripande nödvattenplan har tagits fram för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner i
ett samarbete mellan Oxelösunds kommun, Oxelö Energi AB, Nyköpings kommun och
NOVF. Sörmlandskustens räddningstjänst har haft den samordnande rollen i arbetet.

Planen utgör ett övergripande ramverk för Nyköpings och Oxelösunds kommuners
nödvattenplanering. Den övergripande planen fastställer och tydliggör vissa centrala
aspekter vid en kommuns planering av nödvatten. I de båda kommunerna ansvarar dock
respektive VA- huvudman för den detaljerade nödvattenplaneringen då den behöver
anpassas utifrån enskilda lokala förutsättningar.

Mål för den övergripande planen:

 Skapa en gemensam utgångspunkt vid planering och tillämpande av nödvatten

 Tydliggöra kommunens, fastighetsägares och enskildas ansvar vid avbrott eller
störning av dricksvattenförsörjningen

 Klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer för Nyköping Vatten (NV),
Oxelöenergi AB(OEAB) och Nyköping – Oxelösunds Vattenverks Förbund (NOVF).

3. Ärendet
I maj 2017 beslutade Kommunstyrelsen att inrätta en gemensam arbetsgrupp för dricks-
och grundvattenfrågor med uppgift att följa nuläge, skapa förutsättningar för samordnad
hantering vid vattenbristsituation samt utarbeta förslag till nödvattenplan.

Drickvattenförsörjning är en samhällsviktig verksamhet som vid störningar snabbt kan leda
till kris i samhället. Dricksvatten till Nyköpings och Oxelösunds kommuner tillhandahålls av
det gemensamma kommunalförbundet NOVF (Nyköpings Oxelösunds
Vattenverksförbund) sedan mitten av 1900-talet. Förbundet som är en egen juridisk person
ansvarar därmed för tillhandahållande av dricksvatten med hög kvalitet, att hålla hög
säkerhet i befintlig vattentäkt och att utröna möjligheter till reservvattentäkt. Under hösten
2016 genomfördes en, mellan de båda kommunerna, gemensam övning rörande
beredskap för dricksvattenbrist. Målet med övningen var bl.a. att identifiera
förbättringsområden och tydliggöra funktioner, ansvar och befogenheter mellan berörda
aktörer inom såväl proaktivt arbete som insatser vid särskild händelse.
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Vattentillgången är i de båda kommunerna för närvarande god och det finns inga
indikationer på andra kortsiktiga scenarion, dock har det införts bevattningsförbud under
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1. Inledning 
Rent dricksvatten är ett av de allra viktigaste livsmedlen i samhället. Hela samhället skulle 
påverkas vid en brist på dricksvatten och det inkluderar våra innevånare men också 
samhällsviktig verksamhet och näringsliv.  

Dricksvatten är en så kallad samhällsviktig resurs och det är därför viktig att samhället har 
förmågan att upprätthålla dricksvattenförsörjningen även då ordinarie leverans inte är 
möjlig att genomföra som normalt. Vid störningar eller avbrott är försörjning via nödvatten 
en avgörande förmåga. Nödvattenplanering är således en del av samhällets krisberedskap 
som syftar till att minimera konsekvenserna vid en eventuell störning i 
dricksvattenförsörjningen.  
 
1.1 Beskrivning av dricksvattenförsörjningen i Nyköping och Oxelösund 
Nyköping-Oxelösunds vattenverks förbund (NOVF) bildades 1960. Förbundet levererar 
dricksvatten från Högåsens vattenverk via förbindelsepunkter till Nyköping och Oxelösunds 
kommun. 

Nyköpings och Oxelösunds kommuner är huvudmän för vatten och avloppsförsörjningen i 
respektive kommun. I Nyköping är det Nyköping Vatten som ansvarar för drift och underhåll 
av VA anläggningarna. I Oxelösund ansvarar Oxelö Energi AB (OEAB) för drift och underhåll 
av VA anläggningarna. 
 
1.2 Nödvatten 
Nödvatten definieras som dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom 
ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär 
någon form av samhällsstörning. Prioriteringen vid nödvatten avgränsas därmed till 
prioriteringar som görs i samband med utplacering av nödvattentankar.  
 
1.3 Övergripande Nödvattenplan 
Föreliggande plan utgör ett övergripande ramverk för Nyköpings och Oxelösunds 
kommuners nödvattenplanering. Den övergripande planen fastställer och tydliggör vissa 
centrala aspekter vid en kommuns planering av nödvatten. I de båda kommunerna ansvarar 
dock respektive VA- huvudman för den detaljerade nödvattenplaneringen då den behöver 
anpassas utifrån enskilda lokala förutsättningar.  
 
1.4 Lagstiftning och utgångspunkter vid nödvattenplanering 
Vid nödvattenplanering och genomförande av prioriteringar vid nödvattensituationer är det 
främst Vattentjänstlagen (2006:412) och Lagen om extraordinära händelser (2006:544) som 
är av relevans. Även Kommunallagen (1991:900 och 2017:275) är viktig att förhålla sig till då 
den ger de grundläggande reglerna för de kommunala befogenheterna. Slutligen utgör även 
kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA) ytterligare ett underlag för att reglera 
vattendistribution.  
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2. Syfte och mål 
Syftet med föreliggande plan är att klargöra och fastställa mandat och ansvarsförhållanden 
vid nödvattenförsörjning. Planen syftar även till att skapa en gemensam utgångspunkt för 
nödvattenförsörjning i Nyköpings och Oxelösunds kommun.   

Mål för den övergripande planen: 

• Skapa en gemensam utgångspunkt vid planering och tillämpande av nödvatten 
• Tydliggöra kommunens samt fastighetsägare och enskildas ansvar vid avbrott eller 

störning av dricksvattenförsörjningen 
• Klargöra ansvarsfördelning och samarbetsformer för Nyköping Vatten (NV), 

Oxelöenergi AB(OEAB) och Nyköping – Oxelösunds Vattenverks Förbund (NOVF). 
 
 

3. Roller och ansvar 
3.1 Kommunens ansvar 
Som producent och tillhandahållare av dricksvatten är kommunen skyldig att uppfylla kraven 
i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (2001:30). Detta innebär bland annat att 
dricksvattnet måste uppfylla vissa kvalitetskrav.  

Kommunen (i egenskap av huvudman) är skyldig att omedelbart informera konsumenter och 
tillhandahålla nödvändiga råd när användningen av dricksvatten begränsas eller andra 
åtgärder vidtas för att skydda människors hälsa då vattenkvaliteten inte bedöms tillräcklig.  

Kommunen ska ständigt tillhandahålla tillräckliga och aktuella uppgifter om kvaliteten på 
dricksvattnet tillgängliga för konsumenterna.  

Kommunen har endast skyldighet att leverera dricksvatten för normal hushållsanvändning 
och vattnet ska vara av dricksvattenkvalitet i enlighet med livsmedelsverkets föreskrifter 
som nämns ovan.  Huvudmannens leveransskyldighet avser endast dricksvatten för normal 
hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte ett visst vattentryck eller vattenmängd 
per tidsenhet kan levereras. Gentemot företag eller andra aktörer har kommunen inga andra 
skyldigheter än vad som gäller i relation till ett vanligt hushåll, såvida inte detta regleras 
genom särskilda avtal (ABVA1). 

Huvudmannen har rätt att begränsa eller stänga av vattenleveranserna för att förebygga 
skada samt vid reparationer, tillsyn och liknande omständigheter. Vid planlagt 
leveransavbrott informerar huvudmannen fastighetsägarna om detta på lämpligt sätt. Vid 
mer omfattande akut avstängning kan information ges t.ex. genom lokalradion eller via 
huvudmannens hemsida (ABVA). Det finns även en möjlighet att förmedla information via en 
SMS- tjänst. 

 

                                                           
1 Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen 
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3.2 Individer och fastighetsägares ansvar 
Vid begränsad vattentillgång är anslutna fastighetsägare skyldiga att följa de anvisningar som 
huvudmannen beslutar, vilket kan vara att reducera sin vattenförbrukning.  

Fastighetsägare och verksamhetsutövare har ett eget ansvar för att skapa alternativa 
lösningar för sanitet och hygien vid totalt avbrott i vattenförsörjningen. Detsamma gäller för 
individer. 

Vid nödvattenförsörjning har den enskilde ansvar att följa de råd och anvisningar som 
kommunen anger i syfte att undvika konflikter och kontaminering av nödvattnet. Ansvaret 
inbegriper att ha kärl hemma för att hämta vatten i för att underlätta vid ett eventuellt 
vattenavbrott. Invånare med enskilda brunnar är inte huvudmannens ansvar. 

Fastighetsägare och verksamhetsutövare som har behov av kontinuerlig vattentillförsel bör 
tillse att de kan hantera störningar i dricksvattenförsörjningen. Exempelvis bör lantbrukare 
med stora djurbesättningar behålla eventuella enskilda vattentäkter som reserv. En enskild 
vattentäkt får dock inte vara inkopplad till samma system som har anslutning till den 
allmänna anläggningen.  
 
3.3 Ansvarsfördelning inom kommunerna 
VA-enheten ansvar inför och vid störningar 

Inför störningar: 

• Upprätta en aktuell planering som beskriver hur nödvattenförsörjningen i kommunen 
ska fungera samt hur VA ska arbeta vid en störning. 

• Upprätthålla användbarhet för de resurser som behövs vid hantering av störningar. 

Vid störningar: 

• Leverera dricksvattentankar till prioriterade vattenkonsumenter och till allmänhetens 
hämtställen. 

• Löpande fylla på de dricksvattentankar som har fördelats till kommunala 
verksamheter och allmänhetens hämtställen. 

• Säkerställa att tankarna bevakas samt att dricksvattenkvalitén i tankarna är 
acceptabel. 

• Hantera själva händelsen/orsaken till att störningen har uppstått. 
• Stödja kommunens kommunikatörer att kommunicera och informera allmänheten 

och övriga vattenkonsumenter. 

NOVF:s ansvar inför och vid störningar 

Inför störningar: 

• Drift och underhåll av NOVF:s anläggningar 
• Upprätta en plan för hur verksamheten skall organiseras vid en långvarig kris 

Vid störningar: 
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• Samverkanspartner till Nyköpings vatten  

Miljö- och livsmedelsenhetens ansvar inför och vid störningar 

Inför störningar: 

• Tillsyn av vattenverk och distributionsnät 

Vid störningar: 

• Fungera som kommunens expert i dricksvattenkvalitetsfrågor.  
• Information till smittskyddsläkare om smittrisk föreligger. 

Kommunikationsenheten ansvar inför och vid störningar 

Inför störningar: 

• Vidta förberedande åtgärder för att vid dricksvattenstörningar snabbt kunna 
kommunicera ut information om inträffad händelse. 

Vid störningar: 

• I dialog med övriga aktörer som hanterar händelsen formulera och kommunicera 
information om inträffad händelse. 

Räddningstjänsten ansvarar vid störningar 

Vid störningar: 

• Uppsamling och begränsning av utsläpp/brand 
• Länspumpning vid översvämning på grund av stor läcka 
• Bistå VA med att få ut varning till abonnenter 
• Massmediakontakter under räddningstjänstskedet 

 

Övriga kommunala verksamheters ansvar inför och vid störningar 

Inför störningar: 

• Verksamheter som drabbas hårt vid störningar i dricksvattenförsörjningen ska ta 
fram och årligen uppdatera kontinuitetsplaner. Dessa beskriver kortfattat hur 
störningar ska hanteras. 

• Inventera behov av samt se till att resurser för att hantera störningar i 
vattenförsörjningen kan hanteras på ett acceptabelt sätt. Exempelvis 
hygienprodukter, vattendunkar och liknande. 

Vid störningar: 

• All kommunal verksamhet ska bedrivas på ett sätt som i mesta möjliga mån 
begränsar behovet av vattenleveranser. 
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• Verksamhet som kan ligga nere utan större konsekvenser för människors liv och 
hälsa, samhällets funktionalitet samt miljö och egendom kan behöva ställas in för att 
under lätta vattenleverans till de mest samhällsviktiga verksamheterna. 

• När prioriterade verksamheter fått dricksvattentank utkörd ansvarar de för all 
hantering av vattnet utöver vad som nämnts ovan under rubriken VA- enhetens 
ansvar. Det innebär ansvar att ha tillräckliga egna vattenkärl, personalresurser och 
annat som behövs för att hantera både dricksvattenförsörjning och vid behov utföra 
manuell spolning av toaletter. 

 

4. Störningar i vattenförsörjningen 
Det finns två typer av störningar i vattenförsörjningen – avbrott i leverans av vatten eller att 
otjänligt vatten levereras. 

4.1 Omfattande avbrott i vattenleverans 
Denna typ av störning innebär totalt avbrott i hela eller delar av dricksvattenförsörjningen. 
Orsaken till en sådan störning kan exempelvis vara att vattenverk slås ut eller allvarlig skada 
på huvudvattenledning. Vid avbrott i vattenleveransen till ett område krävs alternativ 
försörjning. Vid en störning kommer kommunen försörja prioriterad samhällsviktig 
verksamhet och kommuninvånarna med hjälp av nödvattentankar.  

4.2 Otjänligt vatten 
Den andra typen av störning innebär att vatten fortfarande kan levereras till abonnenter 
men att det av olika orsaker är otjänligt.  

4.2.1 Mikrobiologisk förorening 

Vid denna typ av störning kan vattnet ofta konsumeras efter kokning. Störningen innebär att 
allmänheten så väl som kommunala verksamheter kokar sitt eget vatten på anvisning av 
huvudman.  I detta fall finns i regel inga behov av utplacering av nödvattentankar. 
I förskolor och lågstadieskolor, demensverksamhet och gruppboenden kan kranar behöva 
stängas för att säkerställa att brukare inte dricker av vattnet. 

4.2.2 Kemisk förorening utan lukt 

Vid denna typ av störning kan vattnet inte konsumeras efter kokning men får användas till 
bad och dusch. I detta fall krävs distribution av nödvatten till kommuninvånare och 
prioriterad samhällsviktig verksamhet. 
I förskolor och lågstadieskolor, demensverksamhet och gruppboenden kan kranar behöva 
stängas för att säkerställa att brukare inte dricker av vattnet. 

4.2.3 Kemisk förorening med lukt 

Vid denna typ av störning kan vattnet inte konsumeras efter kokning eller användas för 
bad/dusch och tvätt. Däremot kan det användas för spolning i toaletter. I detta fall krävs 
distribution av nödvatten till kommuninvånare och prioriterad samhällsviktig verksamhet. 
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I förskolor och lågstadieskolor, demensverksamhet och gruppboenden kan kranar behöva 
stängas för att säkerställa att brukare inte dricker av vattnet. 

5. Aktivering av nödvattenförsörjning 
Aktivering av nödvattenförsörjning utgår i föreliggande plan från två scenarier i form av: 

1. Driftstörningar på huvudmannens anläggningar 
2. Driftstörningar på NOVF:s anläggningar där båda kommunerna blir drabbade 

Scenario 1 

I Oxelösunds kommun fattar verksamhetsansvarig för OEAB tillsammans med MSF (Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen) beslut om nödvattenförsörjning.  

I Nyköpings kommun fattar verksamhetsansvarig för Nyköping Vatten i samråd med 
tjänsteman i beredskap (TIB) beslut om nödvattenförsörjning. 

Scenario 2 

Då båda kommunerna drabbas är det Nyköping vatten som initiera och aktiverar en 
gemensam krishanteringsorganisation. I organisationen ingår representation från OEAB och 
NOVF. Detta för att förenkla information utåt och inåt, använda befintliga resurser effektivt 
samt tydliggöra och strukturera arbetet.  
 
5.1 Gemensam krisorganisation 
Sammankallande och ansvarig är VA-chef, Nyköping Vatten 
 
Ledningsgrupp: VA-chef Nyköping 
  Verksamhetschef VA OEAB 
  Verksamhetschef NOVF 
  Representant från Sörmlandskustens räddningstjänst  
 
Driftansvarig Nyköping Vatten 
  Underhållsansvarig Nyköping Vatten 
 
Samarbetspartners: Kommunikationsavdelningarna Nyköping och Oxelösund 
  Miljökontoren Nyköping och Oxelösund 
  Laboratoriet Nyköping Vatten 
  Kommunservice Nyköping och Oxelösund 
  Länsstyrelsen 
  Kommunledningarna 
 
Material/resurser Ledningsgruppen har mandat för att ta in/nyttja de resurser som 

bedöms nödvändiga. 
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6. Samordning och samverkan vid nödvatten 
Nödvattenplaneringen för Nyköpings och Oxelösunds kommunen ska samordnas mellan 
kommunerna och NOVF. 
Inriktningen är att Nyköpings och Oxelösunds kommuner samarbetar vid en situation som 
kräver distribuering av nödvatten. Dels med att stödja varandra med personella resurser, om 
möjligt, samt med ledig tankkapacitet. En samordning skall även ske avseende 
kommunikation. Vid prioriteringar mellan orterna, vid exempelvis behov att prioritera 
lasarettet eller strypa leveransen till SSAB skall det ha föregåtts av en avstämning med 
respektive VA huvudman.   

6.1 Interna resurser 
Kommunerna förfogar över ett antal materiella och personella resurser som ska användas 
vid nödvattenförsörjning. En detaljerad redogörelse över respektive kommuns 
nödvattenresurser återfinns i VA-enheternas individuella nödvattenplaner. 
 
6.2 Externa resurser  
 Vid omfattande störningar eller avbrott i kommunens dricksvattenförsörjning som pågår i 
längre än 3 dygn kommer kommunerna att vara beroende av externt stöd.  

Som stöd finns VAKA som är Sveriges nationella vattenkatastrofgrupp och är en stödfunktion 
vars uppgift är att ge stöd till kommuner och regioner som drabbats eller kan komma att 
drabbas av problem med dricksvattenförsörjningen. 

VAKA har bland annat i samarbete med MSB ett lager av nödvattenmateriel utplacerade på 
sex olika platser i Sverige. Materielen är till för händelser av en mer omfattande karaktär 
såsom vid smitta i vattnet eller elavbrott som leder till problem med 
dricksvattenförsörjningen. Resurserna är alltså inte till för att användas vid 
underhållsarbeten.  Det är VAKA som godkänner utlåning av resurser. 

Utöver VAKA kan kommunerna begära stöd från övriga närliggande kommuner och 
Länsstyrelsen i Södermanland. 

6.3 Gemensam målbild 
Vid nödvattenförsörjning till konsumenter i fredstid utgör följande mängder en riktlinje från 
livsmedelsverket avseende vilka vattenmängder över tid som ska kunna levereras: 

1–3 dygn 3–5 liter/person och dygn 

3–10 dygn 10–15 liter/person och dygn 

10 dagar och framåt 50 liter/person och dygn 

I och med att VA huvudmännen inte klarar en vattenleverans motsvarande 50 l/per och dygn 
med de resurser som finns så arbetar respektive VA huvudman med att ta fram förslag på 
lösningar.  
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7. Prioriteringar vid nödvattenförsörjning  
Inriktningen för prioriteringen av nödvatten har sin utgångspunkt i rådande 
lagstiftning och bestämmelser och specifikt utgår prioriteringen från samhällets 
skyddsvärden. Samhällets skyddsvärden innebär värnandet och skyddet av: 

• Människors liv och hälsa 

• Samhällets funktionalitet 

• Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter 

• Miljö och ekonomiska värden 

Det som prioriteras högst i nödvattensituation är människors liv och hälsa samt 
samhällets funktionalitet. Vid en situation som kräver nödvatten är det de mest 
prioriterade verksamheterna och hushållen som måste få vatten för att inte 
oacceptabla konsekvenser ska uppstå. En viktig aspekt är tiden och prioriteringen 
avser främst den initiala fasen där vatten inte kan levereras på ordinarie sätt. Vid ett 
längre tidsperspektiv kan sannolikt andra skyddsvärden bli aktuella att ta hänsyn till 
men värnandet av liv och hälsa samt samhällets funktionalitet står i första rummet.  

Respektive kommuns detaljerade prioriteringar vid nödvattenförsörjning redogörs för i 
VA-enheternas individuella nödvattenplan. 
 
 
8. Ansvar och revidering av plan 
Sörmlandskustens räddningstjänst (kommunövergripande säkerhet) har i samverkan 
med NV, OEAB och NOVF ansvaret för att föreliggande övergripande nödvattenplan 
hålls uppdaterad samt revideras vid behov. 

Nyköping vatten ansvarar för den detaljerade nödvattenplanen för Nyköpings 
kommun, samt att den hålls uppdaterad och revideras vid behov. 

Oxelöenergi ansvarar för den detaljerade nödvattenplanen för Oxelösunds kommun, 
samt att den hålls uppdaterad och revideras vid behov. 
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Bilaga 1 

Karta Nyköping tätort 
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Bilaga 2  

Karta Nyköping landsbygd 
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Bilaga 3. 

Karta Oxelösund 
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2019

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Reviderat Program för näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 2020-01-15 fastställs

2. Sammanfattning
Näringslivsprogrammet innehåller mål och strategier för att förbättra företagsklimatet i
Oxelösund. Det kan jämställas med kommunens affärsplan för att uppnå ett bra
företagsklimat.

Programmet i sin ursprungliga form togs fram år 2012 och reviderades första gången år
2015 då vi hade uppnått ett flertal av de uppsatta målen.

Nu år 2020 finns behov av att återigen göra en översyn av programmet.

De mätbara målen i Näringslivsprogrammet har sen 2012 till stor del baserats på Svenskt
Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. I januari varje år tillfrågas företagen
via enkäter om hur man ser på företagsklimatet där ett flertal variabler mäts.
Enkätresultaten presenteras i maj och i september presentas därefter rankingresultatet. I
den sammanvägningen har då även tillkommit ett antal statistiska variabler som vi som
kommun har svårt att påverka på kort och medellång sikt.

Den främsta nackdelen med att så ensidigt fokusera på rankingresultatet är att det inte ger
ett tillräckligt tydligt mått på vår interna utveckling i Oxelösund. Vi jämförs hela tiden med
hur andra kommuner har utvecklats. En annan nackdel är att det nuvarande programmet
inte tar hänsyn till vårt NKI arbete (Nöjd-Kund Index) via Stockholm Business Alliance
(SBA) och det indexresultat som presentas där. Därför har vi sett ett behov av föreslås en
anpassning av programmet inom följande områden:

1. Istället för att ensidigt fokusera på rankingresultatet, sätter vi upp mål kopplade till
resultatet av företagsenkäterna som presenteras i maj varje år. Anledningen är att
det ger en tydligare bild över hur våra företag bedömer arbetet med
företagsklimatet i Oxelösund. Vi har dock kvar ett övergripande mål kopplat till
rankingen.

2. Vi tar även med mål inom NKI arbetet, vilken ger en fördelaktig komplettering av
Svenskt Näringslivs mätning.
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Datum

2020-01-13 KS.2019.29

Näringslivsprogrammet innehåller förutom målen även övergripande strategier för hur
målen ska uppnås. (Vad som ska göras) Strategierna har också setts över och i vissa fall
kompletterats.

Kopplat till näringslivsprogrammet finns även en intern handlingsplan för hur vi ska
genomföra strategierna och uppnå målen. Denna handlingsplan tas fram internt och
uppdateras löpande.

Förslaget till reviderat näringslivsprogram har till att börja med tagits fram internt och har
därefter diskuterats i och förankrats hos vår referensgrupp av lokala företag och
företagarorganisationer.

Förslaget är att fastställa utarbetat förslag till Näringslivsprogram.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Reviderat Program för näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 20s0-01-15

Johan Persson Hans Rainer
Kommunchef Näringslivsstrateg

Beslut till:
Näringslivsstrateg (FÅ)

Kommunchef (FÅ)
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Program för näringslivsutveckling i Oxelösund
Reviderat 2020-01-15

Inledning

Programmet omfattar mål och strategier för att förbättra näringslivsklimatet i Oxelösund.
Näringslivsprogrammet är kommunens ”affärsplan” för ett bra företagsklimat i Oxelösund och
har tagits fram i samklang med Vision 2025 och i nära samarbete mellan företagen,
företagarorganisationerna och kommunen. Revision genomförs i en gång per år i en
organisationsform där företagen är delaktiga.

MÅL

Övergripande mål är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska få fler
nöjda företagare som vill växa. Fler nöjda företagare ska också leda till fler
företagsetableringar och nystartade företag.

Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att: Företagarnas
sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska
förbättras/öka.

Mätbara delmål

För perioden 2020 – 2022 gäller följande målsättningar:

Förbättra betygen i Svenskt Näringslivs enkätresultat, speciellt med fokus
på.

 Företagens sammanfattande omdöme: Mål 3,45 (2019 – 3,39)

 Kommunens service till företagen Mål: 3,4 (2019 – 3,31)

 Dialog med företagen Mål: 3,6 (2019 – 3,51)

 Upphandling Mål: 3,0 (2019 – 2,85)

Antalet nystartade företag ska uppgå till 3,3 / 1000 invånare. Det innebär
att 40 nya företag ska startas varje år, mätt enligt Nyföretagarbarometern.

Förbättring av den totala placeringen för Oxelösund i
Svenskt Näringslivs årliga företagsranking från plats 154 (2019).

Nöjd kundindex NKI (i SBAs mätning)

 Kommunens totala NKI ska överstiga 75

 Varje enskilt frågeområde ska överstiga ska överstiga 70
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STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN

1. Förbättra kommunens service och dialog med företagen
vad gäller

 Myndighetsutövning

 Förfrågningar

 Upphandlingar

 Infrastruktur

genom att

 Förändra/förbättra tjänstemäns och politikers attityder och kompetens kring
företagande

 Förbättra utbildning/information kring upphandling/bygglov/livsmedel

 Skapa mötesplatser mellan kommunen och företagen

 Höja servicegraden, öka tillgängligheten samt förkorta handläggningstiderna

 Förbättra kommunikation och dialog med företagen.

 Förbättrad infrastruktur genom ett mer utbyggt bredband, fler tjänster i
bredbandet, jmf med bredbandsmålet avseende antalet kunder. Vi ska även
vidmakthålla standard på cykelvägar/vägar eller utbyggnad av vägar

2. Ökat samarbete mellan företagen

Kommunen ska stimulera klustrens utveckling genom att initiera och vara delaktig i
projekt/aktiviteter inom i huvudsak geografiska kluster i Oxelösund, exempelvis:

- Centrum
- Östersviken
- Bara-Sundsörsområdet
- Besöksnäringen

Flera av verksamheterna är gemensamma med övriga kommuner i regionen och
därför bör vissa insatser göras i samarbete med berörda kommuner, framför allt
Nyköping. Ökat branschvis samarbete kan leda till fler affärer, samordning av
kompetensbehov och utbildningsinsatser och dessutom leda till fler
företagsetableringar.

3. Arbeta för att fler företag vill etablera sig i Oxelösund

 Skapa goda förutsättningar för etableringar genom att ha tillgängliga
lokaler och förberedd mark på kort och lång sikt. 

 Att snabbt och serviceinriktat svara upp mot etableringsförfrågningar
genom att vi bildar etableringsteam som agerar koordinerat gentemot
kund. 
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4. Öka intresset för nyföretagande i Oxelösund

Kommunen ska aktivt arbeta för att

 Initiera olika former av aktiviteter för att starta eget

 Bibehålla närvaro och arbetssätt från Nyföretagarcentrum

 Förändra/förbättra skolans attityder till företagande och entreprenörskap

 Initiera UF(Ung Företagsamhet) i skolorna för att stimulera till entreprenörskap

 Synliggöra och uppmärksamma nya företagare

 Skapa aktiviteter för utlandsföddas företagande.

5. Fortsätta bygga Oxelösunds platsvarumärke

Oxelösund har ett unikt läge och goda utvecklingsmöjligheter. Genom ett
aktivt arbete med att stärka Oxelösundarnas stolthet över sin plats och lyfta
fram det som är unikt med Oxelösund förstärks varumärket. Ett starkt
varumärke främjar tillväxt på alla plan.

GENOMFÖRANDE

Till Näringslivsprogrammet finns ett internt dokument knutet, ”Handlingsprogram för
näringslivsutvecklings i Oxelösund”, där organisationsform och ett antal projekt specificerats.
Dessa är relaterade till näringslivsprogrammets strategier för att nå målen.

Handlingsprogrammet är ett levande dokument, som uppdateras löpande.
I samband med näringslivsprogrammets revision med referensgruppen, görs även en
övergripande genomgång av Handlingsprogrammet.
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Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår 
där nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med 
inriktning på central finansiering 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslut 
Nuvarande ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att 
verksamhetsnämnd ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan 
påverka orsak till brukarens ökade behov av nämndens verksamhet. 

2. Sammanfattning  
Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 6:e mars 2019 ansökan om utökade 
anslag med 1,5 mkr till Utbildningsnämnden med anledning av ett utökat behov av 
verksamhet kopplat till ett enskilt barn. Kommunstyrelsen beslutade att 
Utbildningsnämnden inte skulle medges utökat anslag men gav samtidigt kommunchefen i 
uppdrag att genomföra en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som 
uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning 
på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd. 
Den utredning kommunchefen genomfört redovisas i denna tjänsteskrivelse. Utredningen 
tar upp frågan om finansieringsansvar, hur dessa inverkar på ansvarsfördelningsprinciper 
inom den politiska organisationen, vilka finansierings- och ansvarsprinciper som hittills 
valts i Oxelösunds kommun samt övriga aspekter som bör värderas vid beslut om 
finansierings- och ansvarsfördelningsprincip.  
Mot bakgrund av utredningens resultat föreslås Kommunstyrelsen att behålla nu gällande 
finansierings- och ansvarsfördelningsprincip. Förslaget innebär att kostnader som uppstår 
under ett verksamhetsår inom en nämnds verksamhet bör bäras av denna 
verksamhetsnämnd och att budgetfördelningen kommande verksamhetsår även fortsatt 
bör baseras på denna princip. 

3. Ärendet 
Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 6:e mars 2019 ansökan om utökade 
anslag med 1,5 mkr till Utbildningsnämnden med anledning av ett utökat behov av 
verksamhet kopplat till ett enskilt barn. Kommunstyrelsen beslutade att 
Utbildningsnämnden inte skulle medges utökat anslag men gav samtidigt kommunchefen i 
uppdrag att genomföra en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som 
uppstår där nämnd själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning 
på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd. 
 
Finansieringsansvar och budgetfördelningsprinciper bör utgå ifrån vilken ansvarsfördelning 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska finnas mellan de nämnder och styrelser som 
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Kommunfullmäktige beslutat att inrätta för de verksamheter och förehavande som 
kommunen ansvarar för. 
 
En central ansvarsfördelningsprincip lägger tungvikt på eller behåller ansvar för 
kommunens verksamheter på central nämnd/styrelse såsom Kommunstyrelsen. 
Decentrala ansvarsfördelningsprinciper för ut ansvar för verksamhet till 
verksamhetsnämnd. Hur ansvar ska fördelas är en balans mellan bl.a. vikten av att 
behandla och besluta om samma typ av fråga på samma sätt och att låta ansvar för en 
fråga ligga så nära den plats där frågan uppstår. Olika ansvarsfördelningsprinciper kan 
gälla för olika frågor men i huvudsak brukar en kommun följa en ansvarsfördelningsprincip.  
 
Oxelösunds kommun har i många frågor eftersträvat en decentral 
ansvarsfördelningsprincip och finansieringsprincip (budgetfördelningsprincip) Exempel på 
sådana decentrala finansieringsprinciper är Barn- och elevpengen och fördelning av 
schablonersättning för nyanlända mellan kommunens verksamhetsnämnder.   
 
Barn och elevpengen är en finansieringsprincip (budgetfördelningsprincip) som inrättades 
bl.a. för att det skulle vara transparent för medborgaren och för hela den politiska 
organisationen och tjänstemannaorganisationen vilka medel som avsätts för genomförande 
av förskola för ett barn i en särskild ålder eller för utbildning i grundskola i en särskild 
årskurs. Vid beslut om budget för ett verksamhetsår fastställer också Kommunfullmäktige 
Barn- och elevpengen för förskola, förskoleklass, grundskola med olika stadieindelningar 
och gymnasieskola. Barn- och elevpengen tas fram i Mål och budgetberedningsprocessen. 
Budgeten baseras på ett bedömt antal barn och elever i de olika verksamheterna och 
ersättning betalas ut utifrån hur många barn och elever som faktiskt funnits i verksamheten 
en specifik månad. Då kommunen växt har detta inneburit att Utbildningsnämndens 
verksamheter de senaste åren fått en större ersättning än vad som budgeterats eftersom 
fler barn och elever omfattats av nämndens verksamhet än vad budget baserats på. Dessa 
ersättningar har finansierats via KS ofördelade kostnader, en budgetpost som inrättats för 
att främst reglera detta. Inför verksamhetsåret 2020 har denna fördelningsprincip reviderats 
för att bättre spegla de förutsättningar som gäller i Utbildningsnämndens verksamheter 
idag. Vid fastställande av budget för 2020 beslut reviderades också SK ofördelade 
kostnader. Eftersom en revidering av Barn- och elevpengen skett utgår budget 2020 från 
att träffsäkerheten i vilka barn och elever som kommer att omfattas av verksamheten 
kommer att vara större. Mot bakgrund av det sänktes därför anslaget till KS ofördelade 
kostnader. Innebörden av detta är att mer budgetmedel har budgeterats till kommunens 
verksamhetsnämnder och mindre medel har avsatts för att centralt finansiera 
överskjutande kostnader för en enskild verksamhetsnämnd. Detta beslut och den 
finansieringsprincip (budgetfördelningsprincip) som Barn och elevpengen utgör är alltså ett 
exempel på en decentral finansieringsprincip eller om man så vill en decentral 
ansvarsfördelningsprincip. 
 
Kommunen erhåller schablonersättning för nyanlända. Kommunen har beslutat om en 
fördelningsprincip (budgetfördelningsprincip) som innebär att de medel som kommunen 
erhåller i schablonersättning fördelas ut till de verksamhetsnämnder (inkl. 
Kommunstyrelsen) som har verksamhet som omfattar de nyanlända. Kommunen mottar 
ersättning för varje nyanländ under två år men fördelar, enligt ett särskilt beslut i 
Kommunfullmäktige (KF 2017-02-15 § 8), ut medlen över tre år. Fördelningsprincipen 
innebär att schablonersättningen sammantaget över de tre åren fördelas på följande sätt 
mellan verksamhetsnämnder och Kommunstyrelse: 
Utbildningsnämnden   62,0 % 
Vård- och omsorgsnämnden 31,0 % 
Kultur- och fritidsnämnden    3,5 % 
Kommunstyrelsen     3,5 % 
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Den fördelade schablonersättningen till verksamhetsnämnden avser att finansiera den 
verksamhet nämnden eller Kommunstyrelsen har för nyanlända. Hur den tilldelade 
ersättningen för schablonersättningen ska fördelas inom och mellan nämndens 
verksamheter är ett beslut för den enskilda verksamhetsnämnden. Fördelningen av 
schablonersättning utgör därmed ytterligare ett exempel på en decentral 
finansieringsprincip (budgetfördelningsprincip) och därmed ansvarsfördelningsprincip. 
 
Barn- och elevpengen och den budget som antagits för KS ofördelade kostnader i budget 
2020 samt fördelningen av schablonersättningen för nyanlända utgör alltså tydliga exempel 
på decentrala ansvarsfördelnings-, finansierings-, och budgetfördelningsprinciper för den 
verksamhet kommunen ansvarar för. 
 
Oxelösunds kommun är en till befolkning sett relativt liten kommun. Med det följer att man i 
de ärenden som behandlas och som rör en individ eller en liten grupp av individer med 
större enkelhet än i en större kommun kan peka ut vilka individer som omfattas av ärendet. 
Detta beror inte på hanteringen i kommunens verksamhet eller nämnd utan är en 
konsekvens av befolkningsantalet. Det ärende som initierade denna utredning var en 
begäran från Utbildningsnämnden om extra medel för ökade verksamhetskostnader 
kopplade till en individ. Eftersom detta faktum gäller för en kommun med ett 
befolkningsantal likt Oxelösund bör detta värderas då man beslutar om 
ansvarsfördelningsprinciper och därmed budgeteringsprinciper i kommunen. En central 
finansiering (budgetfördelning) av kostnad som uppstått för en enskild brukare som 
nämnden inte kunnat förutse och som därmed skulle finansieras via ett centralt avsatt 
anslag kommer att förutsätta en prövning av om sådan ersättning ska betalas ut eller ej. 
Därmed kommer ärenden som direkt kan hänföras till en individ eller grupp av individer 
behandlas i flera nämnder och styrelser. Det medför också att en ökad risk för att denna 
individ eller dessa individer ska kunna gå att peka ut. Den centrala styrelse eller nämnd 
som ska göra prövningen förutsätts också besitta och utveckla kunskap för att avgöra om 
finansieringen i det prövade fallet ska beviljas eller ej. Enligt nuvarande 
ansvarsfördelningsprincip ägs och utvecklas denna kunskap i den verksamhet och 
verksamhetnämnd som individen omfattas av. 
 
Mot bakgrund av de ansvarsfördelningsprinciper och finansieringsprinciper 
(budgetfördelningsprinciper) som tillämpats hittills i kommunen exemplifierade via Barn och 
elevpeng och fördelning av schablonersättning för nyanlända och med hänsyn till den risk 
som finns att enskild individ kan pekas ut om samma ärende behandlas av flera nämnder 
och styrelser föreslår utredningen att nu gällande finansierings- och 
ansvarsfördelningsprincip behålls. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att nuvarande 
ansvars- och finansieringsfördelningsprincip behålls innebärande att verksamhetsnämnd 
ansvarar för kostnader som uppstår även i de fall nämnd själv inte kan påverka orsak till 
brukarens ökade behov av nämndens verksamhet. 
. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 
 
Johan Persson  
Kommunchef  
 
Beslut till:  
Kommunchef (FK) 
Nämnderna (FK) 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Ändring av finansiering för ombyggnation Stenviks förskola
etapp 2, gymnastikbyggnad.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Finansiering med 2 000 000 kr för investering i det beslut som togs 2019-09-04 KS
§ 124 ändras från finansiering planerat underhåll 2019 till finansiering ur
fastighetsbudget år 2020.

1. Sammanfattning
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen 2019-09-04 beslutades att ombyggnation vid
Stenviks förskola, etapp 2 gymnastikbyggnad ska finansieras ur planerat underhåll 2019.

Omprioriteringar har gjorts i planerat underhåll under hösten 2019 detta har inneburit att
personella resurser och medel i planerat underhåll har givits förtur till andra
fastighetsinvesteringar.

Projektstart för gymnastikbyggnadens ombyggnation är beräknad till januari 2020. Därför
föreslås finansieringen ändras från planerat underhåll 2019 till fastighetsbudget 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ändring av finansiering för ombyggnation Stenviks förskola etapp 2,
daterad 2019-12-06

Sammanträdesprotokoll 2019-09-04 Ks §124.

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

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

Kommunstyrelsen 2019-09-04

Utdragsbestyrkande

Ks § 124 Dnr KS.2019.56

Investering Stenviks förskola

Kommunstyrelsens beslut

· Startbesked för etapp 2 vid Stenviks förskola genom omställning av Ga.
Omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksal.

· Ombyggnationen finansieras med 2 miljoner genom planerat underhåll 2019.

· Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Sammanfattning

Vid sammanträde för Kommunstyrelsen i april 2019 beslutades startbesked för etapp 1 vid
Stenviks förskola. Investeringen innefattar en mindre ombyggnation för att effektivisera
lokalytor för Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. Genom åtgärden tillskapas
ytterligare 30 förskoleplatser i befintlig byggnad. I samband med etapp 1 skapas möjlighet
till en utomhusavdelning, med möjlighet att nyttja gymnastiksalen vid tuff väderlek.

I samband med beslut för etapp 1 informerades kommunstyrelsen om att det finns möjlighet
att tillskapa ytterligare platser i en andra etapp och att Utbildningsförvaltningen tillsammans
med Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till åtgärder och finansiering av
dessa.

Efter värdering och bedömning konstateras att en fullskalig avdelning för 20 barn inte ryms i
gymnastikbyggnadens lokaler. En enklare omställning av lokalytorna i gymnastikhuset
möjliggör dock en ökad flexibilitet och önskad lokalmässig utveckling för verksamheten.
Förbindelsegång mellan förskolebyggnad och gymnastikbyggnad genomförs ej

Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen föreslår en mindre
ombyggnation av outnyttjade ytor i anslutning till gymnastiksalen. Ombyggnationen innebär
uppfräschning av ytskikt samt nedtagning av innervägg i omklädningsutrymme för att öppna
upp yta mot den befintliga ateljén. Duschar demonteras och ytan ersätts med 2 wc. I
samband med ombyggnaden planeras byte av ventilationsaggregatet som försörjer hela
gymnastikbyggnaden.

Omställningen skulle möjliggöra fler alternativ att nyttja ytorna till:

Alternativ 1.
En större utomhusavdelning med möjlighet till inomhusvistelse vid sämre väderlek.
Utbildningsförvaltningen planerar att marknadsföra utomhusavdelningen som ska starta på
Stenviks förskola för att få vårdnadshavare att se det stora värdet i att barnen vistas mycket
utomhus Utbildningsförvaltningen bedömer att vårdnadshavaren känner sig mer trygg att
placera sitt barn på en utomhusavdelning om det finns goda möjligheter till inomhusvistelse
vid sämre väderlek, framförallt vinterhalvåret. En mindre omställning av det som en gång
var omklädningsrum till gymnastiksalen skulle göra det möjlig för förskolan att ta emot fler
barn på utomhusavdelningen. Dessa ytor kan samtidigt nyttjas av övriga avdelningar då det
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Kommunstyrelsen 2019-09-04

Utdragsbestyrkande

finns behov av att dela barngrupper och när utomhusavdelningen vistas utomhus hela
dagar.

Alternativ 2
Mindre barngrupper
Omställning som sker i etapp 1 på Stenviks förskola möjliggör att fler barn kan vistas i
huvudbyggnaden. Det ger också de minsta barnen en trygg start på förskolan i en mindre
barngrupp. Förskolan har sökt statsbidrag för att finansiera en mindre barngrupp för de
minsta barnen. Statsbidraget ”mindre barngrupper” är avsett för åtgärder som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas storlek och det är tillåtet att använda statsbidraget
till personalkostnader. Vid en omställning av gymnastiksalens omklädningsrum skulle även
de lokalerna kunna användas till barn med behov av verksamhet i mindre barngrupp.

Vid sidan av detta finns det ett antal barn i kommunen med handikapp som är i behov av att
vistas i små lokaler med värme i golvet. I dagsläget är dessa barn placerade på två andra
förskolor i kommunen. dagsläget är det inte aktuellt att flytta dessa barn till Stenviks förskola
men om behovet uppstår så finns färdiga lokaler förberedda genom de åtgärder som
föreslås i etapp 2. De lokalerna som då blir aktuella för de handikappade barnen är de
lokaler som från hösten nyttjas till en mindre barngrupp för de minsta barnen. Skulle det
vara så att barnen med handikapp plötsligt är i behov av att flytta från sin ordinarie förskola
behöver befintlig småbarnsgrupp en ny hemvist. I det fallet kan lokalerna som tidigare varit
omklädningsrum till gymnastiksalen nyttjas till den mindre barngruppen för de minsta
barnen. Alternativ två kräver en större omställning av ytorna då det ställs andra krav på ytan
när det ska vara en stadigvarande hemvist, exempelvis krävs då en RWC.

Vi behöver idag inte besluta vilket av alternativen utbildningsförvaltningen går vidare med
utan bara att omställningen som genomförs då det skapar flexibilitet i lokalerna för
Utbildningsförvaltningen.

I budget för planerat underhåll 2019 finns 2 000 tkr planerade för ventilationsbyte
samt underhållsåtgärder vid Stenviks förskola. Kommunstyrelseförvaltningen
bedömer att tänkta investeringsmedel för planerat underhåll täcker anpassningarna
för etapp 2 inkluderat 200 tkr i reserv för oväntade kostnader.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår således att finansieringen sker via planerat
underhåll 2019. Ombyggnationen beräknas kunna ske under hösten 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ombyggnation Stenviks förskola etapp 2, gymnastikbyggnad
Projektplan ombyggnation Stenviks förskola etapp 2, gymnastikbyggnad



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-09-04

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

· Startbesked för etapp 2 vid Stenviks förskola genom omställning av Ga.
Omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksal.

· Ombyggnationen finansieras genom planerat underhåll 2019.

· Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

Förslag

Ordförande föreslår under punkt 2 lägga till att ombyggnationen finansieras med 2
miljoner från planerat underhåll 2019.

Beslutsgång

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

Reservation

______

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)
Controller (FK)
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Ellen Stamm
0155-381 26

Kommunstyrelsen

Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1 Utse Thomas Hermansson till GDPR-samordnare för Kommunstyrelsen

2 Utse Pia Rodén till GDPR-samordnare för Kommunstyrelsen

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog den 3 mars 2019 Riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen. I riktlinjens punkt 8.1 står det att personuppgiftsansvarige ska
utse minst en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden, som är
personuppgiftsansvarig, känner till vem som är GDPR-samordnare behöver styrelsen utse
de personer som ska vara samordnare.

3. Ärendet
GDPR-samordnarens uppdrag och ansvar

GDPR-samordnaren är ansvarig för dataskyddsfrågor inom kommunstyrelsen. I
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen, punkt 8.2, fastslås GDPR-
samordnarens uppdrag och ansvar. GDPR-samordnaren ska:

1. Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR.

2. Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar av
personuppgifter.

3. Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och
dataportabilitet.

4. Biträda då konsekvensbedömningar genomförs.

5. Utreda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp och ansvara för att
personuppgiftsincidenter dokumenteras.

6. Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga
för respektive huvudavtal.

7. Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på annat
sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet.

8. Fungera som personuppgiftsansvariges kontaktlänk till dataskyddsombudet.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2019-12-17 KS.2019.138

GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje
månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare
information från GDPR-samordnaren.

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av
utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med
dataskyddsombudet och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Johan Persson Ellen Stamm
Kommunchef registrator
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte  

Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning gälla i Sverige och i EU:s andra 

medlemsstater, se BILAGA 1. Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur 

personuppgifter ska behandlas med syftet att skydda den enskildes (den registrerades) 

rättigheter. Följer kommunen inte dataskyddsförordningen finns det en risk att de registrerades 

personliga integritet kränks och att kommunens anseende skadas. Tillsynsmyndigheten kan 

också föreskriva höga sanktionsavgifter
1
 och den registrerade kan ha rätt till skadestånd om 

kommunen behandlar personuppgifter i strid med bestämmelserna i dataskyddsförordningen. 

 

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen och innebär bland annat att:  

 

 Den personuppgiftsansvarige ska följa de grundläggande principerna.  

 Den personuppgiftsansvarige ska informera de registrerade om behandlingar av deras 

personuppgifter.  

 Rättigheterna för de registrerade i förhållande till den personuppgiftsansvarige utökas.  

 Den personuppgiftsansvarige blir skyldig att visa att dataskyddsförordningen följs. 

Detta innebär en omfattande dokumentationsskyldighet (exempelvis krav på 

registerförteckning, konsekvensbedömning och gallringsrutiner).  

 Missbruksregeln tas bort vilket betyder att även behandling av ostrukturerat material 

omfattas av dataskyddsförordningen. 

 Kraftfulla sanktioner. 

 

Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds 

kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.  

Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans 

tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 

Syftet med riktlinjerna är att underlätta tillämpningen av dataskyddsförordningen. Riktlinjerna 

riktar sig till alla medarbetare som tillämpar dataskyddsförordningen i sitt dagliga arbete.  

 

Riktlinjerna är ett levande dokument som ska uppdateras löpande vid nya rekommendationer, 

förändrat regelverk och ny praxis. Riktlinjerna är baserade på dataskyddslagstiftningen, 

såsom: 

 Dataskyddsförordningen. 

 Dataskyddsförordningens beaktandesatser (skäl).   

 Artikel 29-gruppens uttalanden (läs mer om artikel 29-gruppen i avsnitt 3): 

                                                 
1
 För kommunens personuppgiftsansvariga kan avgiften uppgå till 10 miljoner kronor. Kommunala bolag kan bli 

skyldiga att betala en sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala 

årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1
https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/
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 Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av 

huruvida behandlingen ”sannolikt leder till en hög risk” i den mening som avses i 

förordning 2016/679  

 Riktlinjer om dataskyddsombud 

 Riktlinjer om personuppgiftsincident (Guidelines on Personal data breach notification 

under Regulation 2016/679) 

 Riktlinjer om rätten till dataportabilitet 

 Riktlinjer om information till de registrerade 

 Riktlinjer om automatiserat individuellt beslutsfattande och begreppet profilering  

 Vägledning om tillsynsmyndighet 

 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 

(dataskyddslagen). 

 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s 

dataskyddsförordning 

 Registerförfattningar som gäller inom olika områden, som till exempel inom 

socialförvaltningen, läs mer i BILAGA 2. 

1.2 Tillämpningsområde och omfattning 

Riktlinjer gäller för personuppgiftsansvariges anställda   örtroendevalda o h 

konsulter u  dragstagare     alla marknader o h vid var tid   

 

Personuppgiftsansvariges ledning ska se till att riktlinjerna följs, vilket bland annat innefattar 

utbildning för anställda och förtroendevalda. Informationen till de anställda ska även innefatta 

information om att överträdelse av riktlinjerna kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga 

konsekvenser. 

 

I dessa riktlinjer lämnas exempel på viss dokumentation som bör upprättas och här återfinns 

också närmare information om de legala kraven. 

1.3 Definitioner 

Nedan definieras en rad begrepp och ord som används i dessa riktlinjer. 

 

Behandling av personuppgifter - Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande 

personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs 

automatiserat eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, 

bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, 

spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, 

radering eller förstöring. Läs mer om behandling av personuppgifter under kap. 10. 

 

Dataskyddslagstiftning - Lagar och förordningar på dataskyddsområdet som har kommit till 

för att skydda den enskildes personliga integritet. Läs mer om dataskyddslagstiftningen under 

kap. 3.  

https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-konsekvensbedomning-avseende-dataskydd.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-dataskyddsombud.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-personuppgiftsincidenter.pdf
https://www.datainspektionen.se/globalassets/dokument/riktlinjer-om-personuppgiftsincidenter.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp242_en_40852.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-51/wp244_en_40857.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018219-med-kompletterande_sfs-2018-219
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2018219-med-kompletterande_sfs-2018-219
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Incidentgrupp - en grupp anställda inom kommunen som hanterar personuppgiftsincidenter. 

Incidentgruppen kan bestå av IT-chef, säkerhetsansvarig, jurist, dataskyddsombud och GDPR 

samordnare. Läs mer om incidentgruppen under kap. 8.2 och 16.  

 

Konsekvensbedömning avseende dataskydd - konsekvensbedömning ska göras om en ny 

eller ändrad personuppgiftsbehandling kan komma att medföra en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter 

kan exempelvis förekomma i samband med behandling av känsliga uppgifter, behandling i 

särskilt stor omfattning eller vid användning av ny teknik. Läs mer om konsekvensbedömning 

under kap. 15. 

 

Personuppgiftsansvarig - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för 

behandlingen av personuppgifter. Varje kommunstyrelse och varje nämnd är 

personuppgiftsansvariga inom den kommunala verksamheten. Läs mer om 

personuppgiftsansvarig under kap. 5. 

 

Personuppgiftsbiträde - Fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller 

annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Personuppgiftsansvariga ska upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med 

personuppgiftsbiträdena. Läs mer om personuppgiftsbiträdesavtal under kap. 6. 

 

Personuppgifter - Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person 

(registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan 

identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett 

identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera 

faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, 

ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Läs mer om personuppgifter under kap. 9. 

 

Personuppgiftsincident - En säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som behandlas.  

Exempel     personuppgiftsincidenter kan vara (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 

 

 Stöld av personuppgiftsregister 

 Oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare 

 En anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som 

leder till att information om anställda eller invånare avslöjas 

 Personuppgifter publiceras     webben av misstag 

 En bärbar dator tappas bort 
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Personuppgiftsincidenter behöver anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från 

upptäckten av incidenten, om det är sannolikt att incidenten medför en risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter. Läs mer om personuppgiftsincident under kap. 16.  

 

Registrerad - en fysisk levande person som personuppgiften avser. 

 

Registerutdrag - Den registrerade har rätt att    in ormation om huruvida dennes 

personuppgifter behandlas, och i sådana  all    en ko ia av  ersonu  gi terna 

(registerutdrag). Läs mer om registerutdrag under kap. 12.2. 

 

Tredje land - En stat som inte ingår i Europeiska unionen (EU) eller är ansluten till 

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Se BILAGA 1. Vilka länder omfattas av 

dataskyddsförordningen. 

 

Överföring till tredje land - Överföring av personuppgifter till länder utanför    o h     

 s  kallad tred elandsöver öring    et kan till e em el handla om online IT-tjänster, 

molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser. 

Tredjelandsöverföring får endast ske under särskilda förutsättningar. Läs mer om detta under 

kap. 14.  

  

Underbiträde - Ett personuppgiftsbiträde som anlitas av det personuppgiftsbiträdet som har 

ett personuppgiftsbiträdesavtal med den personuppgiftsansvarige och som också behandlar 

personuppgifter för personuppgiftsansvariges räkning. Underbiträdet har samma skyldigheter 

gällande behandling av personuppgifter som personuppgiftsbiträdet.   
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3. Dataskyddet i EU 

Nationella dataskyddsmyndigheter (DPA) - Inom EU har respektive land sin egen 

nationella dataskyddsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen, i Danmark Datatilsynet, i 

Finland Dataombudsmannens byrå och så vidare. På engelska brukar dessa kallas för DPA:s, 

Data Protection Authorities.  

 

I Sverige ska tillsynsmyndigheten se till att myndigheter, kommuner, företag och andra 

organisationer följer dataskyddsförordningen, den svenska kompletterande dataskyddslagen, 

brottsdatalagen och kamerabevakningslagen. Den svenska tillsynsmyndigheten ska dessutom 

kunna begära hjälp av systermyndigheter i andra EU-länder vid granskningar av 

gränsöverskridande verksamheter. Den svenska tillsynsmyndigheten kommer att byta namn 

från Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.  

 

Artikel 29-gruppen - Den 24 oktober 1995 antog EU ett direktiv om skydd för enskilda 

personer med avseende på behandling av personuppgifter. Direktivet ledde senare fram till 

den svenska personuppgiftslagen. För att direktivet ska tillämpas på ett enhetligt sätt i 

medlemsstaterna har den så kallade artikel 29-gruppen bildats. Gruppen har fått sitt namn av 

artikel 29 i dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter. 

Gruppen är rådgivande och oberoende och ska se till att direktivet tillämpas enhetligt i 

medlemsstaterna. Arbetsgruppen består av företrädare för varje nationell tillsynsmyndighet i 

EU-medlemsstaterna, för EU-kommissionen samt den europeiska datatillsynsmannen. Bland 

andra Norge, Island, Liechtenstein och Kroatien deltar som observatörer. 

 

Den 25 maj 2018 upphörde Artikel 29-gruppen som då ersattes av den Europeiska 

dataskyddsstyrelsen. 

 

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) - EDPB, European Data Protection Board, eller 

Europeiska dataskyddsstyrelsen, inrättades när dataskyddsförordningen började tillämpas i 

maj 2018. Den består av representanter från samtliga EU-länders dataskyddsmyndigheter, 

däribland tillsynsmyndigheten i Sverige. Styrelsen har befogenhet att fatta beslut i frågor där 

nationella tillsynsmyndigheter inte kan komma överens, ge råd och vägledning om hur 

dataskyddsförordningen ska tillämpas och godkänna EU-omfattande uppförandekoder och 

certifieringar. 

 

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) - Europeiska datatillsynsmannen eller European 

Data Protection Supervisor som förkortas EDPS. I EU finns det myndigheter och institutioner 

som inte hör till något enskilt land. Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC är ett sådant 

exempel. Även om det är baserat i Solna strax utanför Stockholm så är det inte den svenska 

dataskyddslagstiftningen som reglerar hur ECDC får hantera personuppgifter. I stället måste 

ECDC följa en speciell EU-förordning, en sorts EU-personuppgiftslag, som bara gäller för 

EU:s institutioner och myndigheter. Den Europeiska datatillsynsmannens roll är att säkerställa 

att ECDC och andra EU-myndigheter följer reglerna i den lagstiftningen. 
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Svenska domstolar - Datainspektionens beslut kan överklagas till domstol. I 

dataskyddsförordningen finns särskilda bestämmelser för när man kan vända sig till domstol 

för att få ett ärende prövat. Enskilda som anser att någon behandlar hans eller hennes 

personuppgifter i strid med förordningen eller annan lag kan också vända sig till domstol, till 

exempel för att begära rättelse eller för att kräva skadestånd. 

 

EU-domstolen - EU-domstolen är den domstol som slutligen tolkar hur 

dataskyddsförordningen och annan EU-rätt ska tolkas och tillämpas. Om en nationell domstol 

är osäker på hur en lag ska tolkas kan den be EU-domstolen om råd genom att begära ett 

förhandsavgörande. Domstolen svarar då på de frågor som den nationella domstolen har ställt. 

Målet avgörs dock av den nationella domstolen. 

 

Europadomstolen - Om en enskild individ anser att staten har kränkt hans eller hennes 

rättigheter enligt Europakonventionen är det i första hand svenska domstolar eller 

myndigheter som ska pröva om en kränkning har ägt rum, först därefter kan man ta ett 

klagomål vidare till Europadomstolen. Europadomstolen kan döma ut ett skadestånd till 

klaganden men kan inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet 

eller domstol. 
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4. Grundläggande principer 

I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i 

förordningen. När personuppgifter behandlas ska de grundläggande principerna följas. Det är 

den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att visa att de har följts. Nedan följer en 

genomgång av de grundläggande principerna. 

4.1 Laglighet  

Laglighet innebär först och främst att personuppgiftsansvarige måste ha en rättslig grund för 

varje personuppgiftsbehandling. I dataskyddsförordningen finns sex rättsliga grunder för 

behandling av personuppgifter. Dessa är avtal, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning eller 

uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse, grundläggande intresse eller samtycke. Läs mer 

om rättsliga grunder under kap. 11. Det är endast tillåtet att behandla personuppgifter om det 

går att identifiera en rättslig grund som är tillämplig för behandlingen. Den grundläggande 

principen laglighet innebär också att personuppgiftsansvarige måste följa övriga principer och 

bestämmelser i dataskyddsförordningen och i annan kompletterande lagstiftning. 

4.2 Korrekthet 

Korrekthet innebär att behandlingen av personuppgifter ska vara rättvis, skälig, rimlig och 

proportionerlig i förhållande till de registrerade. Personuppgiftsbehandlingen ska stå i rimlig 

proportion till den nytta som personuppgiftsbehandlingen innebär. Det betyder att 

personuppgiftsansvarige ska väga sina egna intressen mot de registrerades innan 

personuppgifterna behandlas. Personuppgiftsansvarige ska också ta hänsyn till vilken 

personuppgiftsbehandling de registrerade rimligen kan förvänta sig.  

4.3 Öppenhet 

Principen om öppenhet innebär att det ska vara klart och tydligt för de registrerade hur 

personuppgiftsansvarige behandlar deras personuppgifter. Personuppgiftsbehandlingen ska 

vara förståelig och begriplig för de registrerade och inte ske på dolda eller manipulerande sätt. 

De registrerade ska alltså veta att den personuppgiftsansvarige samlar in personuppgifter, 

varför den samlar in dem och hur uppgifterna sedan används. De registrerade ska också veta 

vad de har för rättigheter, till exempel hur de kan begära registerutdrag, hur de kan få fel 

rättade och hur de kan få personuppgifter raderade. De registrerade måste därför få 

information om allt detta. Informationen ska vara lätt att hitta och den ska vara formulerad på 

ett sätt som är enkelt och begripligt. Det är särskilt viktigt att använda ett klart och tydligt 

språk om de registrerade är barn. 

4.4 Ändamålsbegränsning 

Personuppgifter får endast samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål. Personuppgiftsansvarige måste därför ha klart för sig varför personuppgifterna ska 

behandlas redan innan insamlingen sker. Ändamålen sätter ramarna för vad 
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personuppgiftsansvarige får och inte får göra, till exempel vilka uppgifter som får behandlas 

och hur länge de får sparas. Tänk på att: 

 

 Ändamålen måste vara specifika och konkreta, inte luddiga eller otydliga. Det är till 

e em el inte tillrä kligt att ange “kontroller” som ändam l  ör loggning o h 

övervakning, utan att också ange syftet med kontrollen. Syftet med kontrollen är 

kanske övervakning av säkerhets- eller tekniska skäl eller uppföljning av interna 

regler   et rä ker normalt inte heller att ange ändam l som enbart är att “ örbättra 

användarnas u  levelse”  “IT-säkerhet” eller “ ramtida  orskning”   et är allt ör brett 

uttryckt, och de registrerade kan inte bedöma vad sådan personuppgiftsbehandling kan 

innebära. 

 

 Ändamålet måste också vara berättigat. Detta innebär att personuppgiftsbehandlingen 

dels ska ha en rättslig grund i dataskyddsförordningen, dels ska ske i enlighet med 

övrig tillämplig lagstiftning och allmänna rättsprinciper. 

 

 De registrerade har rätt att känna till varför deras personuppgifter behandlas, alltså 

vilka ändamålen är. Personuppgiftsansvarige informerar de registrerade om ändamålet 

när uppgifterna samlas in och även när en registrerad begär det. 

 

 Personuppgiftsansvarige ska dokumentera vilka ändamål den har med 

personuppgiftsbehandlingen.  

 

 Om insamlade personuppgifter ska behandlas på ett nytt sätt måste det vara förenligt 

med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan personuppgiftsansvarige använda 

samma rättsliga grund som vid insamlingen av personuppgifterna. 

4.5 Uppgiftsminimering 

Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i 

förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och 

fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha. 

4.6 Riktighet 

Personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. 

Personuppgiftsansvarige ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller 

ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis gällande ändring av adress vid flytt med en 

sammanställning av system och register där adressen lagras. Man ska dock inte lagra kopior 

av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att icke uppdaterad information 

sparas. 
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4.7 Lagringsminimering 

Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de 

antingen måste raderas eller avidentifieras. Vi får bara spara personuppgifter så länge som de 

behövs för ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. När vi får gallra en viss typ av 

handling framgår av kommunstyrelsens eller nämndens dokumenthanteringsplan. 

Personuppgifter som förekommer i handlingar som inte är allmänna handlingar ska raderas 

eller avidentifieras när de inte längre behövs. Vi får lagra personuppgifter efter det att det 

ursprungliga ändamålet slutar att vara aktuellt, om det sker för arkivändamål av allmänt 

intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål. Vi får 

alltså skicka handlingar som innehåller personuppgifter till kommunarkivet, trots att det 

ursprungliga ändamålet inte längre är aktuellt. 

4.8 Integritet och konfidentialitet 

Personuppgiftsansvarige måste skydda alla personuppgifter som den behandlar, så att ingen 

obehörig kommer åt dem och så att uppgifterna inte används på ett otillåtet sätt. 

Personuppgiftsansvarige ska också se till så att personuppgifter inte förloras eller blir 

förstörda, till exempel genom olyckshändelser. Personuppgiftsansvarige måste därför införa 

lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Till tekniska åtgärder räknas till 

exempel brandväggar, kryptering, pseudonymisering, säkerhetskopiering och anti-virus-

skydd. Organisatoriska åtgärder handlar till exempel om interna rutiner, instruktioner och 

riktlinjer. 

4.9 Ansvarsskyldighet 

Den grundläggande principen om ansvarsskyldighet innebär att personuppgiftsansvarige 

måste kunna visa att dataskyddsförordningen följs. Personuppgiftsansvarige måste därför 

exempelvis dokumentera arbetet gällande dataskydd. Vidare ska det finnas register över alla 

typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och personuppgiftsansvarige ska kunna 

redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs. 

 

Personuppgiftsansvarige ska visa att denne följer de grundläggande principerna på flera sätt, 

till exempel genom att: 

 Lämna tydlig information till de registrerade 

 Föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår hos 

personuppgiftsansvarige 

 Upprätta en dataskyddspolicy och utbilda personalen 

 Bygga in integritetsvänliga lösningar i sina system (så kallat inbyggt dataskydd) 

 Göra en konsekvensbedömning innan personuppgiftsansvarige påbörjar 

personuppgiftsbehandling som innebär särskilda integritetsrisker 

 Utse ett dataskyddsombud. 
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5. Personuppgiftsansvarig 

5.1 Vem är personuppgiftsansvarig? 

Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller 

myndighet) som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur 

behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är 

personuppgiftsansvarig. 

 

Personuppgiftsansvariga inom kommuner är kommunstyrelsen och övriga nämnder. 

 

Om två eller flera gemensamt bestämmer över en viss behandling är de 

personuppgiftsansvariga tillsammans och måste sinsemellan bestämma vem som är ansvarig 

för att fullgöra de olika skyldigheterna i dataskyddsförordningen. 

 

Vem som är personuppgiftsansvarig kan också anges i lag eller förordning, till exempel i 

särskilda registerlagar. 

 

Exempel: I 2 kap. 6 § patientdatalagen står det att i en kommun är varje myndighet, som 

bedriver hälso- och sjukvård, personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter 

som myndigheten utför. 

5.2 Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig? 

Den personuppgiftsansvarige måste se till att all personuppgiftsbehandling sker i enlighet med 

dataskyddslagstiftningen. 

 

Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de integritetsrisker som finns 

med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att 

säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med dataskyddsförordningen. 

Detta kan bland annat innebära att man har antagit en policy med lämpliga strategier för 

dataskydd och ser till att genomföra den i organisationen. Den grundläggande regleringen om 

detta finns i artikel 24 dataskyddsförordningen.  

 

Den som är personuppgiftsansvarig kan överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter 

men personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas. 

 

Exempel: En enskild medarbetare som arbetar för kommunstyrelsen informerar inte om en 

personuppgiftsincident som den upptäckt (meddelar inte incidentgruppen). Datainspektionen 

har uppmärksammat detta. Kan Datainspektionen då begära att medarbetaren betalar 

sanktionsavgiften, eftersom det är medarbetaren som gjort fel? Nej, det är kommunstyrelsen 

som är personuppgiftsansvarig och som hålls ansvarig. Det är alltså kommunstyrelsen som 

ska betala sanktionsavgiften. 
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5.3 Utnämning av dataskyddsombud 

I dataskyddslagstiftningen ställs det krav på att alla myndigheter ska utse ett så kallat 

dataskyddsombud. Det innebär att i kommunen måste kommunstyrelsen och varje nämnd utse 

ett dataskyddsombud. Det finns inget motsvarande krav för de kommunala bolagen. Med 

hänsyn till att dataskyddsfrågorna har kommit att få alltmer fokus finns det anledning att utse 

ett dataskyddsombud som ansvarar för frågor om integritetsskydd vid behandling av 

personuppgifter även inom de kommunala bolagen. Kommunala bolag bör därför utse ett 

dataskyddsombud. 

 

Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet enligt artikel 37.7 i 

dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse, nämnder och 

kommunala bolag. Det är den personuppgiftsansvarige som anmäler dataskyddsombud till 

tillsynsmyndigheten. 

 

Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret gentemot tillsynsmyndigheten och 

de registrerade för att personuppgifter i verksamheten behandlas på ett lagligt och korrekt sätt 

och i enlighet med god sed. 

 

För att dataskyddsombudets arbetsuppgifter ska kunna utföras på ett tillfredsställande sätt ska 

den personuppgiftsansvarige hålla dataskyddsombudet underrättad om vilka 

personuppgiftsbehandlingar som sker och de säkerhetsrutiner som skyddar personuppgifterna. 

 

Personuppgiftsansvarig ska i god tid rådgöra med dataskyddsombudet innan förändringar av 

hantering och rutiner kring personuppgifter eller utvecklingsprojekt, som involverar 

personuppgifter, beslutas. Den personuppgiftsansvarige ska underrätta ombudet vid 

förfrågningar och klagomål från registrerade och andra externa parter, så som exempelvis 

kunder och media. Personuppgiftsansvarig ska stödja dataskyddsombudets arbete bland annat 

genom att ge denne tillgång till dokumentation och IT-system i den utsträckning som behövs.  
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6. Personuppgiftsbiträde 

6.1 Vem är personuppgiftsbiträde? 

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs 

räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den personuppgiftsansvariges 

organisation. Ett personuppgiftsbiträde kan vara en fysisk eller juridisk person, offentlig 

myndighet, institution eller annat organ. Den grundläggande regleringen om 

personuppgiftsbiträdets roll finns i artikel 4 och artikel 28 dataskyddsförordningen. 

 

De biträden som den personuppgiftsansvarige anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att 

behandlingen uppfyller kraven i dataskyddsförordningen och säkerställer att den registrerades 

rättigheter skyddas. 

 

Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt 

instruktion från den personuppgiftsansvarige. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i 

förhand få ett skriftligt tillstånd av den personuppgiftsansvarige. 

 

En nyhet i förordningen är att några av de skyldigheter som tidigare har gällt för den 

personuppgiftsansvarige nu även gäller för personuppgiftsbiträdet, till exempel kraven på att 

föra register över behandlingar, att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och att i vissa fall utse 

ett dataskyddsombud. 

 

Även personuppgiftsbiträdet kan bli föremål för tillsyn eller administrativa sanktionsavgifter 

och bli skadeståndsansvarig. 

 

Ibland kan det vara svårt att bedöma vem som är personuppgiftsbiträde och vem som är 

personuppgiftsansvarig. När det ska avgöras vem som har vilken roll utgår man ifrån vem det 

är som bestämmer hur personuppgifterna kommer att behandlas och varför de behandlas. Det 

är den organisationen/personen som är personuppgiftsansvarig. 

6.2 Personuppgiftsbiträdesavtal 

Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet måste upprätta ett så kallat 

personuppgiftsbiträdesavtal. Dataskyddsförordningen räknar upp vad ett sådant biträdesavtal 

ska innehålla: 

 Föremålet för behandlingen samt behandlingens art och ändamål  

 Behandlingens varaktighet (tillsvidare eller tidsbestämt). 

 Vilka kategorier av personuppgifter som ska hanteras, till exempel känsliga och/eller 

extra skyddade personuppgifter och eventuellt var de finns. 

 Vilka kategorier av registrerade som ska hanteras (anställda, invånare, patienter, elever 

etc.). 

 Personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter. 
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 Hänvisning till tillräckliga garantier (man får endast anlita biträden som kan ge 

tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska 

åtgärder). 

 Instruktioner om hur personuppgiftsbiträdet får behandla personuppgifterna. 

 Om personuppgifterna får överföras till tredjeland och under vilka förutsättningar det i 

så fall får ske. 

 Personuppgiftsbiträdes personal med behörighet att behandla våra personuppgifter ska 

ha tystnadsplikt. Det gäller även harmlös information. 

 Personuppgiftsbiträdet ska vidta alla säkerhetsåtgärder som krävs enligt artikel 32 i 

dataskyddsförordningen. 

 Personuppgiftsbiträde ska hjälpa till så att personuppgiftsansvarige kan fullgöra sina 

skyldigheter. 

 Vad som händer med personuppgifterna när avtalet avslutas. Beroende på vad 

personuppgiftsansvarige väljer ska alla personuppgifter antingen raderas eller 

återlämnas och alla befintliga kopior ska raderas, så länge inte lagringen krävs enligt 

unionsrätten eller svensk lagstiftning. 

 Personuppgiftsansvariges rätt till information om personuppgiftsbiträdets behandling 

av personuppgifterna. 

 Personuppgiftsbiträdets skyldighet att bidra till granskningar och inspektioner som 

genomförs av den personuppgiftsansvarige eller av en revisor som har utsetts av den 

personuppgiftsansvarige. 

 

Därutöver måste personuppgiftsbiträdet få ett särskilt eller allmänt skriftligt förhandstillstånd 

av personuppgiftsansvarige innan personuppgiftsbiträdet anlitar underbiträden. Till 

personuppgiftsavtalet bör det därför finnas en bilaga med de underbiträden som 

personuppgiftsbiträdet vet kommer att hantera personuppgiftsansvarigs personuppgifter.  

 

Hur det ska gå till när personuppgiftsbiträdet vill byta ut eller anlita ett nytt underbiträde ska 

regleras i personuppgiftsbiträdesavtalet. Personuppgiftsbiträdet är skyldigt att se till att 

underbiträdet åläggs samma skyldigheter i fråga om dataskydd som personuppgiftsbiträdet har 

gentemot personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ansvarar fullt ut gentemot 

personuppgiftsansvarig för sina underbiträden.  

 

Det är den personuppgiftsansvarige som ska se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. 

En mall för personuppgiftsbiträdesavtal finns i BILAGA 3 och på SKL:s hemsida, vid 

uppdatering av avtalet på SKL:s hemsida ska senaste versionen av SKL:s avtal användas. 

Denna mall ska användas när kommunstyrelsen eller nämnden tecknar ett 

personuppgiftsbiträdesavtal. 

 

Det är viktigt att alla personuppgiftsbiträdesavtal dokumenteras och är sökbara. 

Personuppgiftsbiträdesavtalet ska därför registreras i ett diariesystem eller på annat sätt hållas 

ordnat tillsammans med huvudavtalet. Ett personuppgiftsbiträdesavtal registreras som 

”Personu  gi tsbiträdesavtal”   
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7. Dataskyddsombud  

Dataskyddsombudet utses av personuppgiftsansvarig och ombudets arbetsuppgifter inom de 

samarbetskommuner som denna vägledning omfattar att: 

 

 Vara ett kunskapsstöd inom kommunerna gällande dataskyddsförordningen och annan 

tillämplig dataskyddslagstiftning. 

 Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig 

dataskyddslagstiftning 

 Tillsammans med sakkunniga inom respektive kommun kravställa och arbeta för att 

införa säkerhetsåtgärder inom dataskydd. 

 Bistå i utredning av misstänkt dataintrång. 

 Ge råd vid konsekvensbedömningar av dataskydd och övervaka genomförandet av 

dem. 

 Arbeta med omvärldsbevakning kunskapsinhämtning rörande dataskyddslagstiftning. 

 

Dataskyddsombudet har inget personligt ansvar för att alla anställda och förtroendevalda följer 

reglerna i dataskyddslagstiftningen.  Om dataskyddsombudet anser att en behandling av 

personuppgifter inom ombudets ansvarsområde förs i strid med dataskyddslagstiftningen, ska 

dataskyddsombudet påtala detta för berörd chef. Dataskyddsombudet är inte den som slutligen 

avgör hur personuppgifter ska hanteras utan har en rådgivande och reviderande roll.    

 

Dataskyddsombudet har enligt dataskyddslagstiftningen en självständig ställning gentemot 

personuppgiftsansvarige, som kan jämföras med en internrevisors. Flens kommun har 

huvudansvaret för dataskyddsombudets arbetssituation och ska se till att denne har tillräckligt 

med tid, kompetens och resurser för att genomföra sin ombudsroll på ett tillfredsställande sätt. 

 

Dataskyddsombudet kan inte avsättas eller bli föremål för sanktioner för att ha utfört sina 

arbetsuppgifter. 

 

Dataskyddsombudet är bunden av sekretess inom ramen för sitt uppdrag i enlighet med 

gällande lagstiftning. 
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8. GDPR-samordnare 

8.1 Utnämning av GDPR-samordnare 

Personuppgiftsansvarige ska utse minst en GDPR- samordnare som kommer att bli ansvarig 

för dataskyddsfrågor inom respektive kommunstyrelse/nämnd/kommunalt bolag.  

8.2 GDPR-samordnarens uppgifter och ansvar 

GDPR-samordnare har mandat att leda dataskyddsarbete inom personuppgiftsansvariges 

verksamhet och ska: 

 Kunna besvara frågor kring tillämpningen av GDPR 

 Ansvara för att personuppgiftsansvarige har ett uppdaterat register över behandlingar 

av personuppgifter 

 Hantera begäran om registerutdrag, rättelse, radering, invändning, begränsning och 

dataportabilitet 

 Biträda då konsekvensbedömningar genomförs, läs mer i kap. 15. 

 Utreda personuppgiftsincidenter i samråd med incidentgrupp, läs mer i kap 16 och 

BILAGA 8 och Ansvara för att personuppgiftsincidenter dokumenteras 

 Biträda då personuppgiftsbiträdesavtal upprättas av de medarbetare som är ansvariga 

för respektive huvudavtal 

 Ansvara för att personuppgiftsbiträdesavtalet registreras i ett diariesystem eller på 

annat sätt hållas ordnat tillsammans med huvudavtalet, läs mer i kap. 6.  

 Fungera som personuppgiftsasvarigs kontaktlänk till dataskyddsombudet 

 

GDPR-samordnaren ska informera dataskyddsombudet om dataskyddsarbetet var tredje 

månad, eller oftare vid behov. Dataskyddsombudet kan utöver detta begära ytterligare 

information från GDPR-samordnaren. 

 

GDPR-samordnaren meddelar även dataskyddsombudet om det finns behov av 

utbildningsinsatser kring GDPR. GDPR-samordnaren kan, i dialog med dataskyddsombudet 

och sin chef, delta i eller själv genomföra utbildningar kring GDPR. 

8.3 Samverkan mellan kommunerna 

GDPR-samordnarna inom respektive verksamhetsområde kommunicerar regelbundet med 

sina motsvarigheter hos de andra kommunerna. Gemensamma möten hålls med syftet att 

diskutera gemensamma frågor samt dela erfarenheter. Mötena äger rum varje månad, eller vid 

behov, och organiseras av samordnaren hos den ansvarige kommunen. Ansvariga GDPR-

samordnare bjuder in GDPR-samordnarna från de andra kommunerna samt organiserar mötet i 

sin kommuns lokaler enligt följande schema: 

1. Flen  3. Oxelösund 5. Strängnäs 

2. Gnesta  4. Katrineholm 

 

6. Vingåker 
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9. Personuppgifter  

9.1 Vad är en personuppgift? 

Personuppgifter är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och 

som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Avgörande är att uppgiften enskild eller i 

kombination med andra uppgifter kan knytas till en levande person. Dataskyddsförordningen 

omfattar inte avlidna personer. Exempel på personuppgifter är: 

 Personnummer 

 Namn 

 Efternamn 

 Telefonnummer 

 Adress 

 IP-adress 

 Foto 

 Fastighetsbeteckning 

 Kontonummer 

 Videoupptagning 

 Ljudinspelningar 

9.2 Känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd. De 

kallas för känsliga personuppgifter. Det är som huvudregel förbjudet att behandla känsliga 

personuppgifter, men det finns undantag. Se till exempel datainspektionens hemsida och de 

författningar som det hänvisas till i BILAGA 2.  Innan man behandlar känsliga 

personuppgifter måste man ha klart för sig vilket stöd man har för behandlingen. 

 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om (uppräkningen fortsätter på nästa sida): 

 Ras och etniskt ursprung. 

 Politiska åsikter. 

 Religiös eller filosofisk övertygelse. Att någon inte tillhör någon religion alls är också 

en känslig personuppgift. 

 Medlemskap i fackförening. 

 Hälsa, vilket omfattar alla aspekter av en persons hälsa, till exempel uppgifter om 

sjukdom eller funktionshinder. 

 Genetiska uppgifter, vilket är uppgifter som ger information om en persons nedärvda 

eller förvärvade genetiska kännetecken. Genetiska uppgifter kan till exempel framgå 

av en dna-analys. 

 Biometriska uppgifter, vilket är uppgifter som rör en persons fysiska, fysiologiska eller 

beteendemässiga egenskaper och gör det möjligt att identifiera människor, till exempel 

genom fingeravtrycksavläsning eller ögonskanning.  

 Sexualliv eller sexuell läggning. 
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9.3 Personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är inte känsliga personuppgifter enligt 

dataskyddsförordningen. Däremot är personnummer och samordningsnummer extra 

skyddsvärda och måste därför behandlas extra försiktigt. Personnummer och 

samordningsnummer får behandlas utan samtycke endast när det är klart motiverat med 

hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat 

beaktansvärt skäl. 
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10. Behandling av personuppgifter 

10.1 Vad är en behandling? 

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad behandling av 

personuppgifter. Alla former av åtgärder med personuppgifter, oberoende av om de utförs 

automatiserat eller inte, är personuppgiftsbehandling, till exempel: 

 Insamling 

 registrering 

 organisering 

 strukturering 

 lagring 

 bearbetning eller ändring 

 framtagning 

 läsning 

 användning 

 utlämning genom överföring 

 spridning eller tillhandahållande på annat sätt 

 justering eller sammanförande 

 begränsning 

 radering eller  

 förstöring. 

 

Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i 

annat ostrukturerat material omfattas av dataskyddsförordningen.  

Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av 

personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter 

samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register.  

Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av 

personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register 

som är sökbart enligt särskilda kriterier. Att kriterier står i plural i dataskyddsförordningen har 

ansetts betyda att det ska finnas mer än två sökvägar, såsom namn och e-postadress. Är 

registret inte sökbart med hjälp av någon personuppgift omfattas det inte av 

dataskyddsförordningen. 

 

Exempel: En lärare har för hand upprättat en klasslista med för- och efternamn och adresser 

till eleverna i klassen. Klasslistan finns tillgänglig i en pärm, som står i klassrummet. 

Klasslistan är helt manuell, men är sökbar enligt två sökvägar (namn och adress), och 

sökvägarna i sig utgör personuppgifter. Klasslistan omfattas alltså av 

dataskyddsförordningen, trots att den aldrig behandlas digitalt. 
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10.2 Behandling av känsliga personuppgifter 

Behandling av känsliga personuppgifter är som huvudregel förbjuden. Det går dock att 

behandla sådana uppgifter om man har lagstöd och iakttar försiktighet. I avsnitt 9.2 framgår 

vad som menas med känsliga personuppgifter. För att behandling av känsliga personuppgifter 

ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet, se avsnitt 9.2 och bilaga 2.  

10.3 Behandling av personnummer och samordningsnummer 

Personnummer och samordningsnummer är extra skyddsvärda personuppgifter även om de 

inte är känsliga personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Man får bara behandla 

personnummer och samordningsnummer när det är klart motiverat med hänsyn till: 

 

 Ändamålet med behandlingen (personuppgiftsansvariges syfte med att registrera 

personnummer ska klart motivera behandlingen) 

 Vikten av en säker identifiering (behandling av personnummer är nödvändigt för att 

kunna identifiera de registrerade på ett säkert sätt), eller 

 något annat beaktansvärt skäl (det finns något annat som klart motiverar 

registreringen). 

 

Exempel: Arbetsgivare måste ha information om de anställdas personnummer för att kunna 

betala ut lön.  

10.4 Behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt 

Om man vill börja behandla redan insamlade personuppgifter på ett nytt sätt måste det vara 

förenligt med de ursprungliga ändamålen. I sådana fall kan man stödja sig på samma rättsliga 

grund som användes när personuppgifterna samlades in (i kapitel 11 finns mer information om 

rättsliga grunder). De registrerade måste informeras om den nya personuppgiftsbehandlingen 

innan den påbörjas.  

 

När det bedöms om en ny personuppgiftsbehandling är förenlig med tidigare ändamål ska man 

bland annat ta hänsyn till och ställa sig följande frågor: 

 

 Vilka kopplingar finns mellan ändamålen med den ursprungliga 

personuppgiftsbehandlingen och den nya? 

 I vilket sammanhang har personuppgifterna samlats in, vilket förhållande har de 

registrerade till oss som personuppgiftsansvarig och vilken personuppgiftsbehandling 

kan de registrerade rimligen förvänta sig? 

 Vilken typ av personuppgifter behandlas, är uppgifterna känsliga? 

 Vilka konsekvenser kan personuppgiftsbehandlingen få för de registrerade? 

 Vilka skyddsåtgärder finns, till exempel behörighetsstyrning, kryptering och 

pseudonymisering? 
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Det är som regel förenligt med de ursprungliga ändamålen att behandla personuppgifter även 

för: 

 

 Arkivändamål av allmänt intresse 

 Vetenskapliga eller historiska forskningsändamål  

 Statistiska ändamål. 

 

Den personuppgiftsansvarige måste dock ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda 

de registrerades rättigheter. 
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11. Rättslig grund för behandling av 

personuppgifter  

11.1 Inledande om rättsliga grunderna och hur de används  

En behandling av personuppgifter är endast laglig om det finns en rättslig grund för 

behandlingen. De rättsliga grunderna för behandlingen framgår av artikel 6 GDPR. Det finns 

sex rättsliga grunder: 

 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse  

 Rättslig förpliktelse  

 Avtal 

 Samtycke 

 Intresseavvägning 

 Grundläggande intresse 

Myndigheter och andra inom kommunal och offentlig verksamhet ska främst använda följande 

grunder: 

 Rättslig förpliktelse. 

 Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. 

 Avtal. 

Ibland kan privata företag vara verksamma inom offentlig verksamhet, till exempel när skolor 

eller hälso- och sjukvård bedrivs i privat regi. De utför då en uppgift av allmänt intresse och 

ska stödja sig på samma rättsliga grunder som en myndighet. Myndigheter, som till exempel 

kommuner, får inte använda sig av en intresseavvägning när de fullgör sina uppgifter. 

11.2 Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgiftsbehandling är tillåten om 

personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter i myndighetsutövning eller utför uppgifter 

av allmänt intresse. Myndighetsutövning kännetecknas av beslut eller andra ensidiga åtgärder 

som ytterst är ett uttryck för samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Det 

är till exempel myndighetsutövning när nämnden beslutar om att en medborgare ska få en viss 

förmån eller rättighet, eller att medborgaren har en viss skyldighet och föreläggs att göra 

något. Det kan alltså vara beslut som gynnar den enskilde eller beslut som är betungande.  

 

Myndighetsutövning kan också ske i förhållande mellan myndigheter, till exempel när en 

myndighet har tillsyn över en annan myndighets verksamhet. Personuppgiftsbehandlingen 

måste vara nödvändig - Syftet med personuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändigt som 

ett led i nämndens myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen behöver inte, till 

skillnad från behandling som grundas på rättslig förpliktelse, framgå av den lag där 

befogenheten att utöva myndighet fastställs. Det räcker med att det finns ett samband mellan 

ändamålet med behandlingen och myndighetsutövningen. 
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Utanför begreppet myndighetsutövning faller sådan faktiskt verksamhet 

personuppgiftsanvarige bedriver, som inte innebär tvång. Exempel på sådan verksamhet är när 

en kommun lämnar upplysningar och råd eller sopar gatorna. 

11.3 Rättslig förpliktelse  

Den rättsliga grunden rättslig förpliktelse innebär att det finns lagar eller regler som gör att 

vissa personuppgifter måste behandlas i en verksamhet. Personuppgiftsansvarig får behandla 

personuppgifter om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt EU-rätt 

eller svensk rätt, inklusive kollektivavtal. Den som har ansvar för behandlingen (nämnden) 

ska vara ålagd att uppfylla den rättsliga förpliktelsen. 

Det måste vara möjligt för såväl personuppgiftsansvarig som för den registrerade att förstå 

varför behandlingen av personuppgifter behövs. Det kan exempelvis finnas en lag som anger 

att personuppgiftsansvarig i en viss situation är skyldiga att lämna uppgifter till en annan 

myndighet eller en domstol. 

Exempel: En arbestgivare kan utrusta sina bilar med speciell gps-utrustning som används för 

elektroniska körjournaler för att förenkla redovisningen till Skatteverket. 

Arbetsgivaren får dock inte använda uppgifterna som gps:en samlar in för att till exempel 

kontrollera hur långa raster de anställda tar, utan får enbart spara just de uppgifter 

Skatteverket kräver. 

Här följer några fler situationer med olika typer av rättsliga skyldigheter eller förpliktelser: 

- Att inom hälso- och sjukvården föra journaler. 

- Arbetsgivare är skyldiga att redovisa skatter och sociala avgifter beträffande 

arbetstagarna. 

- Turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist gör att arbetsgivaren 

måste upprätta listor över anställda och lämna dem till facket. 

11.4 Avtal 

Den rättsliga grunden avtal innebär att den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal 

med den personuppgiftsansvarige. Det krävs att personuppgiftsbehandlingen är nödvändig, 

antingen för att fullgöra avtalet med den registrerade eller för att vidta åtgärder på begäran av 

den registrerade innan avtalet ingås. Den här grunden gäller bara för avtal i där den 

registrerade är eller avser att bli part. 
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Exempel 1: Som arbetsgivare får personuppgiftsansvarige behandla personuppgifter om en 

anställd för att kunna uppfylla anställningsavtalet, till exempel för löneberäkning, registrering 

av sjukfrånvaro eller i ett flextidssystem. 

Observera att en personuppgiftsansvarig kan behöva vidta åtgärder på begäran av den 

registrerade innan ett avtal ingås, exempelvis när det behöver kontrolleras om den registrerade 

har nödvändiga tillstånd. 

11.5 Samtycke 

Den rättsliga grunden samtycke innebär att den registrerade har sagt ja till 

personuppgiftsbehandlingen. Samtycke är dock ofta en olämplig rättslig grund för 

myndigheter, eftersom samtycket måste vara frivilligt och jämlikt. Överväg därför alltid om ni 

kan använda någon av de andra rättsliga grunderna.   

Den som arbetar för en personuppgiftsansvarig nämnd inom en kommun bör tänka på följande 

när det gäller samtycke: 

 Samtycke är inte första valet. Om man kan stödja personuppgiftsbehandlingen på 

någon av de andra fem rättsliga grunderna, så får man inte dessutom inhämta 

samtycke. Kom ihåg att det ofta är olämpligt att använda sig av samtycke som 

myndighet.  

 Fråga bara efter samtycke om ni kan respektera ett nej. Den registrerade ska 

kunna avgöra om personuppgifterna ska få behandlas, och hen ska alltid kunna säga 

nej. Maktförhållandet måste dessutom vara jämlikt. 

 Jämlika maktförhållanden. För att ni ska kunna använda samtycke som rättslig 

grund måste maktförhållandet vara jämlikt. Tänk på att maktförhållandet ofta är 

ojämlikt i relationen mellan myndighet och medborgare, och mellan arbetsgivare och 

arbetstagare. Om det råder ett ojämlikt maktförhållande kan ni inte stödja er på 

samtycke. 

 Samtycket ska vara frivilligt. Med frivilligt menas att den registrerade har ett genuint 

fritt val och kontroll över sina personuppgifter. Samtycket blir därför ogiltigt om 

någon har utsatts för påverkan. Den registrerade får inte heller drabbas av negativa 

konsekvenser om hen inte lämnar sitt samtycke. 

 Den registrerade ska kunna ångra sig. Förklara klart och tydligt för den som ska 

lämna sitt samtycke att hen alltid har rätt att ångra sig. Det ska vara lika lätt att lämna 

ett samtycke som att återkalla det. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn. Obs! Om 

det är svårt att återkalla samtycket är det inte giltigt. Om den registrerade inte kan eller 

får återkalla sitt samtycke utan att drabbas av negativa konsekvenser är samtycket inte 

frivilligt. 

 Den registrerade ska godkänna att personuppgifterna används. Det ska tydligt 

framgå att den registrerade godkänner att personuppgifterna används. Samtycket kan 
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ges genom ett uttalande eller en entydigt bekräftande handling, till exempel med en 

kryssruta på en webbplats. Obs! Förifyllda kryssrutor är inte tillåtna. 

 Eftersom barn enligt dataskyddsförordningen förtjänar särskilt skydd måste all 

information som riktar sig till barn vara skriven på ett tydligt och enkelt sätt som barn 

förstår. Tidigare gällde Datainspektionens tumregel att barn under 15 år generellt inte 

har tillräcklig mognad för att ge ett giltigt samtycke, men informationen måste alltid 

bedömas från fall till fall med utgångspunkt i den enskilda individens mognad och 

förmåga. 

 Barn och ungdomar som inte själva kan tillgodogöra sig informationen kan inte 

lämna ett rättsligt giltigt samtycke. I sådana fall ska samtycket istället inhämtas från 

den som har föräldraansvaret för barnet. 

 

Personuppgiftsanvarig ansvarar också för att ett giltigt samtycke har inhämtas och behöver 

kunna visa både att den registrerade har fått relevant information och att vårt arbetssätt 

uppfyller kraven.  Det är därför viktigt att dokumentera:  

 Hur samtycket inhämtades 

 när samtycket inhämtades samt 

 vilken information den registrerade fått. 

 

Dokumentera samtycke genom att använda mallar i BILAGA 4. 

Exempel på när samtycke kan användas och exempel på när samtycke inte får användas 

finns på datainspektionens hemsida.   

 

Exempel 1: En nämnd planerar vägarbeten. Nämnden erbjuder invånarna möjlighet att 

anmäla sig för att få uppdateringar via e-post. Nämnden är tydlig med att det är frivilligt att 

anmäla sig och inhämtar samtycke för att använda e-postadresserna för endast detta 

ändamål. Invånare som inte vill delta har inte gått miste om någon grundläggande service 

från myndigheten. Informationen finns även publikt på kommunens webbplats. 

 

Exempel 2: Arbetsgivaren vill filma på delar av kontoret. Arbetsgivaren frågar alla 

medarbetare som sitter på den berörda delen av kontoret efter deras samtycke, eftersom de 

kan synas i bakgrunden på filmen. De som inte vill bli filmade ska inte drabbas av några 

negativa konsekvenser, utan får istället likvärdiga arbetsplatser någon annanstans i 

bygganden under den tid filminspelningen pågår. 

 

Exempel när samtycke INTE kan användas: En medborgare ansöker om en biståndsinsats. 

För att vi ska kunna hantera ansökan och komma fram till ett beslut så måste vi behandla 

medborgarens personuppgifter. Vi agerar här som myndighet gentemot medborgaren och 

maktförhållandet mellan oss är väldigt ojämlikt. Samtycket skulle också kunna upplevas som 

villkorat – om du inte samtycker så får du inget bistånd. Samtycke kan inte användas som 

rättslig grund för behandlingen. Rätt grund är istället myndighetsutövning. 
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11.6 Grundläggande intresse 

Den här rättsliga grunden innebär att personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för 

att rädda liv. Det är väldigt få verksamheter som kommer att hänvisa till den här rättsliga 

grunden. I första hand är den aktuell inom vården. 

Personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att rädda den 

registrerades eller någon annan persons liv. Det kallas att skydda intressen som är av 

grundläggande betydelse. I huvudsak handlar det om tillfällen när den registrerade inte kan 

fatta beslut eller lämna samtycke, till exempel om en person är medvetslös. 

Exempel: En person har plötsligt blivit sjuk och förlorat medvetandet. Vård och 

räddningstjänst får behandla personuppgifter för att kontrollera blodgrupp och 

sjukdomshistoria och för att kontakta anhöriga. Anställd inom till exempel hemtjänst eller 

skola får också lämna personuppgifter till vård och räddningstjänst. Arbetsgivare får också 

lämna vidare anställds personuppgifter i den situationen etc. 

Den här rättsliga grunden kan vi bara använda i mycket begränsad omfattning. 

Om det går att lösa situationen på att annat sätt, gör det. Det kanske till och med går att 

undvika att behandla personuppgifterna. 

Den här situationen uppstår inte om vården är planerad. Då behandlar vårdgivaren patientens 

personuppgifter med en annan rättslig grund, nämligen uppgift av allmänt intresse. Om en 

person själv är kapabel att fatta egna beslut och inte samtycker till behandlingen får vi inte 

behandla personens personuppgifter med denna rättsliga grund. 

Peronuppgiftsbehandlingen måste vara nödvändig - Det måste vara nödvändigt att behandla 

personuppgifterna för att vi ska kunna hänvisa till den här rättsliga grunden. Om vi kan ta 

tillvara den registrerades rättigheter på något annat mindre påträngande sätt kan vi inte 

hänvisa till att vi skyddar grundläggande intressen. Det kanske till exempel går att behandla en 

patient utan personuppgifterna. Om det går att lösa på ett annat sätt – gör det. Behandla 

personuppgifter med den här rättsliga grunden bara om det inte uppenbart finns en annan 

rättslig grund. I vissa fall kanske det är möjligt att ta tillvara en persons grundläggande 

intressen med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 
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12. Den registrerades rättigheter  

Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av 

personuppgifter. Det är personuppgiftsansvariges ansvar se till att tillräckliga processer finns 

för att tillmötesgå de registrerade så att de kan tillgodose sina rättigheter. Den grundläggande 

regleringen om rättigheterna finns i artikel 12-20 GDPR. 

De registrerade har följande rättigheter: 

 Rätt till information 

 Rätt till rättelse 

 Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) 

 Rätt till begränsning av behandling 

 Rätt till dataportabilitet 

 Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande eller inbegripet 

profilering 

 Rätt att lämna klagomål 

 Rätt att begära skadestånd 

12.1 Rätt till information  

Den registrerade har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. 

Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både 

när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. Därutöver finns det vissa 

tillfällen när särskild information ska ges till den registrerade, till exempel om det inträffar ett 

dataintrång eller liknande (en personuppgiftsincident) hos den personuppgiftsansvarige och 

det finns risk för till exempel identitetsstöld eller bedrägeri.  

 

Informationen ska tillhandahållas den registrerade kostnadsfritt i en lättillgänglig, skriftlig 

form (vilket kan vara i elektronisk form) och med ett tydligt och enkelt språk. I 

dataskyddsförordningen anges utförligt vilken information som ska ges. Bland annat ska 

information lämnas om kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige, den rättsliga 

grunden för behandlingen och ändamålet med behandlingen. 

 

Information om en specifik behandling av personuppgifter ska alltid ges till den registrerade 

innan behandlingen påbörjas. Inhämtas personuppgifterna från den registrerade själv lämnas 

information lämpligast i samband med insamlandet. Inhämtas personuppgifterna från någon 

annan part, ska den personuppgiftsansvarige lämna information i samband med att 

personuppgifterna första gången registreras. 

 

Information behöver inte lämnas om det finns andra bestämmelser som gäller framför 

dataskyddsförordningen, t.ex. om vissa uppgifter omfattas av sekretess. Information behöver 

inte lämnas om sådant som den registrerade redan känner till, eller om det är omöjligt eller 

skulle innebära en oproportionerligt stor arbetsinsats. 
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Informationen ska omfatta uppgift om den personuppgiftsansvariges identitet, dvs. 

kommunens adress, nämnd och kontaktperson, uppgift om ändamålen med behandlingen och 

all övrig information som behövs för att den registrerade ska kunna ta till vara sina rättigheter 

i samband med behandlingen, såsom information om mottagarna av uppgifterna, skyldighet att 

lämna uppgift och rätten att ansöka om information och få rättelse. Den registrerade ska om 

möjligt även få kännedom om hur länge personuppgifterna finns lagrade. Se också BILAGA 

5. 

12.2 Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att få information om personuppgifter som rör honom eller henne 

behandlas. Vid en begäran om registerutdrag ska personuppgiftsansvarige lämna följande 

information: 

 Vilka uppgifter om sökande som behandlas. 

 Varifrån dessa uppgifter har hämtats. 

 Åndamålen med behandlingen. 

 Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. 

 Eventuell överföring till tredje land, och i så fall vilka skyddsåtgärder som har 

vidtagits. 

 Hur länge verksamheten sparar uppgifterna. 

 Förekomsten av automatiserat beslutsfattande och vilka följderna blir för den 

registrerade. 

 Personuppgiftsansvarige ska även informera den registrerade om rätten att lämna 

klagomål till tillsynsmyndigheten, rätten att bli raderad, samt rätten att invända mot 

och begära begränsning av en personuppgiftsbehandling. 

Den sökande har rätt att få ett skriftligt besked inom en månad från att ansökan inkom. Om 

beskedet tar längre tid, ska den sökande underrättas om detta innan en månad har passerat. 

Blankett och rutin finns i BILAGA 6. 

12.3 Rättelse 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar 

personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att den enskilde har 

rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn 

till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Att den som behandlar personuppgifter också 

själv måste se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade framgår redan av de 

grundläggande principerna i dataskyddsförordningen.  

Om uppgifter rättas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 

informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om att uppgifter rättats. Det gäller dock inte 

om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har 

också rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut. 
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Rättelse ska göras utan onödigt dröjsmål om den personuppgiftsansvarige har felaktiga 

personuppgifter som rör den registrerade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, 

ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom 

att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.  Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.4 Radering 

Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar 

personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas. Uppgifterna 

måste raderas i följande fall: 

 Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för 

 Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar 

samtycket 

 Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att 

uppgifterna behandlas 

 Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för 

myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade 

skäl som väger tyngre än den enskildes intresse 

 Om personuppgifterna har behandlats olagligt 

 Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet 

 Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet 

skapar en profil i ett socialt nätverk  

 

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran måste företaget eller myndigheten också 

informera dem som de har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det 

skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Den enskilde har också rätt 

att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.  

 

När personuppgifterna har publicerats eller på annat sätt gjorts offentliga (i ett socialt nätverk, 

ett internetforum eller på en webbsida) räcker det inte alltid att de raderas där. I dessa 

situationer ska den som offentliggjort uppgifterna också vidta rimliga åtgärder för att 

informera andra som behandlar uppgifterna om den enskildes begäran så att även kopior av 

eller länkar till uppgifterna tas bort.  

 

Det finns undantag från rätten till radering och skyldigheten att informera andra. Undantagen 

kan göras om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter. Personuppgifterna 

ska inte raderas om behandlingen är nödvändig av följande skäl (uppräkning fortsätter på 

nästa sida):  

 För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.  

 För att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten 

eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige 

omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i 

myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.  
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 För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h 

och i samt artikel 9.3.  

 För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1, i den utsträckning 

som den rätt som avses i punkt 1 sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar 

uppnåendet av syftet med den behandlingen.  

 För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

 

Rutin och blankett finns i BILAGA 7. 

12.5 Begränsning av behandling  

Enskilda har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med 

begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för 

vissa avgränsade syften.  

 

Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är 

felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan den registrerade även begära att behandlingen 

av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen 

upphör ska den enskilde informeras om detta.  

 

Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen 

begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:  

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den 

personuppgiftsansvarige en möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.  

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna 

raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.  

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen 

med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra 

gällande eller försvara rättsliga anspråk.  

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på 

kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än 

den registrerades berättigade skäl.  

 

Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med 

undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, 

göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller 

juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för 

en medlemsstat. Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.6 Rätt till dataportabilitet (överföring) 

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina 

personuppgifter på annat håll till exempel i en annan social medietjänst (rätten till 

dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan 
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överflyttning av personuppgifter. En förutsättning är att den personuppgiftsanvarige 

behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att 

uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den 

registrerade själv har lämnat. Rätten till dataportabilitet är en nyhet i dataskyddsförordningen.  

Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.7 Rätt att göra invändningar 

En enskild har i vissa fall rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av 

hans eller hennes personuppgifter. Rätten att invända gäller när personuppgifter behandlas för 

att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en 

intresseavvägning. Om den enskilde invänder mot behandlingen får den 

personuppgiftsansvarige endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det 

finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än den 

enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, 

utövande eller försvar av rättsliga anspråk. 

Den enskilde har alltid rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter används för 

direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot 

direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål. 

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas för vetenskapliga och historiska 

forskningsändamål eller statistiska ändamål. 

Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om rätten att göra invändningar. 

Blankett och rutin finns i BILAGA 7. 

12.8 Automatiserat beslutsfattande eller profilering  

Den enskilde har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av 

automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för 

den enskilde eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne. 

Automatiserat beslutsfattande kan till exempel vara ett automatiserat avslag på en 

kreditansökan på internet eller vid ett nekande besked från e-rekrytering via internet utan 

personlig kontakt. 

Automatiserat beslutsfattande kan vara tillåtet om det är nödvändigt för ingående eller 

fullgörande av ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige eller om den 

enskilde har gett sitt uttryckliga samtycke. Det kan även vara tillåtet enligt särskild 

lagstiftning. Den personuppgiftsansvarige måste informera de registrerade om att 

automatiserat beslutsfattande används enligt den generella informationsskyldigheten i 

förordningen. 

Automatiserade beslut kan fattas med eller utan profilering. Omvänt kan profilering användas 

utan att det leder till ett automatiserat beslut. Profilering innebär varje form av automatisk 
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behandling av personuppgifter då uppgifterna används för att bedöma vissa personliga 

egenskaper, i synnerhet för att analysera eller förutsäga personens arbetsprestationer, 

ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort 

eller förflyttningar. 

Profilering utgör en behandling av personuppgifter som måste utföras i enlighet med samtliga 

bestämmelser i dataskyddsförordningen. 

12.9 Avgift 

Utgångspunkten är att information som lämnas och åtgärder som vidtas enligt artiklarna 13-22 

och 34 ska tillgodoses utan att avgift tas ut från den registrerade. Personuppgiftsanvarig kan 

begära att avgift ska tas ut i samband med repetitiv och uppenbart ogrundad begäran om att 

lämna ut. Det förutsätter att respektive kommun beslutar om och hur sådan avgift i så fall ska 

tas ut. 

12.10 Beslut och överklagande 

Beslut som fattats i anledning av den registrerades rättigheter som beskrivs i artiklarna 12.5 

och 15-21 dataskyddsförordningen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma 

gäller eventuella beslut att ta ut avgift. Att beslut ska fattas och att de kan överklagas framgår 

av 7 kap 2 § dataskyddslagen och förarbeten till den bestämmelsen.  

12.11 Klagomål 

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med 

dataskyddsförordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar 

del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den 

som fört fram klagomålet.  

12.12 Skadestånd 

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats 

i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de 

personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen. 

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de 

bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den 

ansvariges instruktioner. Den enskilde kan begära skadestånd från den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol. 

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den 

personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. De får sedan i sin tur reglera detta 

sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala 

ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.  
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13. Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning 

och åtkomst, radering  

Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder.  

Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är: 

 Tillräckliga back-up rutiner. 

 Tillräckliga brandväggar. 

 Lösenordskyddade trådlösa nätverk. 

 Uppdaterat virusskydd. 

 Lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor 

 Skydd mot obehörig intern åtkomst. 

 Lösenordskrav. 

 Kryptering vid behov. 

 Loggning av, åtkomst till och användning av IT-system mm.  

Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de 

system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att 

datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst 

försvåras och inte lämnas framme.  

Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet 

med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive 

databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i 

så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser 

etc. behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.  
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14. Överföring till tredje land  

Överföring av personuppgifter till tredje land är när personuppgifter blir tillgängliga för någon 

i ett land utanför EU/EES-området (så kallad tredjelandsöverföring). Listan med länder som 

omfattas av dataskyddsförordningen finns i BILAGA 1.  

 

För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES gäller särskilda regler. 

Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett 

likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter 

föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns 

däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får 

tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av 

överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade 

tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser mm och behöver analyseras 

särskilt.  

 

Exempel på överföring av personuppgifter till tredje land: 

 När ett dokument som innehåller personuppgifter skickas till någon i ett land 

utanför EU/EE via e-post 

 När ett personuppgiftbiträde anlitas i ett land utanför EU/EES. 

 När någon utanför EU/EES får tillgång, exempelvis läsbehörighet, till 

personuppgifter som finns lagrade inom EU/EES. 

 När personuppgifter lagras i en molntjänst som är baserad utanför EU/EES. 

 När personuppgifter lagras, till exempel på en server, i ett land utanför EU/EES. 

Att publicera något på internet är inte tredjelandsöverföring om webbplatsen lagras hos en 

internetleverantör som är etablerad inom EU. 

14.1 Adekvat skyddsnivå 

EU-kommissionen kan fatta beslut om att ett land har en tillräckligt hög skyddsnivå och 

personuppgiftsansvarig får då föra över personuppgifter dit utan att de förutsättningar som 

beskrivs nedan i avsnitt 14.2 är uppfyllda. I dataskyddsförordningen kallas det för adekvat 

skyddsnivå. Det kan även gälla ett visst territorium, en internationell organisation eller en eller 

flera sektorer i ett tredje land. 

När EU-kommissionen fattar beslut om adekvat skyddsnivå tittar de bland annat på landets 

lagar och internationella åtaganden, vilka möjligheter den registrerade har att få rättslig 

prövning och om landet respekterar de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. EU-kommissionen kontrollerar också att det finns oberoende tillsynsmyndigheter 

som ansvarar för att dataskyddsreglerna följs och som kan hjälpa den registrerade. 
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Till skillnad från i personuppgiftslagen finns det inte längre utrymme för den 

personuppgiftsansvarige att själv avgöra om det finns en adekvat skyddsnivå eller inte. Det är 

bara EU-kommissionen som kan fatta ett sådant beslut. 

EU-kommissionen har fattat beslut om att skyddsnivån i dessa länder är adekvat, det vill säga 

tillräckligt hög enligt dataskyddsförordningen: 

 Andorra 

 Argentina 

 Bailiwick of Guernsey 

 Färöarna 

 Isle of Man 

 Israel 

 Jersey 

 Nya Zeeland 

 Schweiz 

 Uruguay 

 

Dessutom har EU-kommissionen bedömt att skyddsnivån är adekvat på vissa områden eller 

under särskilda villkor i följande länder: 

 Kanada, om deras lagstiftning för skydd av personuppgifter i privat sektor är 

tillämplig på mottagarens personuppgiftsbehandling. 

 USA, om mottagaren har anslutit sig till så kallade Privacy Shield.
2
 

Nya beslut fattas löpande, uppgifterna ska kontrollera hos datainspektionen vid behov. 

14.2 När får uppgifter annars överföras till tredje land? 

Personuppgifter får överföras till ett land utanför EU/EES utan att det finns beslut om att 

landet har en adekvat skyddsnivå om det finns: 

 Bindande företagsbestämmelser 

 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat  

 Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer 

 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 

 Tillstånd från tillsynsmyndigheten 

                                                 
2
 Privacy Shield är en mekanism för självcertifiering som finns i USA. Det innebär att företag i  

USA kan anmäla sig till det amerikanska handelsdepartementet (Department of Commerce)  

och meddela att de uppfyller de krav som ställs i Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU- 

kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till  

mottagare som har anslutit sig till Privacy Shield. 
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Det måste dessutom finnas lagstadgade rättigheter och möjlighet för de registrerade att klaga 

på personuppgiftsbehandlingen och få den prövad i domstol. 

14.1.1 Bindande företagsbestämmelser 

Bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) är regler som en 

företagskoncern med bolag i flera olika länder kan ta fram för att reglera sin behandling av 

personuppgifter. Bindande företagsbestämmelser måste godkännas av tillsynsmyndigheten i 

Sverige eller någon annan tillsynsmyndighet i EU. 

 

I dataskyddsförordningen finns detaljerade bestämmelser om vad bindande 

företagsbestämmelser ska innehålla och hur det går till när tillsynsmyndigheten behandlar 

ärenden om att få bindande företagsbestämmelser godkända. Innan en tillsynsmyndighet 

godkänner bindande företagsbestämmelser ska den begära yttrande från den Europeiska 

dataskyddsstyrelsen, där företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 

14.1.2 Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om 

EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler som handlar om dataskydd 

(Standard Contractual Clauses, SCC). Om ni ingår avtal, som innehåller dessa 

standardavtalsklausuler, med någon utanför EU/EES, så är det tillåtet att överföra 

personuppgifter till dem. Observera dock att ni inte får ändra i klausulerna. Om det är 

nödvändigt kan ni få lägga till klausuler om affärsrelaterade frågor, men sådana får då inte 

strida mot någon standardavtalsklausul. 

 

Standardavtalsklausulerna innehåller skyldigheter dels för personuppgiftsansvariga som vill 

föra över personuppgifter till länder utanför EU/EES, dels för personuppgiftsansvariga eller 

personuppgiftsbiträden som tar emot sådana uppgifter. Klausulerna reglerar också andra 

frågor kring överföringen, till exempel de registrerades rättigheter och hur tvister med 

anledning av avtalet ska lösas. 

 

Det finns tre alternativ att välja mellan när det gäller standardavtalsklausuler. Alla tre har 

godkänts av EU-kommissionen. Två av dessa gäller överföring till andra 

personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES. Det tredje avser överföring av 

personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES. 

De svenska versionerna: 

Alternativ 1 

Alternativ 2 

Alternativ 3 

14.1.3 Uppförandekoder och certifieringsmekanismer 

Om personuppgiftsansvarig ansluter er till en godkänd uppförandekod eller godkänd 

certifieringsmekanism kan det vara tillåtet att överföra personuppgifter till länder utanför 

EU/EES. Detta gäller under förutsättning att dessa medför rättsligt bindande och verkställbara 

skyldigheter även för mottagaren av personuppgifterna. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441756659&uri=CELEX:32001D0497
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1448441981654&uri=CELEX:32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
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14.1.4 Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter 

Det är tillåtet att grunda en överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES på ett så 

kallat rättsligt bindande och verkställbart instrument, om överföringen sker mellan 

myndigheter. Ett sådant instrument mellan myndigheter kan vara ett samförståndsavtal eller 

ett informationsutbytesavtal inom till exempel skatteområdet.  

14.1.5 Tillstånd från tillsynsmyndigheten 

Myndigheter får också överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES om de har fått 

tillstånd från tillsynsmyndigheten. Ett sådant tillstånd kan lämnas om överföringen grundar sig 

på avtalsklausuler mellan den som för över personuppgifter och mottagaren av dessa. Om det 

gäller överföring av personuppgifter mellan myndigheter kan tillstånd även lämnas om 

överföringen grundar sig på bestämmelser i administrativa överenskommelser som innehåller 

verkställbara och faktiska rättigheter för de registrerade. Innan tillsynsmyndigheten beslutar 

om särskilt tillstånd ska ett yttrande inhämtas från den Europeiska dataskyddsstyrelsen, där 

företrädare för alla EU/EES-länders tillsynsmyndigheter är med. 
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15. Konsekvensbedömning  

Om en typ av behandling, särskilt med användning av ny teknik och med beaktande av dess 

art, omfattning, sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska 

personers rättigheter och friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen utföra en 

bedömning av den planerade behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter 

(artikel 35 dataskyddsförordningen). Artikel 29 gruppen har antagit riktlinjer för hur 

konsekvensbedömningen ska göras. 

 

Personuppgiftsansvarig, ska påbörja konsekvensbedömningen så tidigt som möjligt och börja 

även om vissa delar av behandlingen fortfarande är okända. Även personuppgiftsbehandlingar 

som har påbörjats innan dataskyddsförordningen började gälla, omfattas av kravet att en 

konsekvensbedömning ska genomföras vid behov.  

 

Den personuppgiftsansvarige ska rådfråga dataskyddsombudet om konsekvensbedömningen. 

Dataskyddsombudet bör även övervaka genomförandet av konsekvensbedömningen. Det är 

dock alltid den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att konsekvensbedömningen 

utförs. Konsekvensbedömningen kan utföras av någon annan, inom eller utanför 

organisationen, men den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret. 

Dataskyddsombudets råd och de beslut som den personuppgiftsansvarige fattar bör 

dokumenteras i konsekvensbedömningen. 

15.1 Prövningen av om konsekvensbedömning ska göras 

 n konsekvensbedömning ska göras om en viss  ersonu  gi tsbehandling ”sannolikt leder till 

en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter". Risken ska i första hand bedömas 

utifrån dataskydd och integritet, men även utifrån andra grundläggande rättigheter som 

yttrandefrihet, tankefrihet, fri rörlighet, förbud mot diskriminering, rätt till frihet, samvete och 

religion. Det krävs en konsekvensbedömning om en behandling sannolikt leder till hög risk 

för fysiska personers rättigheter och friheter (artikel 35 punkt 1 dataskyddsförordningen).  

15.2.1 När ska en konsekvensbedömning göras?  

Enligt artikel 35.3 ska en bedömning särskilt krävas vid: 

1. En systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga 

förhållanden som grundar sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på 

vilken beslut grundar sig som har rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande 

sätt i betydande grad påverkar fysiska personer. 

2. Behandling i stor omfattning av särskilda kategorier av uppgifter, som avses i artikel 

9.1, eller av personuppgifter som rör fällande domar i brottmål och överträdelser som 

avses i artikel 10. 

3. Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 
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Om behandlingen inte ingår i de tre kategorier som framgår av artikel 35.3, ska man göra en 

bedömning  ör att komma  ram till om en behandling ”sannolikt leder till en hög risk” o h om 

det behövs därför en konsekvensbedömning. Artikel 29 gruppen har sammanställt nio steg, 

som bedömningen ska göras i, som beskrivs här.  

1. Utvärdering eller poängsättning, som inbegriper profilering och förutsägelse, särskilt 

”aspekter avseende den registrerades arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, 

personliga preferenser eller intressen, pålitlighet eller beteende, vistelseort eller 

förflyttningar” (skälen 71 och 91): Exempel på detta kan vara finansinstitut som granskar 

sina kunder mot en databas för kreditupplysning eller mot en databas för bekämpning av 

penningtvätt och finansiering av terrorism, eller ett bioteknikföretag som erbjuder genetiska 

tester direkt till konsumenter för att bedöma och förutse risker för sjukdomar/hälsorisker, eller 

ett företag som utvecklar profiler för beteende eller marknadsföring som grundas på 

användning av eller navigering på dess webbplats.  

2. Automatiskt beslutsfattande med rättsliga eller liknande betydande följder: Detta steg 

handlar om behandling som har i sy te att  atta beslut om registrerade som har ”rättsliga 

 öl der  ör  ysiska  ersoner” eller ”   liknande sätt i betydande grad   verkar  ysiska 

 ersoner”  artikel 35 3 a   Till e em el kan behandlingen leda till utestängning eller 

diskriminering av enskilda. Behandling som har liten eller ingen påverkan på enskilda 

uppfyller inte detta särskilda kriterium. Ytterligare förklaringar om dessa begrepp kommer att 

tillhandahållas i arbetsgruppens kommande riktlinjer om profilering.  

3. Systematisk övervakning: Detta steg handlar om behandling som används för att observera, 

övervaka eller kontrollera registrerade, inbegripet uppgifter som har samlats in genom nätverk 

eller ”[s]ystematisk övervakning av en allmän  lats”  artikel 35 3   15   enna ty  av 

övervakning är ett kriterium eftersom personuppgifter kan samlas in i situationer där de 

registrerade kanske inte är medvetna om vem som samlar in deras uppgifter eller hur de 

kommer att användas. Dessutom kan det vara omöjligt för enskilda att undvika att bli föremål 

för sådan behandling på allmän plats (eller allmänt tillgängliga platser).  

4. Känsliga uppgifter eller uppgifter av mycket personlig karaktär: Detta steg omfattar 

särskilda kategorier av personuppgifter såsom de definieras i artikel 9 (till exempel 

information om enskildas politiska åsikter) liksom personuppgifter som gäller fällande domar 

i brottmål och brott såsom de definieras i artikel 10. Ett exempel kan vara ett allmänt sjukhus 

som lagrar patienternas journaler eller en privatdetektiv som sparar uppgifter om 

gärningsmän.  

Utöver dessa bestämmelser i förordningen kan vissa kategorier av uppgifter anses öka den 

eventuella risken för enskildas rättigheter och friheter. Sådana personuppgifter anses vara 

känsliga (såsom detta begrepp normalt förstås), eftersom de är kopplade till verksamhet som 

har samband med hushållet och privat verksamhet (såsom elektronisk kommunikation vars 

konfidentialitet ska skyddas), eller eftersom de påverkar utövandet av en grundläggande 

rättighet (såsom lokaliseringsuppgifter vars insamling medför att den fria rörligheten 
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ifrågasätts) eller eftersom åsidosättandet av dessa rättigheter entydigt får allvarliga 

konsekvenser för den registrerades dagliga liv (såsom finansiella uppgifter som kan användas 

för betalningsbedrägeri). I detta avseende kan det ha betydelse om uppgifterna redan har 

offentliggjorts av den registrerade eller av tredje man.  

Det faktum att personuppgifterna har offentliggjorts kan beaktas som en faktor vid 

bedömningen av om uppgifterna förväntades användas vidare för särskilda ändamål. Detta 

kriterium kan även omfatta uppgifter såsom personliga dokument, e-postmeddelanden, 

dagböcker, kommentarer från läsplattor som är utrustade med kommentarfunktioner och 

mycket personlig information i applikationer som registrerar aktiviteter.  

5. Uppgifter som behandlas i stor omfattning: I förordningen definieras inte vad som avses 

med stor omfattning, även om viss vägledning ges i skäl 91. Arbetsgruppen rekommenderar i 

vart fall att följande faktorer beaktas särskilt vid bedömningen av huruvida behandlingen 

utförs i stor omfattning16:  

a. Antalet registrerade som berörs, antingen som ett särskilt antal eller som en andel av den 

aktuella populationen.  

b. Mängden uppgifter och/eller variationen av hanterade dataelement.  

c. Databehandlingens varaktighet eller beständighet.  

d. Behandlingens geografiska omfattning.  

6. Matchande eller kombinerande uppgiftsserier: Uppgiftsserier som till exempel kommer 

från två eller flera behandlingar av uppgifter som utförs i olika syften och/eller av olika 

personuppgiftsansvariga på ett sätt som överstiger den registrerades rimliga förväntningar17.  

7. Uppgifter som rör sårbara registrerade (skäl 75): Behandling av denna typ av uppgifter är 

ett kriterium på grund av en ökad maktobalans mellan de registrerade och den 

personuppgiftsansvarige, vilket innebär att det kan vara svårt för enskilda att på ett enkelt sätt 

lämna samtycke eller motsätta sig behandling av sina uppgifter eller utöva sina rättigheter. 

Sårbara registrerade kan omfatta barn (de kan anses inte vara i stånd att medvetet och med 

eftertanke motsätta sig eller lämna samtycke till behandling av sina uppgifter), anställda, mer 

sårbara befolkningsgrupper som behöver socialt skydd (psykiskt sjuka personer, asylsökande, 

äldre personer, patienter osv.), samt i vart fall situationer där en obalans kan fastställas vad 

gäller förhållandet mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige.  

8. Innovativ användning eller tillämpning av nya tekniska eller organisatoriska lösningar: 

Behandling som en kombination av fingeravtryck och ansiktsigenkänning för förbättrad fysisk 

åtkomstkontroll osv. I förordningen klargörs (artikel 35.1 och skälen 89 och 91) att 

användningen av ny teknik  de inierad ”i enlighet med den u  n dda niv n av teknisk 

kunska ”  skäl 91   kan innebära att det behövs en konsekvensbedömning   etta beror    att 

användningen av sådan teknik kan omfatta nya former av insamling och användning av 
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uppgifter, eventuellt med hög risk för enskildas rättigheter och friheter. De personliga och 

sociala konsekvenserna av användningen av ny teknik kan vara okända. En 

konsekvensbedömning hjälper den personuppgiftsansvarige att förstå och hantera sådana 

risker  Till e em el kan vissa ”sakernas internet”-applikationer få betydande konsekvenser för 

enskildas dagliga liv och integritet och således kräva en konsekvensbedömning.  

9. Om behandlingen i sig ”hindrar de registrerade från att utöva en rättighet eller använda 

en tjänst eller ett avtal:(artikel 22 och skäl 91). Detta omfattar behandlingar som syftar till att 

medge, ändra eller neka registrerade tillgång till en tjänst eller att ingå ett avtal. Ett exempel 

på detta är när en bank granskar sina kunder mot en databas för kreditupplysning för att 

besluta om de ska erbjudas lån.  

I artikel 29-gruppens riktlinjer tilläggs sedan att i de flesta situationer kan en 

personuppgiftsansvarig anse att en konsekvensbedömning ska utföras om två av dessa kriterier 

är uppfyllda. Generellt sett anser arbetsgruppen att ju fler kriterier behandlingen uppfyller, 

desto mer sannolikt är det att det föreligger en hög risk för de registrerades rättigheter och 

friheter, och att det därför krävs en konsekvensbedömning, oberoende av vilka åtgärder som 

den personuppgiftsansvarige planerar att vidta. Om man får tre eller flera svar ” a”    de nio 

frågorna ska en konsekvensbedömning göras!  

 

Nedan följer en bild som visar de olika stegen vid prövningen. 

 

 

Omfattas behandling av en 
av de tre fallen i artikel 

35.3? 

Ja - 
konsekvensbedömmning 

måste göras. 

Nej - gör bedömning enligt 
artikel 29 gruppens nio 

kriterier. 

Vid tre eller flera svar ”ja” 
på de nio - gör 

konsekvensbedömning.   

Vid två ”ja”på de nio - 
bedöm om 

konsekvensbedömning ska 
göras samt dokumentera. 

Vid ”nej” på alla nio frågor 
- ingen 

konsekvensbedömning. 
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15.2.2 När ska en konsekvensbedömning inte göras? 

Det krävs inte en konsekvensbedömning om personuppgiftsbehandlingen: 

 Sannolikt inte leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter 

 Är mycket lik en annan personuppgiftsbehandling där det redan finns en 

konsekvensbedömning. 

 Har sin rättsliga grund i en lag eller förordning, och en konsekvensbedömning redan 

har genomförts när lagen eller förordningen fastställdes. Datainspektionen känner inte 

till att det finns några sådana exempel än. 

En konsekvensbedömning behöver inte göras om den tilltänkta behandlingen inte innefattar 

någon av de kriterier som artikel 29 gruppen har tagit fram som bedömningsmall. 

15.3 En eller flera behandlingar? 

En konsekvensbedömning kan gälla för en eller för flera liknande behandlingar. En enda 

konsekvensbedömning kan till exempel användas för att bedöma flera behandlingar som 

liknar varandra vad gäller art, omfattning, innehåll, ändamål och risker, såsom 

 Ett antal matvarubutiker ska var och en införa liknande övervakningssystem på 

likartade platser. De kan göra en enda konsekvensbedömning. 

 En organisation vill införa en personuppgiftsbehandling som liknar en annan 

personuppgiftsbehandling där det redan finns en konsekvensbedömning. Då kan de 

använda den första bedömningen som referens i sin nya konsekvensbedömning. 

Den som gör en gemensam konsekvensbedömning för flera personuppgiftsbehandlingar ska 

motivera varför en enda konsekvensbedömning har utförts. Motiveringen ska dokumenteras.  

15.4 Konsekvensbedömningens innehåll 

En konsekvensbedömning ska enligt artikel 29 gruppen innehålla följande: 

En systematisk beskrivning av behandlingen 

Den systematiska beskrivningen ska innefatta beskrivning av behandlingens art, omfattning, 

sammanhang och ändamål. Den ska också innehålla beskrivning av vilka personuppgifter som 

registrats, vilka mottagare de överförs till och vilken period de kommer att lagras. Det ska 

finnas en funktionell beskrivning av behandlingen. De tillgångar som är nödvändiga för 

behandlingen ska beskrivas (maskinvara, programvara, nätverk, personer, papper eller 

spridningskanaler för papper). Efterlevnad av eventuella godkända uppförandekoder ska 

beaktas (artikel 35.8).  

 

  



 

 

       

                                                                                        46  

Bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen (artikel 35.7 b)  

De planerade åtgärderna för att visa att förordningen följs som har fastställts (artikel 35.7 d 

och skäl 90), ska beskrivas.  Det ska visas hur åtgärder som bidrar till att behandlingen är 

proportionell och nödvändiga på grundval av: 

 särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål (artikel 5.1 b),  

 laglig behandling (artikel 6),  

 adekvata, relevanta och inte för omfattande uppgifter (artikel 5.1 c),  

 begränsad lagringstid (artikel 5.1 e).  

 

Det ska tas upp vilka åtgärder som stärker de registrerades rättigheter som är tillgångliga med 

beaktande av: 

 Information till den registrerade (artiklarna 12, 13 och 14).  

 Rätt till tillgång och till dataportabilitet (artiklarna 15 och 20).  

 Rätt till rättelse och radering (artiklarna 16, 17 och 19).  

 Rätt att göra invändningar och till begränsning av behandling (artiklarna 18, 19 

och 21).  

 Förhållandet till personuppgiftsbiträden (artikel 28). 

 Skyddsåtgärder som vidtagits för internationella överföringar och det ska 

beskrivas om förhandssamråd skett (artikel 36). 

Hantering av risker för de registrerades rättigheter och friheter (artikel 35.7 c) 

Det ska göras en uppskattning av riskens ursprung, art, särdrag och allvar (se skäl 84). Mer 

specifikt, för varje risk ur de registrerades perspektiv:  

1. Beaktande av riskens ursprung (skäl 90).  

2. Identifiering av möjliga konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter vid 

händelser, däribland obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter.  

3. Identifiering av hot som kan leda till obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av 

uppgifter.  

4. Uppskattning av sannolikhetsgrad och allvar (skäl 90).  

5. Fastställande av planerade åtgärder för att hantera dessa risker (artikel 35.7 d och skäl 

90).  

 Exempel på risker är obehörig åtkomst, oönskad ändring och att uppgifter försvinner. 

 

Medverkan från berörda parter  

Medverkan från berörda parter ska dokumenteran, här märks: 

1. Rådfrågan av dataskyddsombudet (artikel 35.2).  

2. När så är lämpligt, inhämtning av synpunkter från de registrerade eller deras 

företrädare (artikel 35.9). 

15.5 Inhämta synpunkter från de registrerade? 

Den personuppgiftsansvarige ska, när det är lämpligt, inhämta synpunkter från de registrerade 

eller deras företrädare om den avsedda behandlingen, utan att det påverkar skyddet av 
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kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet. Beroende på hur 

personuppgiftsbehandlingen är planerad att fungera kan man fråga på olika sätt. I vissa fall är 

det lämpligt med en enkät till allmänheten, ibland kan det vara bra att rådgöra med fackliga 

företrädare. För en skola kan det vara lämpligt att rådgöra med elevernas vårdnadshavare. 

 

Om den personuppgiftsansvarige och de registrerade inte har samma syn på behandlingen, ska 

det dokumenteras. Det är särskilt viktigt om man väljer att gå vidare med 

personuppgiftsbehandlingen. Om den personuppgiftsansvarige väljer att inte inhämta 

synpunkter från de registrerade, ska man dokumentera även det. Kanske är det inte lämpligt 

för att det skulle äventyra företagets affärsplaner, innebära oproportionerligt mycket arbete 

vara eller ogenomförbart av andra skäl. 

15.6 Ska konsekvensbedömningen offentliggöras? 

Det är inte ett rättsligt krav enligt förordningen att offentliggöra en konsekvensbedömning, 

utan detta är den personuppgiftsansvariges beslut. En upprättad konsekvensbedömning blir 

dock offentlig hos en kommun om det inte finns skäl att sekretessbelägga delar. Detta enligt 

reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. 

15.7 Hur ska konsekvensbedömning följas upp? 

Den personuppgiftsansvarige ska vid behov genomföra en översyn för att bedöma om 

behandlingen genomförs i enlighet med konsekvensbedömningen avseende dataskydd 

åtminstone när den risk som behandlingen medför förändras. Personuppgiftsansvarige bör 

regelbundet och kontinuerligt se över och omvärdera sina personuppgiftsbehandlingar för att 

bedöma om det bör genomföras en ytterligare konsekvensbedömning i fall om förhållanden 

har ändrats. Till exempel kan riskerna ha ändrats så att behandlingen nu sannolikt leder till en 

hög risk fast den inte gjorde det tidigare. Konsekvensbedömningen är en pågående process. 
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15.8 Sammanfattande beskrivning av stegen 
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16. Personuppgiftsincident 

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 

förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 

personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Personuppgiftsincident 

kan innebära risker för människors friheter och rättigheter. Riskerna kan innebära att någon 

förlorar kontrollen över sina uppgifter eller att rättigheterna inskränks. Exempel: 

 

 Diskriminering, identitetsstöld, bedrägeri, skadlig ryktesspridning. 

 Finansiell förlust. 

 Brott mot sekretess eller tystnadsplikt. 

 

En personuppgiftsincident har till exempel inträffat om uppgifter om en eller flera registrerade 

personuppgifter har: 

 Blivit förstörda, oavsiktligt eller olagligt. 

 Gått förlorade på annat sätt eller ändrats. 

 Kommit i orätta händer/röjts till någon obehörig. 

 

Exempel på personuppgiftsincidenter: 

 

a) Obehörig part har fått tillgång till personuppgifterna, till exempel om någon har 

skickat personuppgifter till mottagare som inte skulle ha uppgifterna. 

b) Datorer som innehåller personuppgifter har förlorats eller stulits. 

c) Någon har ändrat personuppgifter utan tillstånd. 

d) Personuppgifterna är inte tillgängliga för den som behöver dem, och det leder till 

negativa effekter för de registrerade personerna. 

 

En personuppgiftsincident som inte snabbt åtgärdas på lämpligt sätt kan för fysiska personer 

leda till fysisk, materiell eller immateriell skada, såsom förlust av kontrollen över de egna 

personuppgifterna eller till begränsning av deras rättigheter, diskriminering, identitetsstöld 

eller bedrägeri, ekonomisk förlust, obehörigt hävande av pseudonymisering, skadat anseende, 

förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som omfattas av tystnadsplikt, eller 

till annan ekonomisk eller social nackdel för den berörda fysiska personen. 

 

För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-

chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 

dataskyddsombud, se vidare bilaga 8. 
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17. Gallring    

Personu  gi ter   r inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändam len 

med behandlingen   et innebär att u  gi ter kan behöva gallras  ortlö ande eller att andra 

 tgärder kan krävas  t e  att  tkomstbegränsningar in örs    et kan dessutom  innas krav i 

annan  ör attning    att bevara u  gi ter viss tid  t e   ör redovisnings- eller arkivändam l  

 enom en gallrings oli y eller n gon annan  lan  ör dokumenthantering kan dessa  tgärder 

tydliggöras o h in öras i verksamheten  

      

 ven  ersonu  gi ter i ostrukturerat material s som i dokument    servrar  i en enkel lista     

 ebb latser o s v behöver raderas när ändam let med behandlingen är u   yllt   ör att hantera 

detta behöver en bedömning alltid göras  ör vilket ändam l e em elvis ett e- ostmeddelande 

eller dokument ska s aras o h var  t e  kundregistret  ärendet et    

     

Det finns ingen bestämd tidsgräns  ör hur länge  ersonu  gi ter   r behandlas  utan 

tidsgränsen m ste bedömas  r n  all till  all, utifrån följande: 

 

 Gällande regelverk för arkivering.  

 Pågående relation med den registrerade som kan påverka gallringstiden. 

 Ändamålet med behandlingen kan tala for en längre gallringstid. 

 

Det är framförallt viktigt att gällande gallringsrutiner följs så att inte handlingar med 

personuppgifter blir kvar i hyllor eller arkiv på ett sätt som inte kan motiveras. 
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18. Checklista  

 

Varje personuppgiftsansvarig bör uppfylla följande GDPR krav: 

 

❏ Utse ett dataskyddsombud och anmäla det till tillsynsmyndigheten. 

❏ Se till att alla medarbetare genomgått utbildning om dataskyddsförordningen. 

❏ Se till alla medarbetare genomfört inventering av personuppgifter som de behandlar. 

❏ Se till alla medarbetare gjort en utvärdering av de personuppgifter som de behandlar. 

❏ Se till att identifiera laglig grund för behandling av personuppgifter. 

❏ Se till att identifiera ändamål med varje behandling av personuppgifter. 

❏ Se till att det finns ett register med behandlingar av personuppgifter.  

❏ Se till att alla registrerade får information om hur deras personuppgifter behandlas. 

❏ Se till att det finns en uppdaterad gallringspolicy samt att medarbetare använder den. 

❏ Se till att ha alla rutiner på plats för att kunna respektera de registrerades rättigheter 

såsom att få kopia på den information som behandlas, korrigering eller radering etc. 

❏ Se till att alla medarbetare är utbildade i vilka rutiner (processer) som gäller.  

❏ Se till att våra processer uppfyller tillämpliga säkerhetskrav. 

❏ Se till att alla medarbetare som upprättar personuppgiftsbiträdesavtal använder 

standard personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller GDPR krav. 

❏ Se till att det finns personuppgiftsbiträdesavtal med alla personuppgiftsbiträde och att 

de är uppdaterade. 

❏ Se till att det utses minst en samordnare för varje personuppgiftsansvarig.  

❏ Se till att personuppgiftsincidenter hanteras enligt GDPR samt anmäls till 

tillsynsmyndigheten inom 72 timmar.  

 

Vanliga brister vid tillämpning av GDPR: 

 

De typiska bristerna när det gäller efterlevnaden av personuppgiftslagen (tidigare lagstiftning) 

och som återkommande påpekats i Datainspektionens tillsynsbeslut har varit följande: 

❏ Otillräcklig information ges till de registrerade, eller information som inte är korrekt 

när det gäller exempelvis ändamålet för behandlingen.  

❏ Personuppgiftsbiträdesavtal saknas.  

❏ Registerförteckning saknas.  

❏ Överföring till tredje land sker i strid med lag.  

❏ Gallringsrutiner saknas och personuppgifter behandlas under för lång tid.  

❏ Otillräcklig behörighetsbegränsning finns för åtkomst till data/dokument. 

❏ Rutiner för att lämna information till de registrerade efter begäran saknas.  

❏ Se över behandlingen av särskilda kategorier av uppgifter, behandling av 

 ersonnummer o h behandling av särskilda kategorier av  ersonu  gi ter  ”känsliga 

 ersonu  gi ter”    

❏ Se över om det genomförs konsekvensbedömningar samt vidta åtgärder. 

❏ Se över om det sker överföring till tredje länder och vidta åtgärder.  
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Bilageförteckning 

 

1. Länder som omfattas av GDPR 

2. Register författningar och speciallagstiftning 

3. Personuppgiftsbiträdesavtal  

4. Samtycke, rutiner och blanketter 

5. Information, mall mm  

6. Begäran om registerutdrag, rutiner och blanketter  

7. Begäran om rättelse, invändning, begränsning, radering eller 

dataportabilitet, rutiner och blanketter 

8. Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport  
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Inledning 
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (M&B) 2012-2022 vilken 
innehåller fullmäktiges styrning av koncernen. Enligt budgetreglerna ska nämnderna 
anta en verksamhetsplan.  

 
Fortsatt process  
Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska den brytas ner på förvalt-
ningsnivå till en handlingsplan. Handlingsplanen ska beskriva de konkreta åtgär-
der/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndsmålen samt vilken funktion som ansvarar 
för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef. Helheten ska säker-
ställas av respektive förvaltningsledning.  
Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med 
åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs 
ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. 
Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingspla-
nen och verksamhetsplanen.  

 
Uppföljning 
Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder 
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, au-
gusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovis-
ning.  
Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs ge-
nomförandegrad av aktiviteter kopplade tillverksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska 
framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts. 
Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och 
årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. 
Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöver-
skridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.  
Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redo-
visas vid prognostiserat underskott.  
Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, 
oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. 
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Verksamhetsbeskrivning  
Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett 
övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska 
ställning.  
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi 
och verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrel-
sens ledningsfunktion omfattar verksamheter som:  
o Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande  
o Kommunens personalpolitik  
o Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad  
o Omvärldsrelationer  
o Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet  
 

Kommunstyrelseförvaltningen  
Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande 
organisation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för:  
o Ledning  o Personalpolitik  
o Styrning och samordning  o Översiktligt fysisk planering  
o Ekonomisk förvaltning  o Övrig förvaltning  
 
Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar 
genom gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:  
o Service och kunskapsstöd  
o Verksamhetsutveckling  
o Processledning  
o Kontroll och uppsikt  
Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, 
politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag samt andra intres-
senter och organisationer. 
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Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner  
 
Ekonomienheten  
Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommu-
ninvånare:  
o Ett kunskapsstöd  
o Ge service  
o Utveckla  
o kvalitetssäkra  
o Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner  
o Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter  
 

Inköpsavdelningen  
Inköpsavdelningens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala 
företag:  
o Ett kunskapsstöd  
o Ge service  
o Utveckla  
o kvalitetssäkra  
o Leda och ansvara för att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar ge-

nomförs korrekt enligt gällande policys och riktlinjer  
 

Fastighetsenheten  
Fastighets uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.  
o Beställare gentemot vår förvaltare Kustbostäder AB 
o Följa upp förvaltningen  
o Ansvara för lokalberedning  
o Ansvara för förvaltning av våra fastigheter  
o Ansvara för våra hyresavtal via vår förvaltare Kustbostäder  
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Strateggruppen  
Strateggruppen arbetar kommunövergripande. Gruppens gemensamma och övergripande 
uppdrag är att ge kunskapsstöd, service samt att initiera och driva verksamhetsutveckling. 
Gruppen prioriterar i dessa avseenden ärenden som:  
o Berör och skapar värde för kommuninvånare  
o Tillhör någon av kommunens huvudprocesser  
o Ger hög effekt/nytta för många människor 

Utöver det gemensamma uppdraget har gruppens handläggare egna och specifika an-
svarsområden gällande övergripande:  
o Kommunstrategiska frågor och kvalitetsutveckling  
o Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning  
o Taxor och avgifter  
o Integrationsfrågor  
o IT-frågor och digitalisering  
o Internationellt arbete  
o Trygghet och säkerhet 
 

Mark och exploatering  
Mark- och exploatering förvaltar och utvecklar kommunens mark. Enheten är kommunsty-
relsens verktyg för att fullgöra sitt uppdrag som markägare. Inom mark- och exploatering 
hanteras alla de frågor som faller på markägaren. Några av dessa är ansvar för skötsel av 
kommunens skog, utarrendering och uthyrning av fastigheter och markområden, utveckling 
och förädling av den mark kommunens äger genom planuppdrag och markanvisningar. 
 

Kostenheten  
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider 
av hög och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och 
omfattar mat och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till 
förskola, skola och äldreomsorg på årets alla dagar. 
 

Kanslienheten  
Kanslienhetens uppdrag är:  
o Nämndadministration  
o Råd och stöd internt i förvaltningsrättsliga frågor  
o Registrering och utlämnande av handling  
o Arkiv  
o Utredningar  
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Kommunikation och serviceenheten  
Enhetens uppdrag omfattar information och webb, kommuncenter, finskt förvaltningsom-
råde, arbete med ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) samt internservice.  
Information och webb  
o Service, support och utveckling av informationsstrukturer- och flöden samt kanaler   
   såsom Origo, externa webbar, sociala medier och E-tjänster.  
o Samordning av kommunikation, kriskommunikation, varumärke, grafisk profil och plats- 
   varumärket.  
o Kommunikationsstöd,  
o Driver och stödjer digitaliseringsprojekt  
 

Kommuncenter - Medborgarservice  
o Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter  
o Ge medborgarna svar och vägledning vid första kontakten med kommunen.  
o Utifrån medborgarkontakter aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter  
    och kontaktvägar.  
o Bostadsanpassningsbidrag  
o Språkvänner  
 

Finskt förvaltningsområde (Nationella minoriteter)  
o Verka för att kommunens verksamheter känner till och uppfyller minoritetslagens krav  
o Informera minoriteter om deras rättigheter  
o Genomföra insatser efter samråd med minoriteter  
o Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter  
 

ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel)  
o Samordna det förebyggande arbetet kring ANDTS som bygger på kommunala, regionala  
   och nationella mål  
o Utgångpunkten är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer  
 

Internservice  
o Interna transporttjänster (post, mediciner, paket, prover och matlådor)  
o Vaktmästerisysslor i Kommunhuset  
o Tryckjobb  
o Tjänstebilshantering  
 

 
 
 



7 
 

Personalenheten  
Personalenhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvali-
ficerat kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden.  
o Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering  
o Arbetsrätt  
o Lön  
o Kompetensförsörjning  
o Personaladministration  

 
Ekonomi 
Internbudget 

Kommunstyrelsen 
Verksamhetsplan 2020-2022 

     
(Tkr)     Förändring   
  Bokslut Budget mot budget M & B 
NETTOKOSTNAD 2018 2019 2019 2020 
Fastigheter 6 634  3 447  -1 628  1 819  
Gemensam verksamhet (stab) 10 798  10 992  389  11 381  
Kommungemensam admin. 35 427  37 849  2 000  39 849  
Avrop VON och drift LSS   14 500  -14 500    
Dels:a administration 46 225  63 341  -12 111  51 230  
Kommunstyrelse 3 938  2 815  107  2 922  
Partistöd 611  574    574  
Feriearbete 450  700  -100  600  
Internationellt utbyte 42  75    75  
Douzelagemöte 2018 -298        
Dels:a nämndverksamhet 4 743  4 164  7  4 171  
Mark och sanering -1 721  -4 129  549  -3 580  
Näringsliv 1 637  2 765  -135  2 630  
Räddningstjänst 7 741  8 475  439  8 914  
Höjd beredskap -53  60  -111  -51  
Småbåtshamnar och gästhamn 283        
Bostadsanpassning 1 681  2 063    2 063  
Integrationssamordning 763  796  -761  35  
Kommunikationer 1 658  2 117    2 117  
Facklig verks. / Kommunskydd 803  1 263  -82  1 181  
Måltidsverksamhet 1 520  2 417  -485  1 932  
          
S:a Nettokostnad 71 914  86 779  -14 318  72 461  
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(Tkr)     Förändring   
  Bokslut Budget mot budget M & B 
INTÄKTER 2018 2019 2019 2020 
Fastigheter 53 245  52 811  3 529  56 340  
Gemensam verksamhet (stab) 949  1 883  -1 658  225  
Kommungemensam admin. 10 507  11 226  -9  11 217  
Avrop VON och drift LSS         
Dels:a administration 11 456  13 109  -1 667  11 442  
Kommunstyrelse 192  100    100  
Partistöd         
Feriearbete         
Internationellt utbyte         
Douzelagemöte 2018 298        
Dels:a nämndverksamhet 490  100  0  100  
Mark och sanering 5 608  5 840  -113  5 727  
Näringsliv         
Räddningstjänst         
Höjd beredskap 762  663    663  
Småbåtshamnar och gästhamn 3 451  3 713  144  3 857  
Bostadsanpassning         
Integrationssamordning 148  75    75  
Kommunikationer         
Facklig verks. / Kommunskydd 2 104  1 984    1 984  
Måltidsverksamhet 19 866  19 274  367  19 641  
          
S:a Intäkter 97 130  97 569  2 260  99 829  

     
     

(Tkr)     Förändring   
  Bokslut Budget mot budget M & B 
KOSTNADER 2018 2019 2019 2020 
Fastigheter 59 879  56 258  1 901  58 159  
Gemensam verksamhet (stab) 11 747  12 875  -1 269  11 606  
Kommungemensam admin. 45 934  49 075  1 991  51 066  
Avrop VON och drift LSS   14 500  -14 500    
Dels:a administration 57 681  76 450  -13 778  62 672  
Kommunstyrelse 4 130  2 915  107  3 022  
Partistöd 611  574    574  
Feriearbete 450  700  -100  600  
Internationellt utbyte 42  75    75  
Dels:a nämndverksamhet 5 233  4 264  7  4 271  
Mark och sanering 3 887  1 711  436  2 147  
Näringsliv 1 637  2 765  -135  2 630  
Räddningstjänst 7 741  8 475  439  8 914  
Höjd beredskap 709  723  -111  612  
Småbåtshamnar och gästhamn 3 734  3 713  144  3 857  
Bostadsanpassning 1 681  2 063    2 063  
Integrationssamordning 911  871  -761  110  
Kommunikationer 1 658  2 117    2 117  
Facklig verks. / Kommunskydd 2 907  3 247  -82  3 165  
Måltidsverksamhet 21 386  21 691  -118  21 573  
S:a Kostnader 169 044  184 348  -12 058  172 290  
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Investeringsbudget  
 Mål & Mål & Mål & 

 budget budget budget 
  2020 2021 2022 
Kommunstyrelse     
Fastigheter Bedömning av PL.U och reinv. X X X 
Skola/Förskola, Oxelöskolan inkl. inventarier X X  
Ramdalsskolans kök X  

 
Ombyggnad restaurering Breviksskolan     X 
verksamhetsanpassning och energieffek. Peterslundsskolan  X X X 
Ombyggnad Stenviks kök   X  
Ny-till byggnation Äldreboende 22 platser etapp 1  X  

 
Nya hemtjänstlokaler i egna lokaler avser anpassningar X X  
Restaurang Läget + gästhamn  X X  
Sporthall X  

 
Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad) X X X 
E-tjänster integration och utveckling X X X 
Utveckling/automatisering av verksamhetsprocess X X X 
Utveckling Raindance Prognosmodul X  

 
System för verksamhetsutveckling X  

 
Småbåtshamnar och gästhamn X X X 
Flytt av Sjömack X  

 
Applikation för utskick av handlingar  "Net Publicator" X  

 
Skyltar exploateringar marknadsföring  X  

 
Småvägar Södra femöre X  

 
SSAB/Hamnen inköp av mark  X  

 
Sjösättningsramp  Fiskehamnen  X  

 
Marknadsplats,e-handel X  

 
    

 
Totalt Kommunstyrelsen 131 943 90 460 60 150 
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Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen  
 
Mod och framtidstro   
I Oxelösund råder mod och framtidstro.   Kommunfullmäktiges mål 
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för 
kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med 
stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och 
tydlighet kännetecknar arbetet. 

 o Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 
80 personer 2021 och 90 personer 2022 

 

 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Lokala aktörer (föreningar och företag) använder Oxelösunds 
platsvarumärke OXLS i egen marknadsföring 

9 lokala aktörer 
använder OXLS 

15 lokala aktörer 
använder OXLS 

20 lokala aktörer 
använder OXLS 

25 lokala aktörer 
använder OXLS 

Kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt - 1 
Utvecklingsprojekt 

1 
Utvecklingsprojekt 

1 
Utvecklingsprojekt 

Kommunens enhetschefer genomför minst ett utvecklingsprojekt 
under året 

80% 
av enhetscheferna 

90%  
av enhetscheferna 

100% 
av enhetscheferna 

100%  
av enhetscheferna 

Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter 
rutiner och arbetsprocesser 4 enheter 6 enheter 9 enheter 12 enheter 

Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hante-
ras på ett bra sätt  

44 %  
är positiva 

Ingen mätning 60 %  
är positiva 

Ingen mätning 

Övergripande processer digitaliseras så att handläggningstiden 
gentemot kommuninvånarna förkortas. 

1 övergripande 
process  

1 övergripande 
process  

1 övergripande 
process 

1 övergripande 
process 

Kommunens medarbetare rekommenderar Oxelösunds kommun 
som arbetsgivare 

79 % 
67 % 

är positiva 
Ingen mätning 82 % 

är positiva Ingen mätning 
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Trygg och säker uppväxt   
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommu-
nala verksamheterna.  

 o Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska 
och matematik) ska öka. 

o Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka.  
o Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska 

minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  
o Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till 

universitet och högskola ska öka.  
o Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till 

universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveri-
ges kommuner.  

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

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresul-
tat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- 
och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhål-
landen och i en trygg och säker miljö.  

 

Kommunfullmäktiges mål  

o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska öka.  
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 ska minst 

ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska öka.  
o Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 9 ska minst 

ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.  

 

 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Kommunen har en aktuell lägesbild av förekomsten av -och    
risken för- våldsbejakande extremism Nej Ja Ja Ja 

Barn och unga känner sig trygga om de är ensamma ute en sen 
kväll 

73% 
(2017) 

Ingen mätning 
75% 
65 % 

Ingen mätning 

Barn och unga blir inte utsatta för brott 
88% 

(2017) 
Ingen mätning 95% Ingen mätning 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet 74 arbetstillfällen 80 arbetstillfällen 90 arbetstillfällen 100 arbetstillfällen 

Oxelösunds elever i årskurs 9 trivs bra med livet  80% positiva 83% positiva 86% positiva 89% positiva 

Oxelösunds elever i årskurs 9 ser ljust på framtiden 71% positiva 73% positiva 75% positiva 77% positiva 
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God folkhälsa   
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas 
positivt. 

 Kommunfullmäktiges mål  
 

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, 
att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett 
självständigt liv fritt från missbruk. 

 o Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling 
ska öka.  

o Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit 
tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibe-
hållas.  

o Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka 
inom ett år efter avslutad insats ska bibehållas. 

 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella minoriteters rättigheter 
avseende språk, kultur, information och delaktighet i kommunen 
tillgodoses 

4 samråd 
65 deltagare 

4 samråd 
81 deltagare 

4 samråd 
105 deltagare 

4 samråd 
120 deltagare 

Kommunens medarbetare upplever att kommunen har en positiv 
syn på föräldraskap 3,79 av 5 Ingen mätning 4 av 5 Ingen mätning 

Föräldrarna med barn på högstadiet deltar i föräldracaféer med 
fokus på ANDTS. 10% av föräldrarna 12% av föräldrarna 14% av föräldrarna 

 
16% av föräldrarna 

Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, minskar över tid 

 
7% (åk 7) 
12% (åk 9) 

<4% (åk 7) 
<7% (åk 9) 

<4% (åk 7) 
<7% (åk 9) 

<4% (åk 7) 
<7% (åk 9) 

Andelen elever i årskurs 7 och 9 som har druckit alkohol, minskar 
över tid 

43% (åk 7) 
31% (åk 9) 

<33% (åk 7) 
<38% (åk 7) 
<23% (åk 9) 
<28% (åk 9) 

 

<22% (åk 7) 
<32% (åk 7) 
<16% (åk 9) 
<20% (åk 9) 

 

<22% (åk 7) 
<16% (åk 9) 
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Trygg och värdig ålderdom   
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.   Kommunfullmäktiges mål  
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo 
kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser 
utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges 
med gott bemötande.  
 

 o Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt 
särskilda boende ska öka.  

o Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin 
hemtjänst ska bibehållas.  

o Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter 
under 14 dagar ska minst ligga i nivå med riket. 

 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras  72% 80% 82% 87% 

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras 100% 100% 100% 100% 

Äldre människor (+65) sig trygga om de är ensamma ute en sen 
kväll 

61% 
(2017) Ingen mätning 65% Ingen mätning 

Äldre människor (+65) blir inte utsatta för brott 90% 
(2017) Ingen mätning 95% Ingen mätning 

Sverigefinska äldre inom äldreomsorgen erbjuds möjlighet att 
använda sitt språk och upprätthålla sin kulturella identitet.  
 

Finska samlingar 
på SÄBO, 

2 gr/månad 

Finska samlingar 
på SÄBO, 

2 gr/månad 

Finska samlingar 
på SÄBO, 

2 gr/månad 

Finska samlingar 
på SÄBO, 

2 gr/månad 
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Attraktiv bostadsort   
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.   Kommunfullmäktiges mål 
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid 
och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åld-
rar.  
Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att 
starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upp-
levs välfungerande 

 o Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placerings-
datum ska öka.  

o Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ska förbättras/öka.  

o Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen 
inom en dag ska bibehållas.  

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

o Andelen medborgare som ringer kommunen och som upple-
ver att de får ett gott bemötande ska öka. 

 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 
Kontakter med, och förfrågningar till, kommunen via telefon bes-
varas direkt 

68% 70% 72% 73% 

Företagare i Oxelösund är nöjda med näringslivsklimatet i kom-
munen1 

Betyg 3,38  
av 6 

Betyg 3,48  
av 6 

Betyg 3,50  
av 6 

Betyg 3,52 
av 6 

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av 
upphandling1 2,45 av 6 2,5 av 6 2,7 av 6 3 av 6 

Kommunens politiker uppfattas som positivt inställda till företa-
gande1 3,56 av 6 3,8 av 6 4,0 av 6 4.2 av 6 

Nya företag startas i kommunen 30 
nystartade företag 

32 
nystartade företag 

33 
nystartade företag 

34 
nystartade företag 

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål. 2 anvisningar 1 anvisning 1 anvisning 1 anvisning 
1 Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt.  
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Hållbar utveckling    
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framti-
den och för kommande generationer.  

 o Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.  
o (Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till 

skatter och statsbidrag). 
o Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.  
o Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska 

öka.  
o Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.  
o Resande med kollektivtrafik ska öka.  
o Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.  
o Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget 

och börjat arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska 
vara minst 40%. (2016 28%, 2017 22%, 2018 34%) 

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

 

Kommunfullmäktiges mål  
o Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.  
o Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 

ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5%.   

 

 
 
Kommunstyrelsens mål Ingångsvärde 

Dec 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2022 

Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbets-
uppgifter 

90 % 
positiva  

Ingen mätning 95 % 
positiva  

 
Ingen mätning 

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar över tid 8,5% 
9,1 % 

7,5% 
8,0% 

6,5% 
7,0% 

6,0% 

Vegetarisk och klimatanpassad kost serveras på kommunens 
skolor, förskolor och äldreboenden 

40% veg. kost 43% veg. kost 45% veg. kost 50% veg. kost 

4 klimatanpassade 
rätter/månad 

5 klimatanpassade 
rätter/månad 

6 klimatanpassade 
rätter/månad 

8 klimatanpassade 
rätter/månad 

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden 
minskar över tid 1 600 kg/månad 1 280 kg/månad 900 kg/månad 750 kg/månad 

Kommunen har en fastställd policy/inriktning för hållbara och ef-
fektiva tjänsteresor och persontransporter Saknas  Upprättad policy 

finns   

 



 16 

Källor, uppföljning av kommunstyrelsens mål 
 

Mod och framtidstro 
Kommunstyrelsens mål Uppföljning Ansvar 

Lokala aktörer (föreningar och företag) använ-
der Oxelösunds platsvarumärke OXLS i egen 
marknadsföring 

Inventering i styrgruppen för OXLS  Kommunchef 

Kommunen medverkar i regionala utveckl-
ingsprojekt 

Inventering/kartläggning, KLG  Kommunchef 

Kommunens enhetschefer genomför minst ett 
utvecklingsprojekt under året 

Inventering/kartläggning, 
Enhetschefer 

Kommunstrateg 

Kommunstyrelseförvaltningens enheter ut-
vecklar eller ersätter rutiner och arbetsproces-
ser 

Inventering/kartläggning, 
Enhetschefer 

Kommunstrateg 

Kommunens medarbetare upplever att idéer 
tas emot och hanteras på ett bra sätt  

Medarbetarundersökning, vart annat år Personalchef 

Övergripande processer digitaliseras så att 
handläggningstiden gentemot kommuninvå-
narna förkortas. 

Inventering/kartläggning 
 

IT-strateg 

Kommunens medarbetare rekommenderar 
Oxelösunds kommun som arbetsgivare 

Medarbetarundersökning, vart annat år Personalchef 

Trygg och säker uppväxt 
Kommunen har en aktuell lägesbild av före-
komsten av -och risken för- våldsbejakande 
extremism 

Observation/avrapportering  Säkerhets-
strateg  

Barn och unga känner sig trygga om de är 
ensamma ute en sen kväll 

Polisens trygghetsmätning. Måttet 
”Trygg ute ensam sen kväll” Ålders-
gruppen 0-19 år. 

Säkerhets-
strateg 

Barn och unga blir inte utsatta för brott 

Polisens trygghetsmätning. Måttet 
”Andel som inte varit utsatt för något 
som helst brott” Åldersgruppen 0-19 
år. 

Säkerhets-
strateg 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verk-
samhet 

Antal erbjudna arbetstillfällen Personalchef 

Oxelösunds elever i årskurs 9 trivs bra med 
livet  

Liv & hälsa ung. Andel elever (åk 9) 
som uppger att de trivs bra i livet just 
nu 

Personalchef 

Oxelösunds elever i årskurs 9 ser ljust på 
framtiden 

Liv & hälsa ung. Andel elever (åk 9) 
som uppger att de ser ljust på framti-
den  

Personalchef 
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God folkhälsa 
Kommunstyrelsens mål Uppföljning Ansvar 

Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella 
minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, 
information och delaktighet i kommunen tillgo-
doses 

Observation/avrapportering Personalchef 

Kommunens medarbetare upplever att kom-
munen har en positiv syn på föräldraskap 

Medarbetarundersökning, vart annat år Personalchef 

Föräldrarna med barn på högstadiet deltar i 
föräldracaféer med fokus på ANDTS. 

Observation/avrapportering Personalchef 

Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, 
minskar över tid 

Regionförbundets undersökning Liv & 
Hälsa ung. Variabeln ”Röker dagligen 
eller ibland” 

Personalchef 

Andelen elever i årskurs 7 och 9 som har 
druckit alkohol, minskar över tid 

Regionförbundets undersökning Liv & 
Hälsa ung. Variabeln ”Druckit alkohol 
någon gång” 

Personalchef 

Trygg och värdig ålderdom 

Äldre på särskilt boende är nöjda med den 
mat som serveras  

Socialstyrelsens undersökning ”Vad 
tycker de äldre om äldreomsorgen” 
(Kolada U23467) 
 

Kostchef 

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat 
som levereras 

Egen brukarundersökning Kostchef 

Äldre människor (+65) sig trygga om de är 
ensamma ute en sen kväll 

Polisens trygghetsmätning. Måttet 
”Trygg ute ensam sen kväll” Ålders-
gruppen 65+. 

Säkerhets-
strateg 

Äldre människor (+65) blir inte utsatta för brott 
Polisens trygghetsmätning. Måttet 
”Andel som inte varit utsatt för något 
som helst brott” Åldersgruppen 65+. 

Säkerhets-
strateg 

Sverigefinska äldre inom äldreomsorgen er-
bjuds möjlighet att använda sitt språk och 
upprätthålla sin kulturella identitet.  

Observation/avrapportering Personalchef 
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Attraktiv bostadsort 
Kommunstyrelsens mål Uppföljning Ansvar 

Kontakter med, och förfrågningar till, kommu-
nen via telefon besvaras direkt 

Kolada (U00486) Kommunikation- 
och servicechef 

Företagare i Oxelösund är nöjda med närings-
livsklimatet i kommunen 

Svensk näringslivs undersökning Före-
tagsklimatet 

Kommunchef 

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommu-
nens hantering av upphandling 

Svensk näringslivs undersökning Före-
tagsklimatet 

Kommunchef 

Kommunens politiker uppfattas som positivt 
inställda till företagande 

Svensk näringslivs undersökning Före-
tagsklimatet 

Kommunchef 

Nya företag startas i kommunen Bolagsverkets statistik om föreningar 
och företag 

Kommunchef 

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål. Observation/avrapportering Kommunchef 

 

Hållbar utveckling 
Kommunens medarbetare känner sig engage-
rade i sina arbetsuppgifter 

Medarbetarundersökning, vart annat år Personalchef 

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 
minskar över tid 

Egen personalstatistik Personalchef 

Vegetarisk och klimatanpassad kost serveras 
på kommunens skolor, förskolor och äldrebo-
enden 

Egen statistik Kostchef 

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor 
och äldreboenden minskar över tid 

Egen statistik Kostchef 

Kommunen har en fastställd policy/inriktning 
för hållbara och effektiva tjänsteresor och 
transporter  

Observation/avrapportering Ekonomichef 
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Oxelösunds kommun
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Johan Persson
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Kommunstyrelsen

Genomlysning av kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Genomlysning genomförs under 2020 för att undersöka om Kommunstyrelsens verksamhet
är effektiv

Genomlysningen inriktas på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion,
kanslifunktion, kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion.

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra genomlysning och uppdraget finansieras inom
ramen för Kommunchefens budget.

2. Sammanfattning
De tre senaste åren har två av kommunens större verksamheter och nämnder genomlysts.
Genomlysningar är ett arbetssätt som används för att konstatera om den verksamhet som
bedrivs i kommunen är effektiv i jämförelse med andra kommuner eller om det finns
förbättringsområden kopplade till kvalitet eller effektivitet. Genomlysningarna utgör
underlag för beslut om prioriteringar och beslut om utveckling av verksamhet inom
kommunen. Den senaste genomlysningen skedde 2019 av Vård och omsorgsnämndens
verksamheter vilket resulterat i det förändrings- och förbättringsarbete som nu sker i
kommunens äldreomsorg och sociala omsorg.

Inom ramen för MBB 2021—23, dvs budgetprocess för budget 2021—23, har kommunens
budgetberedning diskuterat om ytterligare verksamhets ska genomlysas. Förslag har
väckts om att Kommunstyrelsens verksamhet bör genomlysas under 2020.

Vilka verksamheter som organiseras under Kommunstyrelsen varierar stort mellan olika
kommuner. Genomlysningen föreslås därmed fokuseras till de verksamheter som oavsett
om de lyder under Kommunstyrelsen eller ej är centralt organiserade. Detta innebär att
genomlysningen av Kommunstyrelsens verksamhet föreslås fokuseras till ekonomifunktion,
inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion, kommunikations-
/kommunservicefunktion och stabsfunktion.

För genomförande av genomlysningen föreslås extern part anlitas via gängse upphandling.
Kostnaderna för genomlysningen beräknas till 350 tkr. Uppdraget föreslås finansieras inom
ramen för kommunchefens budget vilken innehåller budget för konsultkostnader
motsvarande uppskattad kostnad för uppdraget.

Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att genomlysa Kommunstyrelsens verksamhet
inriktad på ekonomifunktion, inköpsfunktion, HR-/personalfunktion, kanslifunktion,
kommunikations-/servicefunktion och stabsfunktion. Genomlysningen föreslås genomföras
för att besvara frågan om Kommunstyrelsens verksamheter är effektiv i jämförelse med
andra kommuner.
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Äskande av medel för drift- och personalkostnader för
gruppbostad 2020

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

1.Tillskjuta 3 750 tkr till Vård- och Omsorgsnämnden för drift- och personalkostnader som
uppkommer i samband med inrättande av temporära bostäder i enlighet lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade -LSS.

2.Finansieringen på 3 750 tkr sker via finansförvaltningen, finansiella
verksamhetskostnader.

2. Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-21 beslutades att pausa projektet
byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders
lokaler vid Sjögatan 30 och att uppdra åt Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till
Kommunstyrelsens sammanträde i oktober jämföra alternativen:

 Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna.

 Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS.

 Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS.

 Ev. annat övrigt alternativ.

Behov av att erbjuda brukare bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna i enlighet med lagstiftningen är påtagligt redan idag.
Brukare som erhållit beslut om sådant boende och där kommunen inte lyckas verkställa
beslutet inom viss tid kan resultera i att Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) ansöker
hos domstol att kommunen ska ådömas en särskild avgift (vite) för oskäligt dröjsmål av
verkställighet. En sådan avgift är i storleksordningen 100 tkr per månad och beslut.
Verksamheten har för avsikt att inrätta ett antal temporära bostäder i avvaktan på att
kommunen kan erbjuda en permanent lösning. För att tillgodose aktuellt behov av
gruppbostäder/särskilt anpassade bostäder samt servicebostäder begär Vård-och
Omsorgsnämnden tillkommande anslagsfinansiering med totalt 4 500 tkr för 2020. Anslaget
avser att bekosta driftskostnader för ny gruppbostad i sedan tidigare befintliga lokaler på
Folkegatan med motsvarande ca 4 350 tkr, samt därtill lokalkostnader med motsvarande ca
150 tkr.
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Vård- och omsorgsnämnden beräknar att starta verksamheten 1 mars 2020. Den
beräknande helårskostnaden för gruppbostäder/särskilt anpassade bostäder samt
servicebostäder är 4 500 tkr. Kommunstyrelseförvaltningens förslag är därför att tillskjuta
3 750 tkr i ökade anslag till Vård- och Omsorgsnämnden för ovanstående ändamål.

Finansieringen på 3 750 tkr för 2020 sker via budgeterade medel 4 500 tkr på
finansförvaltningen, finansiella verksamhetskostnader.

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

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

Områden som kan vidareutvecklas är till exempel ekonomi och medborgarperspektivet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-13

Beslut Vård- och Omsorgsnämnden daterad 2019-12-18 § 100

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FÅ)

Förvaltningschef, SOF (FK)

Verksamhetsekonom, VON (FK)
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronélius

Kommunstyrelsen

Framtidens förskola och skola

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Förbereda matning och ställverk på Oxelöskolan för en solcellsanläggning på totalt 175
kW till en kostnad av 170 TSEK. Finansiering sker ur Kommunstyrelsens
investeringsreserv för 2020.

2. Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 19 december 2018 att bygga en ny F-6 skola på
fastigheten Idegranen 1. Skolan har 5 förskoleavdelningar och utrymme för ca 60 barn i
varje årskurs. Skolan kommer också att inrymma kommunens musikskola och
grundsärskola. Totalt är skolan projekterad för 520 barn.

Vid beslutet om byggnation togs också beslut att den nya skolan skulle förses med en
solcellsanläggning på 30 kW.

Den fysiska takytan erbjuder möjlighet att placera en betydligt större solcellsanläggning
där och att förbereda detta nu i byggskedet är betydligt billigare än att göra detta vid ett
senare tillfälle.

Därför föreslås att denna kompletterande investering görs nu redan vid byggnationen av
skolan. Totalt föreslås att matning och ställverk dimensioneras för att klara en
solcellsanläggning om 175 kW vilket motsvarar en maximal utbyggnad av takytan.
Finansiering föreslås ske ur KS investeringsreserv för 2020.

3. Ärendet
Kommunen håller på att uppföra en ny skollokal på fastigheten Idegranen 1. Skolan är på
ca 7200 m2 och har plats för totalt 520 barn i åldrarna från förskola till Åk 6.

Oxelöskolan kommer att förses med en solcellsanläggning på 30 kW för att delvis
producera sin egen el. När sedan byggnaden är i drift kan man bättre utvärdera hur stor
solcellsanläggning som är lämplig. Ur ett rent ekonomiskt perspektiv är det mest
fördelaktigt att inte producera mer el än man förbrukar.

Taket är väl lämpat för placering av solceller och den fysiska ytan räcker till en
solcellsanläggning om ca 175 kW.

Att förbereda för en större anläggning redan nu har stora ekonomiska fördelar. Om det skall
göras vid ett senare tillfälle innebär det att redan installerad utrustning behöver skrotas och
ersättas och det innebär också mer omfattande arbeten i byggnaden.
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Föreslagen förberedelse innebär att ställverk och matande kabel dimensioneras upp så att
det klarar en solcellsanläggning på 175 kW. Att göra det senare innebär att den totala
kostnaden för detta blir 2–3 gånger högre. Men givetvis är det en fördyring av projektet om
man inte avser att bygga ut solcellsanläggningen inom överskådlig tid.

Om dessa förberedelser görs kan man sedan utöka anläggningen i den takt man tycker är
lämplig. Den fortsatta utökningen innebär små ingrepp i byggnaden och verksamheten.
Ekonomiskt finns det inte heller några fördelar att utöka anläggningen redan i skolans
byggskede. Det är mer troligt att man kan tjäna lite på att vänta lite då den tekniska
utvecklingen går snabbt vilket innebär att prestandan ökar och priset sjunker på solpaneler.

En komplett solcellsanläggning på 175 kW kostar i dagsläget ca 2 miljoner exkl. moms.

Att producera den el man själv förbrukar är mycket ekonomiskt fördelaktigt och
återbetalningstiden på investeringen kan vara så kort som ca 10 år men det är givetvis helt
beroende på elpriset. På anläggningar under 255 kW är man dessutom befriad från
energiskatt på det som produceras.

Finansiering av investeringen om 170 TSEK föreslås ske ur KS investeringsreserv för
2020.

4. Ekonomi

Hittills anslagna medel i ”Projekt Oxelöskolan”

Byggnation inkl optioner och förberedande markarbeten 253,5 MSEK

Renovering av skyddsrum

/ ombyggnation av pumpstation 3,2 MSEK

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Sara Heltborg Ronélius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Kommunchef (FK)

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Kommunstyrelsen

Antagande av konstprogram Oxelöskolan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Konstprogram för Oxelöskolan antas

Budget för konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan inklusive konsultkostnader fastställs till
2 mkr

Kommunchef ges i uppdrag att konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan sker enligt antaget
konstprogram.

Finansiering sker ur KS investeringsreserv 2020

Sarah Heltborg Ronélius, fastighetsekonom, utses som attestant för projektet.

2. Sammanfattning
Vi byggnation av kommunala verksamhetslokaler är det gängse att budget avsätts för
konstnärlig utsmyckning av lokalerna. I ett gemensamt arbete mellan projektgrupp och
styrgrupp för Oxelöskolan samt Kultur och Fritidsförvaltningen har förslag utarbetats om hur
konstnärlig utsmyckning bör hanteras vid byggnation av Oxelöskolan. Enligt förslaget sker
den konstnärliga utsmyckningen enligt ett konstprogram.

Budgeten för byggnationen av Oxelöskolan är på 220 miljoner kronor. Föreslagen budgeten
för den konstnärliga utsmyckningen och konstkonsulten är 2 miljoner kronor vilket
motsvarar 0,9 % av skolprojektets totala budget.

Det föreslagna konstprogrammet utgår från användarnas perspektiv och arbetar utifrån
nyckelord som integration, trygghet, utomhuspedagogik, lek, flexibilitet, fantasi, aktivitet,
lärande engagerat, miljö och hälsa. Fokus i arbetet kommer att ligga på funktionell konst
runt entréer, utemiljöer, och gemensamma ytor utifrån ett scenografiskt perspektiv.

Urvalsprocessen kommer att genomföras i olika steg. Efter att intresseanmälningar
inkommit som uppfyller kravet för kommunal upphandling och konstprojektets kriterier utser
utvärderings-/samrådsgruppen tre konstnärer som mot ett arvode får lämna ett anbud och
skissförslag. Därefter efter inlämnade anbud och skissförslag utser utvärderings-
/samrådsgruppen den eller de konstnärer som tilldelas uppdraget

3. Ärendet
Konst är och har varit en identitetsskapande del av stadsrummet och byggnadskonsten
genom historien. Förr användes konst för att uttrycka makt och närvaro i stadsrummet eller
med syftet att försköna en plats. Idag talar man oftare om konstnärlig gestaltning där konst
är ett sätt att skapa innehåll och sammanhang eller att förstärka ett områdes eller fastighets
karaktär. Konsten har en förmåga att stärka relationen mellan människor och plats, den
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tillåts gestalta frågor och känslor i våra offentliga, gemensamma rum och skapar
mötesplatser, både fysiska och mentala.

Att arbeta med konstnärlig gestaltning på Oxelöskolan är ett sätt att arbeta för en hållbar
och stimulerande miljö för barnen och personalen på skolan. Skolan arbetar aktivt för att
stimulera barnens aktivitet, och konsten kan bidra till detta genom att locka till interaktion i
form av lek, dialog och reflektion. Att arbeta med konst i skolmiljö är också ett sätt att visa
att skolmiljön och eleverna är värdefulla och att deras arbetsmiljö är värd att satsa på.

Vad avser storlek på budget för konstnärlig utsmyckning vid byggnation av
verksamhetslokaler varierar den mellan olika kommer. I sammanhanget brukar referens
ges till den så kallade enprocents-regeln. Enprocentregeln är en beräkningsmetod med
över 75 år på nacken, med syftet att frigöra medel till konstnärlig utsmyckning och estetiskt
berika offentliga livsmiljöer. Kommunerna förhåller sig olika till enprocents-regeln. Den
nationella kulturpolitiken är ofta vägledande för många kommuner, landsting och regioner
som i många fall använder någon typ av procentmål som en riktlinje för den konstnärliga
gestaltningen av den offentliga miljön. Konstnärsnämnden genomförde 2013 en
undersökning som bland annat omfattade enprocents-regelns tillämpning i kommunerna.
Frågan besvarades av 115 kommuner och 19 landsting. Enprocentregeln tillämpas som en
regel i 33 % av kommunerna och 37 % av landsting/regioner. Om man lägger ihop olika
graderingar av enprocentregelns tillämpning det vill säga även som rekommendation eller
målsättning, arbetar 64 % av kommunerna med regeln på något sätt. Som exempel kan
nämnas att Eskilstunas kommunala fastighetsbolag avsätter 0,5 % av byggbudgeten vid
nybyggnation av offentliga lokaler till konstnärlig gestaltning, medan Malmö kommun
avsätter 1,5 %.

Kultur och fritidsnämnden behandlade frågan om konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan
vid sitt sammanträde den 11:e december 2019 (KFN 2019 § 53) varvid nämnden
rekommenderar Kommunstyrelsen besluta att anta framlagt konstprogram samt att besluta
om budget för konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan. Kommunstyrelseförvaltningen har
inget att tillföra till nämndens förslag. Kommunstyrelsen föreslås besluta att avsätta 2 mkr
till konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan samt att detta finansieras ur KS
investeringsreserv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Konstprogram Oxelöskolan

Protokollsutdrag KFN 2019-12-11 § 53

Johan Persson Pär Blom
Kommunchef Projektledare

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)

Projektledare Oxelöskolan (FK)

Kultur och fritidsnämnden (FK)
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-11

Utdragsbestyrkande

Kfn § 53 Dnr KFN.2019.51

Antagande av konstprogram Oxelöskolan

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen

Anta framlagt konstprogram Oxelöskolan och besluta om budget för konstnärlig
utsmyckning. Detta föreslås finansieras ur investeringsreserven.

Sammanfattning

Budgeten för byggnationen av Oxelöskolan är på 220 miljoner kronor. Föreslagen
budgeten för den konstnärliga utsmyckningen och konstkonsulten är 2 miljoner kronor
vilket motsvarar 0,9 % av skolprojektets totala budget.

Konstprogrammet utgår från användarnas perspektiv och arbetar utifrån nyckelord
som integration, trygghet, utomhuspedagogik, lek, flexibilitet, fantasi, aktivitet, lärande
engagerat, miljö och hälsa. Fokus i arbetet kommer att ligga på funktionell konst runt
entréer, utemiljöer, och gemensamma ytor utifrån ett scenografiskt perspektiv.

Urvalsprocessen kommer att genomföras i olika steg. Efter att intresseanmälningar
inkommit som uppfyller kravet för kommunal upphandling och konstprojektets kriterier
utser samrådsgruppen tre konstnärer som mot ett arvode får lämna ett anbud och
skissförslag. Efter inlämnade anbud och skissförslag utser samrådsgruppen den eller
de konstnärer som tilldelas uppdraget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2019-12-02.
Förslag till konstprogram för Oxelöskolan.

Dagens sammanträde

Anders Magnusson föredrar ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kustbostäder (för kännedom)
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DEL 1: INLEDNING  
 
Bakgrund  
Oxelösund växer! En ökad inflyttning medför större tryck på de kommunala 
verksamheterna och framförallt behovet av nya platser i skola och förskola. Det tar vi 
höjd för genom att planera för en ny förskola och skola i innerstaden. Den nya 
förskolan och skolan ska vara anpassbar så att den klarar snabba förändringar av 
befolkningen. Den ska också inrymma grundsärskola för årskurserna ett till sex och 
den kommunala musikskolan.  

Skolan byggs tillsammans med NCC och beräknas vara klar till årsskiftet 2020/2021.  
 
Skolbyggnaden  
Skolan kommer att rymma 520 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 och får 
inspirerande och kreativa lärmiljöer. Den blir cirka 7 500 kvadratmeter stor och 
kommer att byggas i tre våningsplan, två för skolverksamhet och ett för 
teknikutrymmen. En idrottshall samt lokaler för kommunal musikskola och 
grundsärskola kommer också att inrymmas i skolan. 
 
Oxelöskolan byggs enligt certifieringen Miljöbyggnad Silver, som innebär stort fokus 
på sunda byggmaterial, bra akustik, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat. På 
husets tak placeras solceller. I anslutning till skolan byggs en fin utemiljö med till 
exempel lekutrustning och en bollplan som kan användas både under och efter 
skolans öppettider. 
 

Huvudentrén, illustrationsbild LLP Arkitekter  



  

 
Ritningar LLP Arkitekter  
 
Vision och mål 
Inredningen ska inbjuda till fysisk aktivitet så långt det är möjligt. D-skolans aktiva 
klassrum och fokus på hälsa står för inspirationen. Inredningen ska kunna användas 
så flexibelt som möjligt, samtidigt ska klassrum och andra utrymmen möbleras för 
att ge barnen möjlighet till rörelse. 

Man har märkt stor positiv skillnad på elevernas studieresultat sedan man började 
arbetet med aktiva klassrum. Aktiva klassrum innebär att smyga in rörelse under 
lektionerna. Koncentrationsförmågan ökar när barnen får växla mellan arbetsplatser 
som kan vara saccosäckar, sittbollar, ståbord, mattor eller låga bänkar. En promenad 
runt huset kan hjälpa till att se ett problem i ett nytt ljus.  
 
Det är vetenskapligt bevisat att fysisk aktivitet främjar inlärning.1 Efter en studieresa 
till Naperville Senior High School i Chicago, som fullt ut arbetar efter konceptet 
gjorde pedagogerna slag i saken och började anpassa skolan efter dessa 

 
1 https://centrumforidrottsforskning.se/research/inverkan-av-utokad-fysisk-aktivitet-pa-skolprestationer-
kognition-samt-fysisk-och-psykosocial-halsa/ 



tankar. Föreläsare Martin Lossman som utbildar inom fysisk aktivitet kopplat mot 
inlärning har också inspirerat. Martins så kallade ”brain breaks” gillar eleverna. Det 
innebär att i all enkelhet göra någonting helt annat en stund och på ett helt 
annorlunda sätt.  
 
För mer information, se film om skolan här. 2 
 
 
DEL II: KONSTEN  

 
Varför konst på Oxelöskolan?  
Konst är och har varit en identitetsskapande del av stadsrummet och 
byggnadskonsten genom historien. Förr användes konst för att uttrycka makt och 
närvaro i stadsrummet eller med syftet att försköna en plats. Idag talar man oftare 
om konstnärlig gestaltning där konst är ett sätt att skapa innehåll och sammanhang 
eller att förstärka ett områdes eller fastighets karaktär. Konsten har en förmåga att 
stärka relationen mellan människor och plats, den tillåts gestalta frågor och känslor i 
våra offentliga, gemensamma rum och skapar mötesplatser, både fysiska och 
mentala.  
 
Att arbeta med konstnärlig gestaltning på Oxelöskolan är ett sätt att arbeta för en 
hållbar och stimulerande miljö för barnen och personalen på skolan. Skolan arbetar 
aktivt för att stimulera barnens aktivitet, och konsten kan bidra till detta genom att 
locka till interaktion i form av lek, dialog och reflektion. Att arbeta med konst i 
skolmiljö är också ett sätt att visa att skolmiljön och eleverna är värdefulla och att 
deras arbetsmiljö är värd att satsa på. 
 
Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, 
som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan 
de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges 
möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst. – Kulturrådet3 
 
”Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet 
ska de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna 
uppmärksammas”. (Kapitel 1Skolans uppdrag, s. 8 LGR11) 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=uZBMQkrCH_U&feature=youtu.be 
3 http://www.kulturradet.se/Skapande-skola/ 
 



Förväntningar 
Oxelösund kommun vill se en konstnärlig gestaltning som stimulerar framför allt 
elever men också personal. När det gäller de minsta barnen så kan en motorisk eller 
sensorisk upplevelse vara bra. Att involvera brukarna, både personal och kommande 
elever i musikskolan, skola och förskola är en viktig aspekt i arbetet med konsten. 
Konsten ska även tillföra något extra, ej bara vara vacker att se på utan utmana 
betraktaren och skapa ett utrymme för reflexion och vara utförd av professionella 
konstnärer.  
 
”Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån 
olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och 
estetiska”. (kap 1, LpFö 18) 
 
”Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll (…) Tolka och samtala om 
innehåll och budskap i olika estetiska uttryck”. (Kap 3, Förskoleklassen, Centralt 
innehåll, s. 20, LGR11) 
 
Förvaltningsperspektivet är viktigt, skolan ska hålla över tid och det gäller även 
konsten som bör vara robust och tåla skolmiljön. 
 
 
Nyckelord:  Integration, trygghet, utomhuspedagogik, lek, flexibilitet, fantasi, aktivitet, 
lärande, engagerat, miljö och hälsa. 
 
”Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att 
lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat 
samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att 
främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse 
och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska 
arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, 
pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och 
kommunicera.  I undervisningen ska eleverna uppmuntras och utmanas att pröva egna 
och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Därigenom ska eleverna 
ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga”. (Kapitel 
4 Fritidshemmet, s. 22, LGR 11). 
 
 
 
 
 
 
 



 
Platser för konst  
 
 
Utomhusmiljö - huvudentré 
 

 
 
 

 

 
 



 
Utomhusmiljö – Förskolegård 
 

 

 
 
Utomhusmiljö – skolgård 
 

 



Inomhusmiljö - torgen/scener  

 
Inomhusmiljö - gymnastiksal/Scen 
 

 
 

 



Inomhusmiljö - Vägg/entré till gymnastiksal/scen 
 

 
 

  
Förutsättningar för konsten 
 
Inomhus 
På entréplanet ligger en samlingsplats/ljusgård som utgör själva hjärtat av skolan 
och är den plats som besökaren först möter. Här kommer skolbarnen vistas på sin 
fritid, när de ska besöka Kulturskolan, ha lektioner i idrott, slöjd, musik samt när de 
köar in till skolmatbespisningen. Idrottshallens stora entré, som kommer användas 
främst vid evenemang, vetter ut mot samlingsplatsen och har ett golv med 
akustikklassning som även ska fungera för konserter. Den konstnärliga gestaltningen 
kan med fördel ta sig an entrén med intilliggande väggytor in till idrottshallen och 
förtydliga dess dubbla funktion för kulturarrangemang och samtidigt skapa en miljö 
som triggar fantasi och skapande. 
 
Inne i själva idrottshallen finns möjlighet att skapa förutsättningar för 
kulturaktivitet genom scen, kulisser/backdrops och mattor. På plan 2 där eleverna 
har sina klassrum finns även de så kallade torgen som redan utformats med scenytor, 
här kan idén kring kulturaktivitet, textil och mattor återkomma. 
 
Utomhus 
Den stora huvudentrén ligger synbart till för besökande och förbipasserande och 
skapar en nod i området. Då själva entrépartiet ligger indraget under tak bildas här 
en plats där ett konstverk kan vara en del och förstärka dess funktion som entré 
genom att fungera som ett riktmärke och välkomna besökarna. Konsten kan här 



bidra med att skapa en välkomnande plats och förmedla något om vad som finns i 
skolan. 
 
Förskolebarnens väntyta i anslutning till entrén är belägen i en skyddande ursparing 
ur själva skolbyggnaden med utsikt från Kulturskolan och förskoleverksamheten. Här 
kommer barnen att samlas i väntan på sina kamrater när de ska vidare ut till 
förskolegården. Markbeläggningen kommer bestå av markplattor och konstgräs, man 
har även planerat för ljusbollar som ska bidra till en stimulerande miljö. Konsten kan 
med fördel ta sig an dessa ytor och belysning, det är viktigt att konsten fungerar över 
tid och i relation till krav på utrymning och snöröjning. 
 
Skolgården kommer dagtid att nyttjas av skol- och förskolebarnen, kvällstid och 
helger av allmänheten och kan därför ses som en av kommunens gemensamma 
platser i området. Även här finns det möjlighet för en konstnärlig gestaltning som 
barnen kan interagera med att ta plats. Skolgården är uppdelad och anpassad efter 
barnen olika ålder och behov med möjlighet till lek, sitt och olika aktiviteter. Även 
här måste konsten fungera i relation till krav på utrymning och snöröjning samt 
regler för lekskulpturer. 
 
Samrådsgrupp 

• Projektledare Kustbostäder 
• Kultur- och fritidschef 
• Sakkunnig från kultur- och fritidsförvaltningen 
• Utbildningsförvaltningens projektledare  
• Arkitekt 
• Konstkonsult  

 
Preliminär Tidsplan  
Konstprogram    augusti-oktober 2019 
Beslut om konstprogram  november 2019 
Annonsering av uppdrag  15 december- 7 januari 2020 
Kvalificering   8-16 januari 2020 
Urvalsarbete steg 1   17 januari 2020  
Beslut om exakt budget   januari 2020 
Urvalsarbete steg 2   24 januari 2020 
Anbudstid    27 januari – 10 februari 2020 
Urvalsarbete steg 3   11 februari 2020 
Tilldelningsbeslut   22 februari 2020 
Skissperiod    mars-maj 2020 
Skisspresentation    maj 2020 
Produktion    juni-december 2020 
Invigning    årsskiftet 2020-21 
 



Budget 
Konstkonsult: 200 000 SEK exkl. moms 
Anbud: 30 000 SEK exkl. moms 
Skissarvode: 70 000 SEK exkl. moms 
Konstnärlig gestaltning: 1 500 000 SEK exkl. moms 
Oförutsedda utgifter 200 000 SEK exkl. moms 
 
Totalt: 2 000 000 SEK exklusive moms 
 
Den totala byggkostnaden är ca 220 000 000 SEK. 
 
 
Kravspecifikation/ kriterier  

• Konstnärskap som relaterar till konstuppdragets förutsättningar. 
• Verkshöjd och konstnärlig kvalitet med ett unikt och självständigt 

konstnärskap.  
• Konstnärskap som innehar ett uttryck av komplexitet, snarare än dekoration.  
• Förmåga till genomförbarhet av projekt i stor skala,  
• En rumslig kompetens som uppvisar en känslighet för skala och olika 

material.  
• Konstnären ska uppvisa förmåga att samspela med den arkitektoniska 

gestaltningen.  
• Konstnären ska vara intresserad av att den konstnärliga gestaltningen 

fungerar för flera olika åldrar.  
• Konstnären ska ha erfarenhet av att ha genomfört konstprojekt i 

utomhusmiljö. 
• Konstnären ska ha god förkunskap om textila material. 
• Konstnären ska visa prov på teknisk materialkunskap gällande funktionen ur  

ett förvaltningsperspektiv, och säkerhetsperspektiv.  
 
Meriterande är att tidigare ha arbetat med scenografi. 
 
 
Upphandlingsform 
Upphandlingen av den konstnärliga gestaltningen genomförs som urvalsförfarande 
enligt 19 kap. 6 § i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).  
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Godkännande om att ta upp investeringskostnad på
restvärdeslistan Jogersö camping

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkännande av att ta upp föreslagen investering på restvärdeslistan.

1. Sammanfattning
Hyresgäst vid Jogersö camping har investerat i två villavagnar samt utbyggnad av altan
inklusive tak vid receptionsbyggnad till en sammanlagd kostnad av 331 tkr och önskar få
detta godkänt som investeringskostnad och tillagt på restvärdeslistan med en
avskrivningstakt på 15 år.

Villavagnarna har en modern standard med ett lättare pentry som innefattar kokplatta,
kylskåp, ej vatten/avlopp. Större altan med altantak möjliggör att flera kan äta ute även
vid sämre väderlek.

Ovanstående investeringar höjer standarden på campingen och
kommunstyrelseförvaltningen lyfter där med förslaget om att lägga detta på
restvärdeslistan.

Kommunstyrelseförvaltningen vill förtydliga att inverteringar som hyresgästen på
campingen önskar få tillagda på restvärdeslistan ska fortsättningsvis aviseras till
Kommunstyrelseförvaltningen i början av året. Investeringsförslag ska beredas som ett
ärende till kommunstyrelsen för beslut innan investeringen utförs.

Restvärdeslistan uppdateras med ny summering samt ett förtydligande att beloppet är
angivet exklusive moms.

Beslutsunderlag
Restvärdeslista, daterad 2019-12-23
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-12-20

Johan Persson Sarah Heltborg
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Sarah Heltborg (FK)
Kustbostäder (FÅ)



Restvärdeslista Jogersö 2019-12-23

I enlighet med hyresavtal daterad 2012-10-19 så har hyresgästen möjlighet att
genomföra egna investeringar i anläggningen. För reglering av dessa görs en sk
restvärdes bedömning och när hyresavtalet avslutas så regleras det återstående
värdet på genomförda investeringar enligt nedan.

Investering 2010

Altan och campingreception med ett ursprungligt värde på 20 000 kr har en
bedömd avskrivningstid på 10 år. (avskrivning med 2000 kr/år, fullt avskriven till
år 2020)

Investering 2011

Dansbana/utbyggnad av altan med ett ursprungligt värde på 31 000 kr har en
bedömd avskrivningstid på 10 år. (avskrivning med 3100 kr/år, fullt avskriven till
år 2021)

Uppförande av glasskiosk med ett ursprungligt värde på 10 500 kr har en
bedömd avskrivningstid på 10 år. (avskrivning med 1050 kr/år, fullt avskriven till
år 2021)

Investering 2013

Uppförande av reception med ett ursprungligt värde på 259 000 kr har en
bedömd avskrivningstid på 20 år. (avskrivning med 12 950 kr/år, restvärde år
2023 129 500 kr)

Ombyggnation av kök med ett ursprungligt värde på 149 240 kr har en bedömd
avskrivningstid på 10 år. (avskrivning med 14 924 kr/år, fullt avskriven till år
2023).

Investeringar 2014

Byggnation av vinterträdgård (uterum) för 294 000 kr som har en bedömd
avskrivningstid på 15 år. (avskrivning med 19 600 kr/år,
restvärde år 2023 är 117 600 kr).

Anläggande av miljöstation vid infarten 16 000 kr som har en bedömd
avskrivningstid på 10 år. (avskrivning med 1 600 kr/år, restvärde år 2023 är 1 600
kr).

Byggnation av tak över småstugornas entréer. Totalt 48 000 kr med en
avskrivningstid på 10 år. (avskrivning med 4 800 kr/år, restvärde år 2023 är 4 800
kr).

Asfalt på infarten till campingen för 15 000 kr. Med avskrivningstid 15 år.
(avskrivning med 1000 kr/år, restvärdet år 2023 är 7 000 kr).

Fyra platser för tunga fordon samt staket 41 500 kr. Med avskrivningstid 10 år.
(avskrivning med 4 150 kr/år, restvärdet år 2023 är 8 300 kr).



Investeringar 2015

Två stycken värmepumpar till receptionen samt vinterträdgården för totalt 39 000
kr. Med avskrivningstid 10 år. (avskrivning med 3 900 kr/år, restvärde år 2023 är
11 700 kr).

Iordningställande av 15 kvm gäststuga för totalt 89 000 kr. Med avskrivningstid 15
år. (avskrivning med 5 933 kr/år, restvärdet år 2023 är 47 466 kr).

Investeringar 2016

Skogsbastu med dusch och pentry samt stuga för boende på 22 kvm för totalt
236 000 kr. Med avskrivningstid på 15 år. (avskrivning med 15 733 kr/år,
restvärdet år 2023 är 141 600 kr).

Förråd samt verkstad för totalt 60 000 kr. Med avskrivningstid på 15 år.
(avskrivning 4 000 kr/år, restvärde år 2023 är 36 000 kr).

Villavagn 1 för totalt 141 000 kr (material 66 000 kr samt arbete 75 000 kr).
Med avskrivningstakt på 15 år (avskrivning med 9 400 kr/år, restvärdet år 2023 är
84 600 kr).

Investeringar 2017

Villavagn 2 för totalt 145 000 kr (material 70 000 kr samt arbete 75 000 kr).
Med avskrivningstakt på 15 år (avskrivning med 9 667 kr/år, restvärdet år 2023 är
96 665 kr).

Investeringar 2018

Utbyggnad av altan utanför reception samt tak över samma altan för totalt
45 000 kr (material 25 000 kr samt arbete 20 000 kr). Med avskrivningstakt på 15
år (avskrivning 3 000 kr per år, restvärdet år 2023 är 33 000 kr).

Investeringar 2017, 2018, klara 2019 pågående

Utbyggnad stuga 1 - 6 (beslut för dessa om 100 tkr finns från 2016, läggs till på
listan när arbetet är slutfört och besiktat)



Summering

Totalt restvärde att lösa ut från campingen vid ett eventuellt avslut av avtalet sista
december år 2022 är 719 831 kr exkl 25% moms.

Oxelösund 2020- Oxelösund 2020-

…………………… …………………….

Magnus Petersson Susann Borg

Oxelösunds kommun Havets Källa AB
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Sveriges Kommuner och Regioner 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se 

Regionstyrelserna 
Kommunstyrelserna 

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om 

överenskommelse om samverkansregler för den offentligt 

finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, 

medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin 

fr.o.m. 2020 

Ärendenr: 19/01386 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13 
december 2019 beslutat  

att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt 
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin 
och laboratorietekniska industrin, 

att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen, 
samt 

att informera regioner och kommuner om beslutet. 

Bakgrund 

Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkans-
reglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare 
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges 
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och 
Swedish Labtech. 

Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men 
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt 
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning 
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industri-
organisationerna i särskild ordning.  

Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderni-
seras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås, 
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots 



2019-12-13 Vårt dnr 

19/00031 

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälso- 
och sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig 
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner 
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med 
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får 
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla 
inblandade parter vid samverkan. 

SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över 
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av 
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida 
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling 
för både hälso- och sjukvård som industrin.  

Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp 
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade 
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s 
webbplats, skr.se.  

Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner 
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och 
chefer har kunskap om dem. 

Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b. 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Anders Knape 
Ordförande 

https://skr.se/


 
 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

 

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER 

FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDU-
STRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish 
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur med-
arbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med 
varandra.  

Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för 
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att 
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt. 

Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens, 
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård 
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.  

Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer 
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och 
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett 
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan. 

Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egen-
åtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att 
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.  

Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.   

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överens-
komna samverkansregler. 

 

 

Anders Knape                                                   Malin Parkler   

Sveriges Kommuner och Regioner          Läkemedelsindustriföreningens 
Service AB 

 

 

Helena Bragd    Peter Simonsbacka 

Swedish Medtech                                        Swedish Labtech 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Allmänna förutsättningar  

I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården, 
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under 
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och 
behandlingar.  

Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att 
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan 
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och 
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskaps-
insamling,  utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre 
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och 
sjukvård som är av stor vikt för samhället.  

Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidens-
baserad, kostnadseffektiv och säker vård.  

Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fort-
bildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder 
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet. 

Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare 
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande 
så att de är anpassade till sin samtid. 
 
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i 
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt. 
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorie-
teknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska 
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.  

Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya 
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av 
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där 
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskaps-
styrning kan medverka till informationsspridning av kunskap. 

I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätt-
håller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som 
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.  

Samverkansreglernas omfattning 

Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler. 

Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa 
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorie-
teknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.  

Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive 
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och 
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.  

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och 
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och 
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet. 
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Bärande principer och regler 

Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och 
ska tillföra alla samverkande parter nytta.  

Följande principer gäller vid all form av samverkan 

Förtroendeprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte 
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller upp-
fattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.  

Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet 
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upp-
handling och beskattning. Detta för att säkerställa att skatte-
medlen används korrekt, att patienter och användare kan 
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att 
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Sam-
verkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att 
äventyra förtroendet.  

Nyttoprincipen  Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå 
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov 
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska 
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv. 

Transparensprincipen Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara 
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, för-
fattningar, affärs- och uppförandekoder och policys.   

För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedels-
industriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens. 
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verk-
samheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas. 

Proportionalitetsprincipen Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska 
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhåll-
ande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara 
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den 
tjänst som utförs.  

Måttfullhetsprincipen Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av 
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på mått-
fullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteende-
påverkande för mottagaren.  

Dokumentationsprincipen All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri 
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning före-
kommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal 
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet, 
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år 
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskilda- 
eller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå. 
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Följande regler gäller vid all form av samverkan 

Grundregel                         Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom 
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner 
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot 
dessa regler eller dess intentioner. 

Godkännande av deltagande Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbets-
givarens godkännande för deltagande är inhämtat.  

Måltider Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med 
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning 
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte 
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens 
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.  

Alkohol  Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske 
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig   
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas. 

Sociala aktiviteter Varken i samband med sammankomster eller umgänget i 
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras 
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och 
sjukvården.  

Resor Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära 
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor 
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras 
för resor (> 6h) utanför Europa. 

Medföljande  Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får 
inte delta. 

Sponsring Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkes-
mässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster 
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med 
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver 
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast 
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad 
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet, 
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen 
eller begäras av hälso- och sjukvården. 

Val av ort och lokal Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster 
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av 
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap 
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. 

Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska 
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritids-
orter under säsong och platser som är kända för sin exklu-
sivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under 
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella 
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrange-
manget - till exempel idrottstävlingar.  



5 
 

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Definitioner 

Bisyssla Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan 
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.  

Hälso- och sjukvård  All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regi-
oner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal 
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).  

Industri Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och 
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den sven-
ska marknaden.   

Medarbetare  Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdrags-
tagare eller konsult. 

Ordinarie verksamhet Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den 
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjuk-
vården bestämt att den ska utföra, förutom författnings-
reglerade arbetsuppgifter. 

Sjukvårdshuvudman Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.   

Verksamhetschef Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef 
som svarar för verksamheten och som har det samlade 
ledningsansvaret.  

Produktinformation  Med produktinformation avses sammankomst med syfte att 
informera om en produkts specifika egenskaper eller hand-
havande i marknadsföringssyfte.  

Sponsring  Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det 
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex. 
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller 
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en 
donation, där en motprestation saknas.   

Sammankomst Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare 
och chefer och industrin interagerar med varandra. Samman-
komst kan även ske på distans. 

Konsultation  Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför 
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom 
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ s.k. advisory boards. 
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER 

BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINAN-
SIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN 
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN 

Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande 
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.  

Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika 
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga 
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i före-
kommande fall i egna etiska regelverk. 

Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården 
och industrin.  
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och 
säkert handhavande och funktion  

a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag 

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska 
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla 
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av 
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som 
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för 
produktuppdateringar och ersättningsprodukter. 

Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medic-
intekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska 
användas.  

Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver 
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav 
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat 
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller 
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat 
träning på den normala arbetsplatsen. 

Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och 
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller 
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade. 
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller samman-
komst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen. 

Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinforma-
tion stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras. 
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna. 

Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag 

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknads-
föringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via 
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG) 
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal. 

RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven 
i produktens riskhanteringsplan.  

RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller 
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbets-
platsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.  

Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra 
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan 
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges 
utanför arbetsplatsen. 
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga rele-
vanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande prin-
ciperna i detta regelverk.  

Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess. 

2) Produktinformation 

En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant 
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller 
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter 
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna 
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en 
aktivitet i marknadsföringssyfte. 

Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för 
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett. 

Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I 
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske 
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral. 

Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbets-
plats och under arbetstid.  

3) Övriga sammankomster 

Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad 
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.  

Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå 
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter. 

Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade 
regler för dessa specificeras.  

Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en 
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade pro-
grammet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten. 

Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial, 
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande. 

Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av 
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska 
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av 
resa eller hotell göras. 

Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har 
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.   
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a) Sammankomster arrangerade av industrin 

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälso- 
och sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell. 

Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till 
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.    

Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga 
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef. 

Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedels-
kommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicin-
tekniska chefer. 

Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till 
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för 
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra 
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel:  Större utbildningstillfälle, 
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och 
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till. 

I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade 
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella 
sidoarrangemang.  

Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.  

Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på 
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om 
inte särskilda skäl motiverar annat.  

b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin   

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin 
där parterna delar på ansvar och kostnader.  

Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för 
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.  

Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer. 

Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan. 

Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader 
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal, 
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står 
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och 
liknande. 

c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part  

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en 
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården. 

Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta 
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten. 
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras 
eller erbjudas. 

Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild 
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring 
begäras eller erbjudas. 

Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, 
kurssekreterare och liknande. 

Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten 
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad 
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda 
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så 
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett 
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.  

4) Konsultation och uppdrag för industrin 

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i 
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och 
rådgivande organ, så kallade advisory boards.  

Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär 
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande  bisyssleregler tillämpas.  

Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens 
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän 
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och 
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar, 
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till 
arbetsgivaren.   

Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag 
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i 
aktuell jävsdeklaration. 

Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar 
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett 
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta 
åtgärder utifrån den information som inhämtats.  

Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet 
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det 
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det 
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs 
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.  

Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.   

5) Stipendier 

Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas 
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge 
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden. 
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning 
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål, 
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och 
transparent.  

Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får 
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning. 

Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens 
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler. 

6) Donationer 

Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie 
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala 
aktiviteter.  

Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling 
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i 
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner. 

Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida 
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller 
tjänster.   

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag 

samverkar 

Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha 
olika syften.  

Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig 
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i 
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.  

Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar 
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och 
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild 
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälso- 
och sjukvården.  

Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten 
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens 
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter, 
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).  

Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom 
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska 
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader 
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för 
utvecklingsprojektet.  

Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och 
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.  
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Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare 
 

Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfatt-
ande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter 
projekttiden. 

Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i 
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.  

Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är: 

• samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska 
utföras inom ramen för konsultavtal,  

• erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller 
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional 
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är 
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester, 
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram. 

8) Referenskund 

Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter, 
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att 
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift. 

För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla 
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget 
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.  

9) Marknadsundersökningar 

Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg 
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får 
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag 
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den 
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt 
ICC/ESOMAR.  

Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte 
annat överenskommits i det enskilda fallet.  

Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig 
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med 
vid var tid gällande dataskyddslag. 

Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen. 
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast 
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel 
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent 
av gällande prisbasbelopp/KPI.  

Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk 
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör 
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas. 

































 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(19)        Dnr KS.2020.6               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Godkänner redovisningen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa 
beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står 
det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. 
 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2020-01-29 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatu
m 

Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Catharina Fredriksson 191121 A8 Samråd Nylund – Oxelösund  

 
Katarina Haddon 

 
191107 

 
D9 

Beslut om avveckling av övrig 
personal efter särskild 
överenskommelse 

 

Pia Adler 191203 D.3 Provanställning 6 mån 
ungdomsstödjare, O.K. 

Personakt 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

191101-
191130 

B.12 Avslag BAB-diariet 

 
Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

191101 – 
191130 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Henny Larsson 1911-01- 
19-11-31 

D.3 Nyanställda i november månad Castor 

Catharina Fredriksson 2019-12-06 A.6 Fortsatt förordnande, 
biträdande 
säkerhetsskyddschef 

Castor, 
KS.2019.39 

Thomas Hermansson 2019-12-12 A.11 Beslut om sekretess av 
handlingar (kontrakt) 

Castor 
2017.17 

Thomas Hermansson 2019-12-13 A.11 Beslut om sekretess av 
handlingar (fakturor) 

Castor 
2017.17 

Richard Andersson 2019-12-16 F.4 Signering Avtal Mashie Avtalsdataba
sen 

Richard Andersson 2019-12-10 F.3 Tilldelning Upphandling Castor 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-01-29  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Gatusopning 

Johan Persson 2019-12-11 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Åsa Berg 2019-12-03 D.3 Visstidsanställning 
socialsekreterare ekbistånd 

Personakt 

Catharina Fredriksson 2019-12-19 A.6 Yttrande i samråd till FTI Castor 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

2019-12-19 D.3 Visstidsanställning, miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, 2020-
01-01 – 2020-12-31 (timanst) 

Personakt 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

2019-12-19 D.3 Lönetillägg samordnare Personakt 

Camilla Norrgård 
Sundberg 

2019-12-16 D.3 Tillsvidareanställning 
bygglovshandläggare 

Personakt 
 
 

Maria Malmberg/Kjell 
Andersson 

2019-12-20 B.8 Avtalsservitut ledning inom 
Oxelö 7:50 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

19-12-01 – 
19-12-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Henny Larsson 19-12-27 
 

A.11 Beslut om Sekretess anbud                                     
 

Castor 

Johan Persson 

200108 

C1 Beslut starta 
investeringsprojekt, 
underhållsarbeten i skärgården 
inför sommarsäsong 2020 

Ekonomi  

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2019-12-01- 
2019-12-31 

B.9 
Avtal båtplatser 

Castor 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2019-12-01-
2019-12-31 

B.4 
Försäljning fastigheter 

Castor 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2019-12-01-
2019-12-31 

B.11 Avtal om 
bostadsarrende/lägenhetsarre
nde 

Castor 

Maria Malmberg 2019-12-18 A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Margrita Sjöqvist 

2019-12-31 

C.5 Avskrivning av osäkra 
fordringar <25 000 kr, 
samlingslista november-
december 2019 

Ekonomi 

 
 
 
______ 
 
 
 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-01-29   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(20)        Dnr KS.2020.5               
 
 
Balanslistan  
 
 
 
Dagens sammanträde 
 
Balanslistan gås igenom och läggs till handlingarna.  
 
 
______ 
 
 
 



Beskrivning ÄrendeNr Uppdrag Uppdrag klart 
Framtidens förskola och skola KS.2012.133 Informera om aktuellt läge  Löpande 

Översyn av samarbetsavtalet för Oxelösund 
och Nyköpings gemensamma löneadminist-
ration 

KS.2016.86 Ks § 124 2016-09-07 

Uppdra till kommunchefen att göra en översyn av samarbetsavtalet för 
Oxelösund och Nyköpings gemensamma löneadministration. 

 
Mars 2020 

Samordning av grund-och dricksvattenfrågor i 
Nyköpings- och Oxelösunds kommuner 

KS.2017.90 Ks § 100 Kommunchefen ges i uppdrag att återrapportera resultatet av 
arbetsgruppensarbete minst en gång per halvår.  

Mars 2020 

Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna och 
gästhamnen 

Ks.2015.116 Ks § 204 2017-11-29 Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de 
förslag till utvecklingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram 
i utredningens slutsatser 

Mars 2020 
 

Förvaltarprocessen KS.2018.101 Ks § 112 2018-05-30  

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad 
2018-05-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvalt-
ning av verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorgani-
sation underställd kommunchef. 

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning 
för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och åter-
komma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunsty-
relse inom ramen för budget 2019—21 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskriv-
ning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförslaget 
bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konse-
kvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad orga-
nisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB. 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprin-
cip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga 
som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter 

5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomförande 

Mars 2020 



 
 
 
Revidering av näringslivsprogram för 
Oxelösunds kommun 2019 

KS.2019.29 KS 2019-03-06 § 41 
 
1.  Kommunchefen ges i uppdrag att presentera förslag till revide-
rat näringslinsprogram för Oxelösunds kommun 
 
2.  Kommunchefen uppdras att utvärdera köp av tjänst för nä-
ringslivsansvarig från Onyx näringslivsbolag 

1. November 
 
2. Januari 2020 

Ansökan om ökade anslag för utbild-
ningsnämnden 2019 

KS.2019.18 KS 2019-03-06 § 43 
 
Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en utredning kring 
finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd själv 
inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning 
på central finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verk-
samhetsnämnd. 

Januari 2020 

Förstudie LSS KS.2018.167 KS 2019-05-29 § 92 
 
1.Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till Kommunsty-
relsens sammanträde i oktober jämföra alternativen. 
·Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombygg-
nation av Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya för-
utsättningarna. 
·Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS. 
·Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS. 
·Ev. annat övrigt alternativ. 

Januari 2020 

Avtal med kommunala bolagen KS.2019.58 KS.2019-04-24 § 67 
 
Ny punkt tillförs balanslistan med uppdrag till kommunchefen att 

Januari 2020 

av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter för 
kommunens verksamhetsfastigheter 

6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrel-
sen med förslag om genomförande och finansiering av reinveste-
ringsprojekt i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på sta-
tusbesiktning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastig-
heter  



utveckla avtal för de uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avse-
ende drift och förvaltning av verksamhetsfastigheter och underhåll 
och skötsel av gata/park på med återrapporteringstidpunkt de-
cember 2019. 

 
Kommunstyrelsens balanslista reviderad 2019-11-27 
 

 

Balanslista gällande motioner och medborgarförslag och e-förslag 

Beskrivning Ärende nr Registrerat Status 

Motion om utred ägarstyrningen i Oxelösunds kommuns bolag KS.2019.53 2019-04-03 Inte berett av KSF 

Motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun KS.2019.54 2019-04-03 Klar för avgörande 

Medborgarförslag att förse kommunens byggnader med Sol-
cellspaneler 

KS.2018.202 2018-11-14 Inte berett av KSF  

 

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på 
kommunala byggnader 

KS.2019.83 2019-05-15 Inte berett av KSF 

 

Motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna 
den biologiska mångfalden 

KS.2019.119 2019-10-16 Remiss svar inkommit från MSN 

Motion angående valfrihet för äldre (LOV) KS2019.120 2019-10-16 Inte berett av KSF 

Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastighet-
er 

KS.2019.140 2019-12-11 Inte berett av KSF 

Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för entrepre-
nörskap och entreprenöriellt lärande inom grundskolan från de 
låga åldrarna till högstadiet 

KS.2019.141 2019-12-11 Inte berett av KSF 

Medborgarförslag om att Oxelösund ska bli en attraktiv plats 
för husbilsturister 

KS.2019.101 2019-09-18 Inte berett av KSF (översänd till 
MEX för handlägging) 



Besvaras av KS 

Reviderad 2019-12-11 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2019-12-30 KS.2019.143

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Styrdokument 2019

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Redovisningen godkänns.

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

2. Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2019-12-30

Förteckning, kommunens styrdokument 2019

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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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 
 

 

O
XL

26
21

 v
 1

.0
 2

00
7-

03
-1

3 

 

Styrdokument, Oxelösunds kommun 2019 

 Styrdokument 
1 Vision 2025 
  

2 Mål och budget samt verksamhetsplaner 

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

  
3 Arbetsordning och reglementen  

 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
 Huvudreglemente för Oxelösund kommuns nämnder 
 Reglementen för kommunala nämnder 
 Reglemente för kommunstyrelsen 
 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 
 Reglemente för krisledningsnämnden 
 Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 Reglemente för utbildningsnämnden 
 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 
 Reglemente för valnämnden 
 Reglementen för kommunala råd 
 Reglemente för Kommunala Handikapprådet 
 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
 Reglementen för gemensamma instanser 
 Reglemente, Förbundsdirektionen i Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund 
 Reglemente, Förbundsordning för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund 
 Reglemente, Nyköping-Oxelösunds gemensamma Överförmyndarnämnd 
 Reglemente för växelnämnden 
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Datum   
2020-01-03  

 

 

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

  
4 Delegations- och verkställighetsordningar 

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

  

5 Bolagsordning och ägardirektiv 

 Helägda Kommunföretag 
 Bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 
 Bolagsordning för Oxelö Energi AB 
 Bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB 
 Ägardirektiv för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB 
 Ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB 
 Ägardirektiv för Oxelö Energi AB 
 Avkastningsplan för de kommunala bolagen 
 Uppdragsbeskrivning för ordföranden i dotterbolagen 
 Företagspolicy för Oxelösunds kommun 
 Arbetsordning för styrelse i Oxelösunds Förvaltnings AB 
 Arbetsordning för styrelse i Oxelö Energi AB 
 Arbetsordning för styrelse i Kustbostäder i Oxelösund AB 
 Delägda företag 
 ONYX Näringslivsutveckling AB  
 Oxelösunds Hamn AB 
 Förbundsordning och reglemente för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund 
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Datum   
2020-01-03  

 

 Styrdokument 
6 Kommunala planer och program 

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

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

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

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

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

  
7 Riktlinjer  

 Barn och unga 
 Riktlinje för elevresor på gymnasium, Komvux och folkhögskola 
 Riktlinje för ersättning av måltider och läromedel 
 Riktlinje för mottagande grundsärskola och gymnasiesärskola 
 Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun 
 Riktlinje för förskola och pedagogisk omsorg 
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Datum   
2020-01-03  

 

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

 Riktlinje för skolskjuts 

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

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

  



  5(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

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

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

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

  
  



  6(6) 
Datum   
2020-01-03  

 

 Styrdokument 
8 Kommunala policyn 

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

 
 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2019-12-18 KS.2019.122

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Donationsfonden ansökan om permutation

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

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

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

2. Sammanfattning

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

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

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

Beslutsunderlag
Stiftelsens gåvobrev och tidigare beslut 2008 Ks§9

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

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

2019-12-20 KS.2019.54

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun

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

Motionen avslås.

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

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

Yrkanden:

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

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

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

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

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

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

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

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

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



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2019-12-20 KS.2019.54

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

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

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

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Motionären (FK)

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


Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-11-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 202 Dnr KS.2019.54

Svar på motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds
kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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

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

Yrkanden:

·Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

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

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

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

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

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

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

Motionen föreslås därför avslås.

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



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2019-11-27

Utdragsbestyrkande

Motion om etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Motionen avslås

Förslag

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

Beslutsgång

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

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

______

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-09-18

Utdragsbestyrkande

Msn § 82 Dnr MSN.2019.15

Yttrande över motion om etablering av trafikpark inom Oxelösunds
kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige

Motionen avslås

Sammanfattning

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

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

Yrkanden:

· Att utreda möjligheten till en barntrafikskola/park.

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

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

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

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

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

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-03

Utdragsbestyrkande

Kf §47 Dnr KS.2019.54

Motion om Etablering av trafikpark inom Oxelösunds kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till Miljö och samhällsbyggnadsnämnden för beredning

Dagens sammanträde

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

Etablering av en trafikpark inom Oxelösunds kommun

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

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

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

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

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

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

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



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-04-03

Utdragsbestyrkande

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

varumärke.

Oxelösund 2019-04-02

Jan-Eric Ericsson Jannike Zetterman Leif Winnsberger

Beslut till:
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
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Datum Dnr

2020-01-07 KS.2019.47

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

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

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

2. Beslutet gäller från och med 14 februari 2020.

3. Beslutet justeras direkt.

2. Sammanfattning

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

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga.

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

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslut till:

mailto:niklas.telin@oxelosund.se


Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-01-07 KS.2019.47

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17

Utdragsbestyrkande

Msn § 116 Dnr MSN.2019.16

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun-
fullmäktige

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

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

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

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

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

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

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

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta ”Taxa för bygglov, plan, mät- och kartverksamhet”, att gälla från och med det
datum den beslutas i kommunfullmäktige.
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nämnden beslutar enligt förslagen.
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Inledning 
Denna taxa gäller för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet inom den del som 
berör Plan- och bygglagen samt strandskydd (Miljöbalken). Avgifterna tas ut med stöd av 
plan- och bygglagen (2010:900) PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat 
anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella 
myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda, om inget annat anges. 
Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller. 

Enligt denna taxa utgår avgift för 

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

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

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

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

11. Kostnad för kart- och mätverksamhet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Ärendetyp Planenligt Mindre 
avvikelse 

Utanför 
detaljplan 

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

19 500 kr 23 000 kr 23 000 kr 

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

16 000 kr 19 000 kr 19 000 kr 

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

10 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 

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

4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 

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

10 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 

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

4 500 kr 6 500 kr 6 500 kr 

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

2 500 kr 3 500 kr - 

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

7 000 kr 8 000 kr - 

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

3 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 

Marklov för fällning av träd (endast i vissa 
detaljplaner) 

2 500 kr 3 000 kr - 

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

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

 

2. Anmälningspliktiga åtgärder för en- och tvåbostadshus samt 
fritidshus 

 

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

3 500 kr 

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

6 000 kr 

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

1 250 kr 

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

2 500 kr 

 

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

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

 

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

Ärendetyp Planenligt Mindre 
avvikelse 

Utanför 
detaljplan 

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

5 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 

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

14 500 kr 16 500 kr 16 500 kr 

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

20 000 kr 23 000 kr 23 000 kr 

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

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

37 000 kr 43 000 kr 43 000 kr 

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

50 000 kr 56 000 kr 56 000 kr 

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

60 000 kr 68 000 kr 68 000 kr 

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

70 000 kr 78 000 kr 78 000 kr 

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

6 500 kr 8 500 kr - 

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

16 000 kr 18 000 kr - 

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

18 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 

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

11 500 kr 13 500 kr - 

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

2 500 kr 3 000 kr - 

 

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

 

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

3 000 kr 

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

11 500 kr 

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

Tidsersättning 

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

 

6. Övriga anmälningspliktiga åtgärder 
 

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

 

7. Bygglov för skyltar och ljusanordningar 
 

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

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

2 500 kr 

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

4 500 kr 

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

500 kr 

 

8. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 1 
 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

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

Tidsersättning 

 

9. Bygglov för andra anläggningar än byggnader, del 2 
 

Ärendetyp Planenligt Mindre 
avvikelse 

Utanför 
detaljplan 

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

3 500 kr 5 500 kr 5 500 kr 

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

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

3 500 kr 8 000 kr 8 000 kr 

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

4 500 kr 6 500 kr 6 500 kr 

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

9 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 

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

4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 

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

4 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 

 

10. Övriga avgifter 
 

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

 

11. Extra arbetsplatsbesök m.m. 
 

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

 

12. Strandskyddsdispens och Förhandsbesked  
 

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

 

 

Plan 
 

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

Ärendetyp Nybyggnad Tillbyggnad Annan 
ändring 

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

 

2. Planavgift för områdesbestämmelser 
 

Ärendetyp Nybyggnad Tillbyggnad Annan 
ändring 

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

 

3. Planbesked 
 

Ärendetyp Avgift 
Planbesked (positivt samt negativt) 8 000 kr 

 

4. Kostnad för upprättande av detaljplan eller 
områdesbestämmelser 

 

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

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

1. Nybyggnadskarta 
 

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

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

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

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

3 kr / m2 

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

1 kr/ m2 

 

2. Utstakning 
Om utstakning kräver framgår av bygglovsbeslutet.  

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

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

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

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

Ärendetyp Avgift 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 0 – 50 kvm (BYA + OPA) 4 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 51 – 100 kvm (BYA + OPA) 6 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 101 – 200 kvm (BYA + OPA) 8 000 kr 



 

13 
 

Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 201 – 500 kvm (BYA + OPA) 9 500 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 501 – 1000 kvm (BYA + OPA) 11 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 1001 – 2000 kvm (BYA + OPA) 13 000 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad 2001 – 3000 kvm (BYA + OPA) 15 500 kr 
Finutstakning - nybyggnad och tillbyggnad större än 3000 kvm (BYA + 
OPA) 

17 500 kr 

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

 

3. Lägeskontroll 
(Moms 25 % tillkommer) 

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

I avgiften ingår lägeskontroll av fyra stycken punkter. 

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

 

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

Ärendetyp Avgift 
Underlag för situationsplan Gratis 

 

(Moms 25 % tillkommer) 

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

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

 

5. Kartor och flygbilder 
(Moms 6 % tillkommer) 

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

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

 

5.2 Adresskarta 
 

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

 

5.3 Grundkarta 
 

Nyttjanderätt motsvarande 10 % av avgiften tillkommer. 

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

 

5.4 Utskrivet ortofoto/karta 
 

Vid utskrift tillkommer kostnad för material. 

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

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

 

5.5 Övriga åtgärder 
 

Ärendetyp Avgift 
Övriga åtgärder Tidsersättning 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Kommunfullmäktige

Beslut om antagande

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

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

1. Detaljplanen med tillhörande planhandlingar antas.

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

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

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

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

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

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

 En av kommunens gröna kilar som löper genom området blir smalare, men
säkerställs genom att södra delen av planområdet ges användningen Natur.
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3. Ärendet
Inför samrådet lät Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Calluna AB genomföra en
naturinventering, detta eftersom området ingår i en av kommunens gröna kilar. Området
används för rekreation av närboende till viss del, men framförallt korsas det av barn på
vägen till och från skolan. Peterlundsskolan gör även utflykter till skogen på raster. Dessa
möjligheter påverkas negativt av planförslaget.

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

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

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

Beslutsunderlag

 Tjänsteskrivelse om antagande (denna handling)

 Planbeskrivning

 Plankarta

 Granskningsutlåtande

Johan Persson Camilla Norrgård Sundberg
Kommunchef Miljö- och samhällsbyggnadschef

Göran Deurell
Planhandläggare

Beslut till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd



P lanarkitekt
Göran Deu rell

Miljö- och  sam h ällsbyg g nadsch ef

P lanarkitekt
Ch ristoffer Karlström

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

Söderm anlands län Beslutsdatum Instans
Godkännande

Antagande

Laga kraft

P LAN.2017.11

Vinbäret
Detaljplan för del av Stjärnholm 5:37

Oxelösu nds kom m u n

Antag andeh andling

Miljö- och  sam h ällsbyg g nadsförvaltning en

Cam illa Norrg ård Su ndberg

.1:1 000Skala:
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Meters

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

Miljökonsekvensbeskrivning , MKB
Fastig h etsförteckning
Sam rådsredog örelse

Gestaltning sprog ram
Kvalitetsprog ram
Illu stration

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

GRÄNSBETECKNINGAR
P lanom rådesg räns
Användning sg räns
Eg enskapsg räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap

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

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

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

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

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

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

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

)—8,0
))3,0

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

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

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

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

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

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

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

m ätt vinkelrätt m ot entrén, P BL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

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

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

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



MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN, OXELÖSUNDS KOMMUN

2

Förord
Vad är en detaljplan?
En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område,
exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera saker
såsom husstorlek, hushöjd och vilket avstånd huset skall ha till tomtgräns.

En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning
som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva
markanvändningen och bebyggelsen.

För att underlätta förståelsen för planförslaget och dess innebörd finns denna
planbeskrivning. Den redovisar bland annat syfte, förutsättningar, eventuella konsekvenser
samt hur planen ska genomföras.

Detaljplaneprocessen
Planprocessen får sin start när exempelvis kommunen själv, enskilda byggherrar,
exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller ändra
en detaljplan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger uppdrag till förvaltningen att ta
fram ett förslag till detaljplan.

Samråd sker med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett
väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt
planområde. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en
samrådsredogörelse.

Granskning innebär att kommunen ger möjlighet för myndigheter och sakägare att lämna
synpunkter på det slutgiltiga planförslaget. Efter granskningstidens slut sammanställs
dessa synpunkter i ett granskningsutlåtande.

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

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

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

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

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

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

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:

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

 Planbeskrivning (denna handling)

 Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen)

 Granskningsutlåtande

Utredningar
Till planen hör följande utredningar:

 Naturvärdesinventering daterad 2018-11-05

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

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

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

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

Planområdet är cirka 17 000 kvadratmeter stort.

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

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

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

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

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

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

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

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Omständigheter som talar för:

 Området ligger i en av kommunens gröna kilar

Omständigheter som talar mot:

 Området ligger på behörigt avstånd från riskkällor.

 Området saknar rödlistade arter och skyddad natur

 Området saknar kulturvärden

 Exploateringen förväntas inte bli omfattande

 Planeringen förväntas inte strida mot nationella mål eller riksintressen.

 Planen kommer inte innebära verksamheter som behöver tillståndsbedömas.

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

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

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

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

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

Omr
ådet
s
histo

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buller
Området ligger på behörigt avstånd från bullerkällor.

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

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

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

Sammanfattning
Planförslaget innebär i huvuddrag att:

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

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

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

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

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

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

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

Exempel på byggnation som möjliggörs:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Fastighetsägarna har inom denna genomförandetid garanterad rätt att efter ansökan om
bygglov få bygga i enlighet med planen. Efter den tidpunkt då genomförandetiden löpt ut
har fastighetsägare inte längre någon garanterad byggrätt då kommunen kan ersätta,
ändra eller upphäva detaljplanen.

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats.

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

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

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

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

Ekonomiska frågor
Detaljplanen bekostas av Oxelösunds kommun.

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

Dagvatten ska omhändertas lokalt genom infiltration, magasinering och fördröjning.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård-Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Göran Deurell
Planarkitekt



Antagandehandling 1 (8)

Datum

2020-01-10 PLAN.2017.11

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

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

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

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

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

Detaljplanens syfte

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

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

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

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

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

Planförfarandet

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

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

Granskningsutlåtandet redovisar inkomna synpunkter under samrådet från allmänhet,
myndigheter och övriga.
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INKOMNA SYNPUNKTER
Under granskningsstiden har 6 yttranden inkommit. Det angivna datum som finns angivet i
samband med synpunkten är det datum då det diarieförts i kommunen.
I de fall synpunkter har framförts om planförslaget kommenterar Miljö- och
Samhällsbyggnadsförvaltningen detta med ett ställningstagande inför fortsatt planprocess.

Om långa samrådsyttranden har inkommit har ansvarig handläggare sammanställt en
kortare version som sammanfattar huvuddragen i de inkomna synpunkterna.

Yttranden utan erinran

Räddningstjänsten (2019-09-11)

Räddningstjänsten har inget att erinra mot inkomna handlingar.

Kommentar: Yttrande noterat.

Kustbostäder (2019-09-25)

Kustbostäder i Oxelösund AB har inget att erinra mot planen.

Kommentar: Yttrande noterat.

Yttranden med erinran

Lantmäteriet (2019-09-12)

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

Nytt namn för kvarteret är föredömligt utsatt på plankartan.

Lantmäteriet har i övrigt inget att erinra mot denna detaljplan.

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

Privatperson (2019-09-16)

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

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

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

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

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

Kommentar:

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

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

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

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

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

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

Övrig återkoppling och krav på ändring så långt vi kommit:

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

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

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

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

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

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

Länsstyrelsen (2019-09-24)

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

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

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

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

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

Kommentar:

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

Plushöjder kring planområdets kvartersmark inklusive lågpunkten i norr.

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

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

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

Sammanfattningsvis ändras planförslaget enligt följande:

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

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

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

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

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

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

Synpunkter som inte blivit tillgodosedda

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

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Camilla Norrgård Sundberg Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

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

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

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

2.Statsbidraget fördelas enligt följande:

Utbildningsnämnden 930 tkr

Vård- och Omsorgsnämnden 466 tkr

Kommunstyrelsen 52 tkr

Kultur- och Fritidsnämnden 52 tkr.

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef
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