
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 

Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2020-03-16 kl. 08.30 i kommunhuset, 
rum Hävringe 

Catharina Fredriksson 
Ordförande Thomas Hermansson 

Sekreterare 

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

Infoärenden 
Oxelöskolan  Pär Blom 08.30 - 09.00 
Strukturbild Sörmland Mikael Forsberg  09.00 - 10.00 
Tema Personal Henny Larsson 10.15 - 11.15 
Service och kommunikationsenheten informerar Annelie Ljungwald 11.30 - 12.00  

Nr DiarieNr 
Nr 1  KS.2020.3 

Ärendemening Handläggare Sid 
Information och föredragningar 2020    Thomas Hermansson      

Nr 2 MEX.2020.28  Försäljning fastighet Byggmästaren 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

 Kjell Andersson    5 
13.20 

Nr 3 MEX.2020.29  Servitut kostnad Kajaken   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell Andersson 
13.30  

  17 

Nr 4 MEX.2020.22  Direktanvisning Vinbäret  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell Andersson 
13.40 

  19 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 5 KS.2019.145  KS årsredovisning 2019   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin    21 

Nr 6 KS.2019.104  Svar på e-förslag gällande kommunal 
offentlig toalett   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell Andersson   59 

Nr 7 KS.2018.34  Byte av ventilationssystem vid Breviks 
gymnastiksal/duschar.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

  61 

Nr 8 KS.2020.17  Upprustning småbåtshamnar 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

  71 

Nr 9 KS.2020.18  Tilläggsanslag för höjda hyror och 
höjda kapitalkostnader   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

  73 

Nr 10 KS.2020.23  Revidering av kommunstyrelsens 
delegations- och 
verkställighetsordning  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Thomas Hermansson     76 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 11 MEX.2020.30  Planbesked Norra Inskogen   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell Andersson   102 

Nr 12 MEX.2020.20  Planändring i detaljplan för Oxelö 8:49 
och del av Oxelö 8:20 - Stenvikshöjden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell Andersson   104 

Nr 13 KS.2020.26  Äskande om medel för ökade 
driftskostnader Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
Gata/Park-uppdrag    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus Petersson    106 

Nr 14 KS.2020.25  Avräkning Barn- och elevpeng 2020  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus Petersson    109 

Nr 15 KS.2020.4 Information från kommunalrådet och 
kommunchefen    

Thomas Hermansson     

Nr 16 KS.2020.5 Delgivningar    Thomas Hermansson    112 
Nr 17 KS.2020.6 Redovisning av delegationsbeslut  Thomas Hermansson    177 
Nr 18 KS.2019.135 Oxelösunds kommuns årsredovisning 

2019   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 

Margrita Sjöqvist 
15.30  

  179 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 19 KS.2018.202  Medborgarförslag om solcellspaneler 

på byggnader i Oxelösund  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

  184 

Nr 20 KS.2019.83  Motion om att utreda möjligheten att 
installera solceller på kommunala 
byggnader    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

  192 

Nr 21 KS.2019.119  Motion om Oxelösund kan skapa 
blommande ängar och gynna den 
biologiska mångfalden    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Thomas Hermansson     200 

Nr 22 KS.2019.118  Utvärdering av målstyrning och roller 
kommunen som helhet 2019   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin    206 

Balanslista 
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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
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Försäljning fastighet Byggmästaren 8

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Bifalla försäljningen av Byggmästaren 8 i nuvarande skick, genom 3 separata avtal om
10 000 kvm, 6 000 kvm och 10 000 kvm till Dunya Doner markbolag Euro Doner Poland, till
ett totalt pris om 4 330 000 kr.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med kommunens politiska ledning och Miljö
och samhällsbyggnadsförvaltningen under ett antal månader arbetat med en förfrågan från
det polska bolaget Donya Doner om en etablering i Oxelösund.

Bolaget och koncernen har granskats genom Pinkertons stora Due Dilligens-undersökning
som inte reser några hinder för att affär genomförs och slutförs.

En etablering i Oxelösund av Donya Doner skapar förutom byggnationen arbetsplatser för
5-10 personer. Verksamheten är uppbyggd på förvaring (fryslager), egen produktion och
hantering av främst olika former av animaliska produkter. Deras nya och kompletterande
lagerbyggnad i Oxelösund är en utökning på den svenska marknaden med fokus på
marknaden i Storstockholm och Östergötland. Här ligger Oxelösunds strategiskt bra.
Denna byggnad kommer stå på den ena av de 3 deltomterna om 10 000 kvm.

De andra 2 deltomterna är avsedda för att använda till expansion alternativt för
exploatering i deras affärsnätverk. Enligt gängse rutin innehåller köpeavtal och köpebrev en
återgångsklausul i det fall ingen byggnation har påbörjats inom 2 år. Köpeavtal och
köpebrev reglerar också att marken inte får säljas vidare utan kommunens medgivande.

Avtalet är upprättat enligt vårt svenska standardavtal för fastighetsaffärer som genomgåtts
av fastighetsjurist och där översättning till engelska skett av juridiskt ombud

Beslutsunderlag
Köpeavtal – engelska

Tomtvisning
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PURCHASE AGREEMENT 

 

 

Seller Oxelösunds kommun 

 Swedish Corporate Identity No. 212000-0324 

 613 81 Oxelösund 
   

 hereinafter referred to as the Seller 

 

Buyer EURO DONER POLAND SP.Z.O.O. share 1/1 

 Tax nr: PL 7881939599 

 Ul Przemyslowa 3 

 63-760 Zduny, Poland  
 

 hereinafter referred to as the Buyer 

 

Real Estate Byggmästaren 8, parcel 1, in the municipality of Oxelösund, 
according to attached map, approximately 10,000 square 
meters 

 

Transfer Declaration The Seller sells to the Buyer the abovementioned real estate. 
The purchase price for the real estate shall be  

  

SEK 1,665,385 (one million six hundred sixty five thousand 
three hundred eighty five) 

  

Completion Completion date (Sw. Tillträdesdag) is 16 March 2020 

 

Payment of the  The purchase price shall be paid by the Buyer as follows: 
purchase price  Upon signing of this agreement,10% as a deposit, SEK 

166,538, to the Seller’s bank account, Sparbanken 8257-8, 3 
612 546-6 and the final portion of the purchase price, SEK 
1,498,847 shall be paid in cash on completion date. 

 

Purchase deed etc. After payment by the Buyer of the purchase price to the 
Seller, the Seller shall execute a signed purchase deed. 

 

Mortgages, easement The Seller warrants that on the completion date, the property   
and usufructs is not encumbered by mortgages. 



 

 

    

Facility fee, water and The purchase price does not include facility fee for connection 
sewage of the transferred real estate to the municipality’s public 

system for water and sewage, electricity etc. and the Buyer 
shall be charged for such fees separately.    

  

Planning fee/Building  In connection with the building application (Sw. 
Permit bygganmälan), the Committee on Environmental- and 

Community Development (Sw. miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden) will regarding the real estate charge all 
costs related to the construction to be paid by the Buyer. 

  

Condition of the If not otherwise agreed, the property is transferred in its 
real estate and soil condition on the date of this agreement. The Buyer and the 

Seller are informed about their duty of investigation (Sw. 
undersökningsplikt) and duty of information (Sw. 
upplysningsplikt). The seller excludes (Sw. friskriver sig) all 
liability for the Seller based on actual defects, defects in title 
and defects in the right of use of any kind. 

The Buyer is reminded by the Seller that prior to the project 
planning, the Buyer shall be certain of the geotechnical 
conditions on the premises as well as any existence of radon 
gas. The Seller excludes all liability for the Seller for any 
potential construction foundation costs (Sw. 
grundläggningskostnader) in excess of expected.  

In order to prevent discharge of environmentally hazardous 
substances to the sewage system, soil, water and air, the 
Buyer shall take adequate measures in relation to the 
construction.  

The purchase price has been set based on the 
abovementioned exclusion of liability clauses.  

 

Title deed  Application for registration of title of this transfer shall not be 
made prior to execution of the purchase deed. Costs for 
registration of title and subdivision (Sw. avstyckning) shall be 
borne by the Buyer.  

 

Transfer/Liquidated  Within two years after completion date, the Buyer is not, 
damages without the written consent by the Seller, entitled to transfer 

the real estate. If the Buyer is in breach of this clause, the 
Buyer shall to the Seller pay liquidated damages equal to the 
paid purchase price of the real estate. 

 

Expenses/income Taxes and other fees for the real estate shall be apportioned 
between the Seller and the Buyer based on the amounts 
accruing in the period prior to and after the completion date, 
respectively. Income from the property shall be apportioned 
correspondingly.   



 

 

 

Cancellation clause The Buyer agrees to, within two years, initiate construction 
work on the real estate. 

 If the Buyer is in breach of the conditions as set out in this 
clause, the Seller is entitled to require cancellation (Sw. 
återgång) of the transfer of the real estate Byggmästaren 8, 
parcel 1, and paid purchase price shall be reimbursed to the 
Buyer as set out below. 

If the Buyer has not initiated construction on the real estate, 
the Seller’s written consent to a prolongation is required in 
order for this cancellation clause not to be applicable. 

If the abovementioned obligations of the Buyer is not fulfilled 
and the transfer shall be cancelled, reimbursement of the 
purchase price shall be made. If the Buyer has not performed 
blasting and/or terraces (Sw. terrassering) on the real estate, 
the Purchase price shall be reimbursed with the same 
amount as paid according to this purchase agreement. If 
blasting and/or terraces have been performed, an additional 
reimbursement shall be paid to the Buyer regarding such 
area equal to the Buyer’s confirmed costs, however a 
maximum of SEK 108.46 per square meter of the processed 
land area.  

 

Disputes Disputes arising from this agreement shall be decided by the 
general court of Nyköpings tingsrätt in Sweden and in 
accordance with Swedish law. 

This purchase agreement has been executed in two identical copies of which the parties 
have taken one each. 

 

Oxelösund 27 February 2020 Oxelösund 27 February 2020 

 

Oxelösund kommun  Euro Doner Poland SP.Z.O.O 

 

............................................                                               .............................................. 

Catharina Fredriksson 

 

 

…………………………………………… 

Johan Persson    

 



   

 

 

 

PURCHASE AGREEMENT 

 

 

Seller Oxelösunds kommun 

 Swedish Corporate Identity No. 212000-0324 

 613 81 Oxelösund 
   

 hereinafter referred to as the Seller 

 

Buyer EURO DONER POLAND SP.Z.O.O. share 1/1 

 Tax nr: PL 7881939599 

 Ul Przemyslowa 3 

 63-760 Zduny, Poland  
 

 hereinafter referred to as the Buyer 

 

Real Estate Byggmästaren 8, parcel 2, in the municipality of Oxelösund, 
according to attached map, approximately 6,000 square 
meters 

 

Transfer Declaration The Seller sells to the Buyer the abovementioned real estate. 
The purchase price for the real estate shall be  

  

SEK 1,000 000 (one million ) 

  

Completion Completion date (Sw. Tillträdesdag) is 16 March 2020 

 

Payment of the  The purchase price shall be paid by the Buyer as follows: 
purchase price  Upon signing of this agreement,10% as a deposit, SEK 100 

000, to the Seller’s bank account, Sparbanken 8257-8, 3 612 
546-6 and the final portion of the purchase price, SEK  

 900 000 shall be paid in cash on completion date. 

 

Purchase deed etc. After payment by the Buyer of the purchase price to the 
Seller, the Seller shall execute a signed purchase deed. 

 

Mortgages, easement The Seller warrants that on the completion date, the property   
and usufructs is not encumbered by mortgages. 



 

 

    

Facility fee, water and The purchase price does not include facility fee for connection 
sewage of the transferred real estate to the municipality’s public 

system for water and sewage, electricity etc. and the Buyer 
shall be charged for such fees separately.    

  

Planning fee/Building  In connection with the building application (Sw. 
Permit bygganmälan), the Committee on Environmental- and 

Community Development (Sw. miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden) will regarding the real estate charge all 
costs related to the construction to be paid by the Buyer. 

  

Condition of the If not otherwise agreed, the property is transferred in its 
real estate and soil condition on the date of this agreement. The Buyer and the 

Seller are informed about their duty of investigation (Sw. 
undersökningsplikt) and duty of information (Sw. 
upplysningsplikt). The seller excludes (Sw. friskriver sig) all 
liability for the Seller based on actual defects, defects in title 
and defects in the right of use of any kind. 

The Buyer is reminded by the Seller that prior to the project 
planning, the Buyer shall be certain of the geotechnical 
conditions on the premises as well as any existence of radon 
gas. The Seller excludes all liability for the Seller for any 
potential construction foundation costs (Sw. 
grundläggningskostnader) in excess of expected.  

In order to prevent discharge of environmentally hazardous 
substances to the sewage system, soil, water and air, the 
Buyer shall take adequate measures in relation to the 
construction.  

The purchase price has been set based on the 
abovementioned exclusion of liability clauses.  

 

Title deed  Application for registration of title of this transfer shall not be 
made prior to execution of the purchase deed. Costs for 
registration of title and subdivision (Sw. avstyckning) shall be 
borne by the Buyer.  

 

Transfer/Liquidated  Within two years after completion date, the Buyer is not, 
damages without the written consent by the Seller, entitled to transfer 

the real estate. If the Buyer is in breach of this clause, the 
Buyer shall to the Seller pay liquidated damages equal to the 
paid purchase price of the real estate. 

 

Expenses/income Taxes and other fees for the real estate shall be apportioned 
between the Seller and the Buyer based on the amounts 
accruing in the period prior to and after the completion date, 
respectively. Income from the property shall be apportioned 
correspondingly.   



 

 

 

Cancellation clause The Buyer agrees to, within two years, initiate construction 
work on the real estate. 

 If the Buyer is in breach of the conditions as set out in this 
clause, the Seller is entitled to require cancellation (Sw. 
återgång) of the transfer of the real estate Byggmästaren 8, 
parcel 2, and paid purchase price shall be reimbursed to the 
Buyer as set out below. 

If the Buyer has not initiated construction on the real estate, 
the Seller’s written consent to a prolongation is required in 
order for this cancellation clause not to be applicable. 

If the abovementioned obligations of the Buyer is not fulfilled 
and the transfer shall be cancelled, reimbursement of the 
purchase price shall be made. If the Buyer has not performed 
blasting and/or terraces (Sw. terrassering) on the real estate, 
the Purchase price shall be reimbursed with the same 
amount as paid according to this purchase agreement. If 
blasting and/or terraces have been performed, an additional 
reimbursement shall be paid to the Buyer regarding such 
area equal to the Buyer’s confirmed costs, however a 
maximum of SEK 108.46 per square meter of the processed 
land area.  

 

Disputes Disputes arising from this agreement shall be decided by the 
general court of Nyköpings tingsrätt in Sweden and in 
accordance with Swedish law. 

This purchase agreement has been executed in two identical copies of which the parties 
have taken one each. 

 

Oxelösund 27 February 2020 Oxelösund 27 February 2020 

 

Oxelösund kommun  Euro Doner Poland SP.Z.O.O 

 

...........................................                                                .................................................. 

Catharina Fredriksson 

 

 

…………………………………………… 

Johan Persson    

 



   

 

 

 

PURCHASE AGREEMENT 

 

 

Seller Oxelösunds kommun 

 Swedish Corporate Identity No. 212000-0324 

 613 81 Oxelösund 
   

 hereinafter referred to as the Seller 

 

Buyer EURO DONER POLAND SP.Z.O.O. share 1/1 

 Tax nr: PL 7881939599 

 Ul Przemyslowa 3 

 63-760 Zduny, Poland  
 

 hereinafter referred to as the Buyer 

 

Real Estate Byggmästaren 8, parcel 3, in the municipality of Oxelösund, 
according to attached map, approximately 10,000 square 
meters 

 

Transfer Declaration The Seller sells to the Buyer the abovementioned real estate. 
The purchase price for the real estate shall be  

  

SEK 1,665,385 (one million six hundred sixty five thousand 
three hundred eighty five) 

  

Completion Completion date (Sw. Tillträdesdag) is 16 March 2020 

 

Payment of the  The purchase price shall be paid by the Buyer as follows: 
purchase price  Upon signing of this agreement,10% as a deposit, SEK 

166,538, to the Seller’s bank account, Sparbanken 8257-8, 3 
612 546-6 and the final portion of the purchase price, SEK 
1,498,847 shall be paid in cash on completion date. 

 

Purchase deed etc. After payment by the Buyer of the purchase price to the 
Seller, the Seller shall execute a signed purchase deed. 

 

Mortgages, easement The Seller warrants that on the completion date, the property   
and usufructs is not encumbered by mortgages. 



 

 

    

Facility fee, water and The purchase price does not include facility fee for connection 
sewage of the transferred real estate to the municipality’s public 

system for water and sewage, electricity etc. and the Buyer 
shall be charged for such fees separately.    

  

Planning fee/Building  In connection with the building application (Sw. 
Permit bygganmälan), the Committee on Environmental- and 

Community Development (Sw. miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden) will regarding the real estate charge all 
costs related to the construction to be paid by the Buyer. 

  

Condition of the If not otherwise agreed, the property is transferred in its 
real estate and soil condition on the date of this agreement. The Buyer and the 

Seller are informed about their duty of investigation (Sw. 
undersökningsplikt) and duty of information (Sw. 
upplysningsplikt). The seller excludes (Sw. friskriver sig) all 
liability for the Seller based on actual defects, defects in title 
and defects in the right of use of any kind. 

The Buyer is reminded by the Seller that prior to the project 
planning, the Buyer shall be certain of the geotechnical 
conditions on the premises as well as any existence of radon 
gas. The Seller excludes all liability for the Seller for any 
potential construction foundation costs (Sw. 
grundläggningskostnader) in excess of expected.  

In order to prevent discharge of environmentally hazardous 
substances to the sewage system, soil, water and air, the 
Buyer shall take adequate measures in relation to the 
construction.  

The purchase price has been set based on the 
abovementioned exclusion of liability clauses.  

 

Title deed  Application for registration of title of this transfer shall not be 
made prior to execution of the purchase deed. Costs for 
registration of title and subdivision (Sw. avstyckning) shall be 
borne by the Buyer.  

 

Transfer/Liquidated  Within two years after completion date, the Buyer is not, 
damages without the written consent by the Seller, entitled to transfer 

the real estate. If the Buyer is in breach of this clause, the 
Buyer shall to the Seller pay liquidated damages equal to the 
paid purchase price of the real estate. 

 

Expenses/income Taxes and other fees for the real estate shall be apportioned 
between the Seller and the Buyer based on the amounts 
accruing in the period prior to and after the completion date, 
respectively. Income from the property shall be apportioned 
correspondingly.   



 

 

 

Cancellation clause The Buyer agrees to, within two years, initiate construction 
work on the real estate. 

 If the Buyer is in breach of the conditions as set out in this 
clause, the Seller is entitled to require cancellation (Sw. 
återgång) of the transfer of the real estate Byggmästaren 8, 
parcel 3, and paid purchase price shall be reimbursed to the 
Buyer as set out below. 

If the Buyer has not initiated construction on the real estate, 
the Seller’s written consent to a prolongation is required in 
order for this cancellation clause not to be applicable. 

If the abovementioned obligations of the Buyer is not fulfilled 
and the transfer shall be cancelled, reimbursement of the 
purchase price shall be made. If the Buyer has not performed 
blasting and/or terraces (Sw. terrassering) on the real estate, 
the Purchase price shall be reimbursed with the same 
amount as paid according to this purchase agreement. If 
blasting and/or terraces have been performed, an additional 
reimbursement shall be paid to the Buyer regarding such 
area equal to the Buyer’s confirmed costs, however a 
maximum of SEK 108.46 per square meter of the processed 
land area.  

 

Disputes Disputes arising from this agreement shall be decided by the 
general court of Nyköpings tingsrätt in Sweden and in 
accordance with Swedish law. 

This purchase agreement has been executed in two identical copies of which the parties 
have taken one each. 

 

Oxelösund 27 February 2020 Oxelösund 27 February 2020 

 

Oxelösund kommun  Euro Doner Poland SP.Z.O.O 

 

...........................................                                                …............................................. 

Catharina Fredriksson 

 

 

…………………………………………… 

Johan Persson    
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Servitut Kajaken

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom att upprätta och tilldela Peab Bostads AB servitut i
direkt anslutning till fastigheten Kajaken 1 för löpande underhåll inom servitutområdet mot
en fast ersättning om 300 000 kr betalad allt i ett av Peab Bostad AB.

2. Sammanfattning
Peab AB projekterar, bygger och säljer BRF Kajaken på Femöre. I samband med att Peab
AB gjorde byggstarten i området, så genomfördes trädfällningar, borrning och sprängning
för att åstadkomma det byggnationsområde som detaljplanen och bygglov anger.

I detta tidiga skede har sprängning skett på ett sådant sätt att det på vissa delar runt hela
projektområdet att det framledes skapar problem för kommunen att underhålla sin mark
och där det i en framtid kan finnas risk att stenblock ramlar in på Peabs område.
Sprängning och uppfyllnad har på något område, skett inne på kommunens mark.

Kommunstyrelseförvaltningen har sökt information på hur situationen ska kunna lösas
juridiskt samt ekonomiskt. Det finns ingen gällande rättspraxis som frågan kan hanteras
enligt. I samråd med Lantmäteri och Sveriges Kommuner och Landstings jurister har
följande förslag arbetats fram:

På östra, norra och västra sidan runt Peabs projektområde skapas ett 2 meter brett
servitut. Det åligger Peab att inom detta område stå för löpande underhåll. Kostnaden
för detta regleras allt i ett, dvs med ett fast engångspris.

Den föreslagna lösningen via officialservitut innebär att PEAB Bostad AB i området mellan
tomtgräns och officialservitutets gräns har krav på sig att på egen bekostnad underhålla
markområdet. Det innebär att de träd som över tid kan behöva åtgärdas faller på Peab att
hantera. Detsamma gäller för eventuella stenar eller klippblock som lossnar från
servitutområdet och faller in på Peabs fastighet som en konsekvens av att sprängningen
gjorts för nära tomtgräns. Inom detta område kan och i vissa fall ska Peab även sätta upp
skyddsstängsel.

Framtagen ersättning för servitutet har arbetats fram av extern värderingsfirma. Peab AB
förslås enligt denna värdering att betala en ersättning om 300 000 kr allt i ett.

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget att upprätta och tilldela Peab Bostad
AB servitut i direkt anslutning till fastigheten Kajaken 1 för löpande underhåll inom
servitutområdet mot en fast ersättning om 300 000 kr betalad allt i ett av Peab Bostads AB.
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Kommunstyrelsen

Direktanvisning Vinbäret

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kiladalenhus AB tilldelas direktanvisning för bostadsbyggnation i markområdet för
detaljplan Vinbäret.

Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta markanvisningsavtal med Kiladalenhus AB för
aktuellt markområde.

2. Sammanfattning
Kiladalenhus AB var en av intressenterna i markanvisningen Stenvikshöjden. I
finalomgången valde juryn dock annan aktör. Kommunstyrelseförvaltningen ser att det
lokala konceptet av byggnation i kombination med fokuseringen på 60 plus boende i
äganderättsform är intressant på annan plats inom Oxelösund.

I kommunens riktlinjer för kommunal anvisning fastlås att kommunen har rätt att göra en
direktanvisning när exploatör redovisar idéer som utformningar av byggnation som är
unika. Målgruppen för projektet är starkt inriktat mot äldre vars behov att kunna konvertera
sitt nuvarande boende till ett mindre är stort. Den tilltänkta byggnationen av Kiladalenhus
AB är äganderätt med mindre och mer lättskötta tomter och hus. Förvaltningen har under
2019 fått ett flertal förfrågningar från medborgare om tillgången på denna typ av hus och
fastigheter.

I efterföljande diskussioner med Kiladalenhus AB visade företaget ett sådant fortsatt
intresse för byggnation i Oxelösund att markområdet i den nya detaljplanen för Vinbäret
setts som en lämplig plats. I de diskussioner som varit ses möjligt med en byggnation om 8
-10 st hus, enligt nya detaljplanen.

Kiladalenhus AB är lokalt förankrade med en egen produktion av trästommar till sina hus
från sina lokaler utanför Bergshammar/Svalsta. Företaget har egna snickare och använder
sig av sitt lokala affärsnätverk av elektriker, VVS, målare etc för färdigställande av husen.

I det fall Kommunstyrelsen bifaller förslaget kontrakteras bolaget med ett
markanvisningsavtal. Det ger, enligt kommunens riktlinjer för markanvisning, bolaget rätt att
under 8 månader marknadsföra och försälja projektet till ett affärsmässigt läge där
exploatering (byggstart) kan ske. I det läget tecknas ett exploateringsavtal och köpeavtal
och byggstart kan ske.

Detaljplanen Vinbäret ligger strax norr om Peterslundsskolan.

Beslutsunderlag
Tomtkarta för detaljplaneområdet Vinbäret
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen årsredovisning 2019

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2019 fastställs.

2. 170,2 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2020.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat förslag till årsredovisning för 2019 för
kommunstyrelsens verksamhet. Årsredovisningen redovisar uppföljning av mål och
ekonomi per 31 december 2019.

Måluppfyllelse

Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar en god eller mycket god måluppfyllelse för
flera av styrelsens mål. Bland annat framgår att samtliga mål inom målområdet God
folkhälsa och att fem av 6 mål inom området Hållbar utveckling uppnås.

Undantag från god måluppfyllelse utgör målet Trygg och säker uppväxt, där planerade
utbildningar inom säkerhet samt våldsbejakande extremism inte har genomförts i den
omfattning som var planerad. Även målområdet Attraktiv bostadsort utgör ett
undantag. Här uppnås inte målen om kontakter med kommunmedborgarna eller målet
om näringslivsklimat.

Ekonomi
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 17,7 mkr bättre än budgeterat. I
resultatet ingår en eventuell tilldelning till vård- och omsorgsnämnden samt
driftkostnader för ett LSS-boende på sammanlagt 14,5 mkr.

Den omsättningsmässigt största verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning är
fastighetsverksamheten. Den redovisar ett underskott med -1,1 mkr (-3,3 mkr). Övriga
större budgetavvikelser är inom Näringsliv 0,4 mkr, Bostadsanpassning 0,5 mkr,
Facklig verksamhet / Kommunskydd 0,5 mkr och Kostenheten 1,6 mkr.

Budgeten 2019 uppgick till 293,2 mkr, jämfört med 215,9,9 mkr 2018. Av denna budget
bestod 145,2 mkr av överförda medel från 2018 och 6,6 mkr ur investeringsreserven.
Utgifterna uppgick till 108,4 mkr, jämfört med 58,6 mkr 2018.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Inledning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika
verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska
genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper,
lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.
Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information,
ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och
exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med
andra aktörer.

Kommunmål 2019 - 2021

Kommunfullmäktige har för 2019 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra till
att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara
mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger
per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen

Kommunstyrelsen bidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål som i tabellen är
markerade med fet stil. Därefter följer, för de respektive målen kommunstyrelsens kommentarer
och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Kommunstyrelsens mål 2019

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för
budgetåret 2019. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen.
Till målen har mått angivits. Kommunstyrelsen har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid
slutet av år 2019 för att målen ska anses uppnått. Uppnådda värden redovisas och kommenteras. Vid
bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Visualisering av måluppfyllelse

Pilens färg visar om målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt
ingångsvärdet.

Uppnått Ej uppnått

Uppåtgående trend

Ingen förändring

Nedåtgående trend

file:///F:\Delår%202015\TEST.docx
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Viktiga händelser under året

o En fjärde zon med fri wi-fi startade i Gästhamnen under våren 2019

o Den första automatiserade e-tjänsten publicerades sommaren 2019. E-tjänsten är för registrering

av livsmedelsverksamhet.

o Samtliga medarbetare på kommunstyrelseförvaltningen har genomgått utbildningen ”Vad är

digitalisering”. Detta för att tydliggöra vad digitalisering är, varför vi behöver digitalisera samt
vems ansvaret är. Detta för att i sin tur kunna öka tempot i vår verksamhetsutveckling med hjälp
av digitaliseringens möjligheter.

o Markanvisningar har genomförts vid Stenvikshöjden, Sjögatan och cirkusplatsen vid
Ramdalen (Bovieran).
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Uppföljning av kommunmål

Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel lyfts.

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde

(December 2018)
Målvärde 2019 Resultat

Status och
utveckling

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

5
föreningar/företag

10
föreningar/ företag

9

föreningar/företag

Oxelösunds platsvarumärke, och dess innebörd, är känt och används av
kommunens invånare så att #oxls används för att tagga bilder från
Oxelösund. Antalet inlägg på instagramsidan är en viktig
spridningsfaktor och ska årligen öka.

1394 inlägg 1500 inlägg 2405 inlägg

Kommunens chefer arbetar aktivt med innovation och
verksamhetsutveckling och genomför minst ett utvecklingsprojekt under
året

Ingen mätning 80% 48 %*

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

Ingen mätning 6 enheter 6 enheter

Kommunens medarbetare upplever att idéer tas emot och hanteras på
ett bra sätt

39%

(2017)

50 % positiva 44 % positiva

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

1 övergripande
process

1 övergripande
process

1 övergripande
process

*Avser delår 2019.
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Oxelösunds platsvarumärke

Antalet inlägg på instagramsidan där #oxls används för att tagga bilder från Oxelösund har ökat
påtagligt.

Digitalisering av arbetsprocesser

Den första automatiserade e-tjänsten publicerades sommaren 2019, e-tjänsten är för registrering av
livsmedelsverksamhet. Med hjälp av automatiseringen av e-tjänsten behöver inte vi lägga tid på
manuella beräkningar utan vi kan ägna mer tid till tillsyn och andra arbetsuppgifter.

Den som söker ser direkt i e-tjänsten vilken klassning, märkning, tid och kostnad som hens
verksamhet genererar. Den som söker får också sitt resultat direkt och behöver inte vänta in de
tidigare manuella beräkningarna för att kunna starta verksamheten. Alltså kan vi fokusera på
kvalificerade arbetsuppgifter och den medborgare eller det företag som söker får direkt information
och kan snabbare starta sin verksamhet.

Bristande måluppfyllelse

Oxelösunds platsvarumärke

Målet avseende antal föreningar som använder platsvarumärket i sin egen kommunikation
har ökat under året men når inte helt upp till målsatt nivå.

Medarbetarnas upplevelse av hur idéer hanteras

Resultatet i Medarbetarundersökningen visar att målnivån för medarbetarnas upplevelse av
idéhantering inte uppnås. Medelvärdet är samma som vid förra mätningen medan andelen
positiva svar har ökat något.

Arbetet med att uppmuntra idéer och förslag på utveckling fortsätter genom både Origo, som
en del i övriga medarbetarutbildningar och på sidan på nyanställda på Origo där ett fokus på
just idégenerering planeras.

Förenkling och förädling av rutiner och arbetsprocesser

Alla enheter har inte utvecklat processer/rutiner, men den bakomliggande mätningen visar på
att ett flertal pågående utvecklingsarbeten pågår, 12 stycken processer/rutiner har under året
skapats/utvecklats. Bland dessa märks;

Strateggruppen har arbetat med att utveckla budgetprocessen, vilket bland annat innebär att den
har kunnat visualiserats. Vidare så har en genomarbetning av årsprocessen för Förab
genomförts.

Inom digitalisering har IT-strategen drivit ett utvecklingsprojekt som handlar om att; ”Utveckla
ansökan av livsmedelsverksamhet där riskbedömningen görs direkt i e-tjänsten”. E-tjänsten
är klar och publicerad men inte automatiserad.

Kostenheten har effektiviserat/ förbättrat sin inköpsprocess genom att ingå nytt avtal om
inköp med Södertälje och samt närliggande kommuner. Enheten har också infört
kvartalsuppföljning av inköp för att säkerställa att inköp görs inom avtalsområdet.

Personalenheten och kansliet har gemensamt utvecklat och förenklat rutinen för
delegationsanmälan av anställningsbeslut. Personalenheten har också utvecklat rutinerna för
rekryteringsordning och rehabstödjare.
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Kommuncenter har förenklat processerna gällande tomtkö, vigselanmälan samt nedtagande av
träd på kommunens mark. I samråd med social- och omsorgsförvaltningen har man också förtydligat
ansökningsblanketten för ekonomiskt bistånd i syfte med att effektivisera, förenkla för medborgaren.

Vidtagna åtgärder

Oxelösunds platsvarumärke

Flera öppna möten med inbjudan till föreningar och företag har skett under året och
deltagarantalet har ökat och både nya och gamla kontakter deltar på mötena. Under 2020
kommer framför allt profilerna att lyftas fram, vilket kan ha en positiv påverkan på föreningars
vilja att använda platsvarumärket.

Medarbetarnas upplevelse av hur idéer hanteras

Arbetet med att uppmuntra idéer och förslag på utveckling fortsätter genom både Origo, som
en del i övriga medarbetarutbildningar och på sidan på nyanställda på Origo där ett fokus på
just idégenerering planeras.
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Mod och framtidstro

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs-
värde

Resultat
Status och
utveckling

Antalet invånare ska öka med minst 100 per år 12 062 11 980
(November)
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Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

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

Vidtagna åtgärder

För att öka invånarantalet pågår bland annat markupplåtelser på Sjögatan och Stenvikshöjden samt
att ett flertal ytterligare projekt är på gång.
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Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet
och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde

(December 2018)
Målvärde 2019 Resultat

Status och
utveckling

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

0 utbildade Utbildning av 40
personer

19 personer

utbildade

Feriearbeteplats erbjuds i kommunal verksamhet till de ungdomar som
söker feriearbete.

74 80 arbetstillfällen 75 arbetstillfällen

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

54 % av antalet
medarbetare

80% av antalet
medarbetare

41%
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse

Bristande måluppfyllelse

Utbildning om våldsbejakande extremism
En utbildning för att öka kunskapen om våldsbejakande extremism genomfördes i oktober 2019 med
deltagare från kultur- och fritidsförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessvärre deltog inte utbildningsförvaltningen eller Kustbostäder i
önskad utsträckning, vilket påverkar antalet deltagare och förankring av kunskapen.

Feriearbete

Trots insatser för att öka antalet feriearbetsplatser stannade antalet platser under årets
Målvärde. Flera nya platser tillkom, bland annat ett par projekt medan några arbetsplatser
som tidigare tagit emot ungdomar avstod detta år.

Anställda med säkerhetsutbildning
Andelen anställda inom kultur och fritid, utbildning samt social och omsorg som har utbildning i
första hjälpen samt hjärt- och lungräddning uppgår till 41%. Andelen är avsevärt lägre än den
målsatta. Målet om 80 % utbildade uppnås inte under året.

Uppföljningen signalerar också en försämring i förhållande till ingångsvärdet. Detta är emellertid
felaktigt, det uppgivna ingångsvärdet är satt för högt. Andelen utbildade har ökat under 2019.

Förvaltning
Andel medarbetare

med utbildning (2015-2019)

Kultur- och fritidsförvaltningen 41 %

Social omsorg 46 %

Utbildningsförvaltningen 39 %

41 %

Vidtagna åtgärder

Utbildning om våldsbejakande extremism
Koncernledningsgruppen planerar för en utbildning kring våldsbejakande extremism under tidig höst
2020.

Feriearbete
Inga åtgärder kommer att vidtas då budgeten för feriearbete är minskad.

Anställda med säkerhetsutbildning
Inga åtgärder är planerade. Kommunstyrelsen har 24 april 2019 (KS § 65) beslutat att inte anslå
medel till säkerhetsutbildningar under den resterande budgetperioden. Andelen personal med
säkerhetsutbildning kommer därmed att minska om inte verksamheterna själva anordnar och
finansierar utbildningar.
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv
fritt från missbruk.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde

(December 2018)
Målvärde 2019 Resultat

Status och
utveckling

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

50
deltagare/år

4 samråd,

65
deltagare/år

4 samråd,

85
deltagare

Starta upp föräldracaféer i samarbete med Äldre- och
socialförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Kultur- och
fritidsförvaltningen med särskild fokus på det förebyggande ANDT-
arbetet och med ambition att nå minst 10% av föräldrarna som har barn
på högstadiet.

0 50
föräldrar

140

föräldrar

Antal anställda som deltagit i en kompetenshöjande insats kring HBTQ. 130
anställda

175
anställda

190

anställda
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Samråd med nationella minoriteter

Under året har fyra samråd anordnats för nationella minoriteter. Två var öppna för alla minoriteter,
den tredje hade fokus på sverigefinnar och den fjärde på romer. Merparten av deltagare har varit
sverigefinnar men även personer från de andra grupperna har deltagit. Mest välbesökta var
samråden som hade flera inbjudna gäster eller som arrangerades i samband med något
kulturevenemang.

Föräldracaféer för tonårsföräldrar

På de fyra föräldracaféerna som anordnades under 2019 deltog totalt över 140 vårdnadshavare. Det
första tillfället med en föreläsare lockade över 80 personer medan de andra tillfällen hade i
genomsnitt 20 deltagare. I utvärderingarna framgår att behovet av kunskap och stöd framför allt när
det gäller alkohol, tobak, droger och nätet/sociala medier är stort.

Kompetenshöjande insats kring HBTQ

Under 2019 avslutades certifiering för medarbetarnas på Koordinaten samtidigt som
webbutbildningen i samarbete med RFSL genomfördes i flera olika arbetsgrupper. Utöver detta har
enskilda medarbetare fört vidare kunskapen kring HBTQ till kollegor på APT varav en stor
kunskapsspridning kunnat ske.
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God folkhälsa

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs-
värde

Resultat Status och
utveckling

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. 46%
(2017)

Ersatt av
Alternativ mätning -

Nyttjande av kommunens inflytandeformer ska öka1
161

förslag och
synpunkter

182
förslag och
synpunkter

1 Målet är inte fastställt av kommunfullmäktige
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Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Nyttjande av kommunens inflytandeformer ska öka

Ingen mätning av medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genomförs
2019. Måttet har tidigare hämtats från kommunens medborgarundersökning. På grund av
undersökningens betydande felmarginaler har undersökningen inte genomförts 2019. Måttet
har också tagits bort från SKLs databas KKiK för att omarbetas.

Som ett möjligt alternativ för att mäta medborgarnas inflytande har
kommunstyrelseförvaltningen följt upp några av kommunens olika inflytandeformer;
Medborgarförslag, E-förslag samt synpunktshanteringen Säg-vad-du tycker.

Uppföljningen visar ingen tydlig trend över tid, men möjligheterna att lämna förslag och synpunkter
verkar ha utnyttjats i högre grad 2016 och 2017 än tidigare och senare år. De högre värdena dessa år
har troligen samband med att kommunstyrelseförvaltningen informerade om e-förslag på hemsidan
vid flera tillfällen.

Under 2019 har 182 förslag och synpunkter inkommit, vilket är en ökning med 13% jämfört med
2018.

Inflytandeform 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Medborgarförslag 11 8 10 5 8 2

E-förslag - - 29 45 21 32

Säg-vad-du tycker 139 160 148 139 132 148

S:a 150 168 187 189 161 182
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

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

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde

(December 2018)
Målvärde 2019 Resultat

Status och
utveckling

Ansökningar om bostadsanpassning handläggs inom fyra veckor. 98% (2017) 95% 99%

Boende i särskilda boenden är nöjda med den mat som serveras. 68% 85% 72%
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Bostadsanpassning
Antalet bostadsanpassningsärenden har ökat. Under 2019 handlades 204 inkomna ärenden. 99,4%
av ärenden hanteras inom fyra veckor och medparten av dessa handläggs inom en vecka från det att
komplett ansökan kommit in.

Bristande måluppfyllelse

Maten på särskilt boende
Målet uppnås inte, men en positiv utveckling med en större andel nöjda äldre.

Vidtagna åtgärder

Maten på särskilt boende
Regelbundna kostmöten med brukare för att möta deras krav och önskemål så långt det är
genomförbart.
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

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

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde

(December 2018)
Målvärde 2019 Resultat

Status och
utveckling

Kommuninvånare och andra som kontaktar kommunen via telefon
upplever att de får ett bra bemötande. (U00486).

91 % (2017) 93 % 85%

Kontakter och förfrågningar via telefon besvaras direkt. (Är ett KKIK-
mått; U00413)

63% (2017) 68% 46%

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens
näringslivsklimat ska förbättras/öka (betyg skala 1-6).

3,41 3,45 3,39

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

2,54

2,71 riks
2,81 länet

2,82 2,85

Genom markanvisningar erbjuds årligen byggbar mark för
bostadsändamål.

0 2
Markanvisningar

3
Markanvisningar
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Företagarnas upplevelse av kommunens upphandlingsverksamhet

Målet är uppfyllt. Resultatet för 2019 på 2,85 överträffar satt målvärde om sammanlagt
betygsvärde på 2,82.

Starkt bidragande orsaker till måluppfyllelsen är verksamhetens aktiviteter avseende;

• Informationsträffar med företagare kring upphandling

• Förbättrad information om kommande och aktuella upphandlingar

• Förbättrad löpande dialog med företagen

Under 2019 ledde arbetet till att kommunen inom ett enskilt ramavtalsområde nu har lokal
leverantör vilket tidigare saknats för just det ramavtalsområdet.

Markanvisning

Kommunen hade under våren 2019 en markanvisning för detaljplaneområdet
Stenvikshöjden. Totalt fanns ett 15-tal intressenter som svarade på intresseförfrågan. Under
vår och sommar arbetade sedan två jurygrupper, en politisk och en med tjänstemän, med att
utse två vinnare. HSB respektive Anebyhusgruppen.

Tre delområden finns angivna.  Första är nere på hamnområdet i nuvarande
Ramdalshamnen, där byggnationen tillåter två Lamellhus om fyra våningar vardera med
direkt vattenanslutning till småbåtshamnen. Totalt medger projektet nästan 50 nya
lägenheter.

Det andra är i skogspartiet, i kurvan ned mot Jogersö, där planen medger tre punkthus om
4,5 respektive 6 våningar. Totalt med närmare 70 lägenheter. Dessa båda delprojekt vanns
slutligen av HSB. Lamellhusen blir i bostadsrättsform och punkthusen blir Hyresrätter.

Uppe på höjden, där de gamla tennisbanorna låg, tillåter detaljplanen 15-18 rad/kedjehus.
Denna del vanns av Anebyhusgruppen. Husen säljs i äganderättsform.

Båda projektörerna arbetar med att ta fram bygglovshandlingar samt starta
försäljningsprocessen.

Bristande måluppfyllelse

Kontakt med kommunen

Kontakter och förfrågningar via telefon besvaras direkt mäts genom att titta på om samtalet
har besvarats inom 60 sekunder. Under 2019 har samtalen blivit längre och det beror bland
annat på att Kommuncenter har under 2019 fokuserat på att kunna svara på frågor som ställs
utan att behöva koppla samtalet vidare. Där ser vi att under 2019 svarade Kommuncenter på
91%, (2018, 82%) av de frågor som ställdes i samtalet.

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat

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

Kontakt med kommunen
Arbetet med att ta fram en serviceriktlinje för kommunen och bolagen pågår, beslut om
serviceriktlinje väntas tas i början på 2020. Serviceriktlinjen ska ge alla som arbetar i
Oxelösunds kommun en gemensam syn och förhållningssätt på service. Ett utbildningstillfälle
för alla som möter eller kommunicerar med våra medborgare är inbjudna att delta är
inplanerat under Q1.

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat

Under 2019 har Näringslivspolitiskt program reviderats. Till grund revideringen ligger analys
av årets resultat på de olika frågor som ingår i Svenskt Näringslivs enkät. I revideringen är ett
prioriterat utvecklingsområde att förbättra de kommunala verksamheternas dialog med
företag och företagare. Kommunstyrelsen har tagit ställning till kommunen fortsatt ska ha en
anställd näringslivsstrateg i kommunen och inte fortsätta med hittillsvarande konsultlösning.
Företagsbesök, företagsfrukostar och företagsluncher fortsätter att bedrivas på samma sätt
som tidigare. Industriområden och mark för företagsetableringar utvecklas för att möjliggöra
ytterligare etablering.
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Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs-
värde

Resultat
Status och
utveckling

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

3,41 3,39

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas. 98% 98%

Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. 59% 46%

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

87% 85%
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kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat

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

Vidtagna åtgärder

Under 2019 har Näringslivspolitiskt program reviderats. Till grund revideringen ligger analys
av årets resultat på de olika frågor som ingår i Svenskt Näringslivs enkät. I revideringen är ett
prioriterat utvecklingsområde att förbättra de kommunala verksamheternas dialog med
företag och företagare. Kommunstyrelsen har tagit ställning till kommunen fortsatt ska ha en
anställd näringslivsstrateg i kommunen och inte fortsätta med hittillsvarande konsultlösning.
Företagsbesök, företagsfrukostar och företagsluncher fortsätter att bedrivas på samma sätt
som tidigare. Industriområden och mark för företagsetableringar utvecklas för att möjliggöra
ytterligare etablering.

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

Medlesvarstiden för att få mejlsvar från kommunen, med svar på en enkel och generell fråga är en
timme enligt Profitels servicemätning. Det kan jämföras med den genomsnittliga svarstiden för andra
kommuner, vilken är fyra timmar. Detta är ett totalresultat som är högre än genomsnittet. Hela 98%
av mejlen besvarades inom ett dygn. Svarskvaliteten på mejlen anses enligt Profitels mätning vara
högre än genomsnittet.

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

Vidtagna åtgärder

Enligt nedan.

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

Gott-bemötande-måttet har minskat med 2% och trenden i Profitels mätning visar att bemötandet
minskar i kommunen samtidigt som det ökar i andra kommuner som också deltar i mätningen.

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

Vidtagna åtgärder

Hörlurar som kopplas till mobiltelefoner är inköpta och ger en positiv ljudkvalité, men det är inte en
långsiktig lösning. Under 2020 kommer vi titta på en långsiktig lösning på problemet.

Arbetet med att ta fram en serviceriktlinje för kommunen och bolagen pågår, beslut om
serviceriktlinje väntas tas i början på 2020. Serviceriktlinjen ska ge alla som arbetar i Oxelösunds
kommun en gemensam syn och förhållningssätt på service. Ett utbildningstillfälle för alla som möter
eller kommunicerar med våra medborgare är inbjudna att delta är inplanerat under Q1.
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.

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

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse

Kommunstyrelsens mål
Ingångsvärde

(December 2018)
Målvärde 2019 Resultat

Status och
utveckling

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

Index 78
(2017)

Index 80 Index 80

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar (Andel
sjukfrånvaro).

10,0% 8,5% 8,4 %

Initiera nya insatser som ökar nyanländas möjlighet till egen försörjning. 2 2 >2

Aktivt arbeta för att fler företag startar i kommunen. 32
nystartade företag1

30
nystartade företag

35
nystartade företag

Andelen serverad vegetarisk kost ökar. 40% 43% 35%

Andelen matsvinn ska under 3 år halveras. 1600 kg
Genomsnitt/månad

1280 kg
Genomsnitt/månad

875 kg
Genomsnitt/månad

1 Per september 2019
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Hållbart medarbetarengagemang

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

Sjukfrånvaro

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

Initiera insatser som ökar nyanländas möjlighet till egen försörjning

Målet nås. Arbetet med uppdaterad handlingsplanen för integrationsarbetet har färdigställts under
hösten 2019.

Kommunen har sökt och beviljats medel hos Länsstyrelsen för att fortsatt stödja ONYX innebandys
arbete med projektet ”En tröja för alla”. Projektet syftar till att öka graden av integration genom
deltagande i föreningsliv, och kan ses som ett steg på vägen mot egen försörjning.

Kommunens integrationssamordnare har anordnat 6-7 samrådsmöten med representanter för ett
flertal av de fritidsföreningar och ideella föreningar som är verksamma i kommunen.

Fler företag i kommunen

Målet har nåtts för 2019. Totalt startade 35 företag jämfört med resultatet 2018 som var 30
företag. Förutom att vi har en positiv trend avseende antal startade företag så visar statistik
från Nyföretagarcentrum att antalet konkurser bland företag i Oxelösund har minskat med 57
% sedan förra året. Förutom att det är fler företag som startats jämfört med tidigare år synes
dessa också vara livskraftiga.

Matsvinn

Måluppfyllelsen är god. Huvudsaklig orsak är att antalet portioner anpassas efter åtgång.

Bristande måluppfyllelse

Vegetarisk kost

Orsaken till den lägre måluppfyllelsen är att efterfrågan av vegetarisk kost är inte tillräckligt
stor. Utbudet attraherar inte gästen.

Vidtagna åtgärder

Vegetarisk kost

Fortsätta utveckla den vegetariska matsedeln
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Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål

Ingångs-
värde

Resultat Status och utveckling

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. -0,5% -1,4%

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara
2019 1,5 %, 2020 1,0 % och 2021 1,0 %.

0,6% 0,3 %

Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %. 100,5% 100,0 %

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

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Index 78 (2017) Index 80

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. 10,0% 8,4 %

Resande med kollektivtrafik ska öka. 246 637 248 950

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %. 38,7% 47,9%

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

66% 34,2 1

1 Värdet vid delår 2019
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Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %

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

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag

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

Nettokostnadsandelen ska minska

En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan å ena
sidan kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och å andra sidan de löpande
intäkterna och kostnaderna. Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om
nettokostnadsandelen är lägre än 100% har kommunen en positiv balans. Uppnått värde för
2019 är
100,0 %, en förbättring mot ingångsvärdet på 100,5 %, men fortfarande lägre än målet som
är på 99 %.

Jämfört med 2019 har intäkterna från skatter och bidrag ökat med 31,9 mkr eller 4,7%.
Verksamhetens nettokostnad poster har ökat med 27,4 mkr eller 4,0 %. Några stora
förändringar inom intäkter är högre försäljningsintäkter på 14,7 mkr samt minskade bidrag -
9,7 mkr. På kostnadssidan är några stora förändringar ökade pensionskostnader på 6,8 mkr
och kostnadsökning för köpt verksamhet på 16,7 mk

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %

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

Försämringen av soliditeten beror huvudsakligen på att kommunen och Onyx har minskat sin
soliditet. Förab, Oxelösunds hamn och NOVF har förbättrats sin soliditet. I kommunens fall beror det
på ett lägre resultat, från 4,3 mkr 2018 till 2,4 mkr 2019. Kommunen har också ökat sin låneskuld
med 206,4 mkr (från 82,4 mkr till 206,4 mkr) för finansiering av de ökade investeringar.
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Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka (index skala 0-100)

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

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska

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

Resande med kollektivtrafik ska öka
Resandet med kollektivtrafik ökar. Man har arbetat med fortsatt tillgänglighetsanpassning av
busshållplatser och placerat fler cykelställ vid busshållplatserna.

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %

Målet uppnås med god marginal. Orsaken är ett nytt livsmedelsavtal som omfattar fler
ekologiska livsmedel.

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

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

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

Åtgärder
Individer i etablering får fortsatt stöd att komma ut i studier och arbetsliv, dels genom insatser från
Arbetsförmedlingen, dels från kommunen genom SFI undervisning. Språket är en nyckel för att
etablera sig i Sverige och i de flesta fall tar det lång tid att lära sig att prata, läsa och skriva svenska. I
det sammanhanget är två år en kort etableringstid.
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Kommunstyrelsens måluppfyllelse i sammanfattning

För 2019 har kommunstyrelsen fastställt 23 egna mål inom ramen för kommunmålen. Inför
årsredovisningen har värden för samtliga dessa mål kunnat följas upp. Nedanstående
diagram redovisar översiktligt måluppfyllelse1 och utveckling inom kommunstyrelsens
målområde.

Inom varje målområde redovisar den heldragna gröna kurvan andelen av kommunstyrelsens
mål som uppnåtts. Kurvan svarar mot de gröna pilarna i tabellerna ovan.

Den streckade svarta kurvan redovisar andelen av kommunstyrelsens mål där en positiv
utveckling har skett under året. Kurvan svarar mot de uppåtgående gröna och röda pilarna i
tabellerna ovan.

1 Måluppfyllelsen bedöms enligt följande:

75-100 % mycket god måluppfyllelse

50-74 % god måluppfyllelse

25-49 % relativt låg måluppfyllelse

0-24 % låg måluppfyllelse

Mod och
Framtidstro

(6 mål)

Trygg och
säker uppväxt

(3 mål)

God
Folkhälsa
(3 mål)

Trygg och värdig
ålderdom
(2 mål)

Attraktiv
Bostadsort
(5 Mål)

Hållbar
Utveckling
(6 mål)

Måluppfyllelse inom
målområdet

Utveckling inom
målområdet

100 %
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Personalanalys, kommunstyrelseförvaltningen 2019

Vid mättillfället den 30 nov har antalet anställda inom kommunstyrelseförvaltningen sjunkit i
jämförelse med mättillfället föregående år med 8 personer, från 72 till 64 personer. Minskningen har
skett i både gruppen visstidsanställda och tillsvidareanställda. Orsaken är inte någon större
neddragning i bemanning bortsett från de två tjänster som tagits bort inom kostenheten. Ett par
tjänster var vakanta vid mättillfället. Eftersom flera tjänster varit vakanta under året och att
rekryteringarna i flera fall dragit ut på tiden gör också att också den faktiskt arbetade tiden har
minskat mellan åren, från 67,6 årsarbetare 2018 till 65,7 årsarbetare 2019.

En annan orsak till den minskade arbetade tiden är också att det i verksamheten för mark och
exploatering skett en förskjutning från att haft en anställd till att köpa konsulttjänst under en period
vilket också påverkar statistiken. Under året har man bland annat rekryterat kommunikations- och
servicechef, kock och ekonomihandläggare. Vakanserna har förstås inneburit en ökad
arbetsbelastning för befintlig personal. Dock har det inte påverkat sjukfrånvaron totalt sett som inom
förvaltningen minskar från 4,7% till 4,6%.

Det är framförallt i den långa sjukfrånvaron som förvaltningen ligger lägre än de andra
förvaltningarna. Variationerna inom förvaltningens enheter är stor och inom vissa enheter har
sjukfrånvaron ökat, såsom inom staben, personalenheten och kommunikation- och serviceenheten,
medan den har minskat hos kostenheten och ekonomienheten. Men med så små enheter får en
enskild individs frånvaro stora effekter på gruppens samlade statistik.

Även övertiden har minskat hos förvaltningens medarbetare och ligger på motsvarande 0,3
årsarbetare i jämförelse med tidigare då det varit motsvarande 0,6 årsarbetare.
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Arbete med verksamhetsutveckling

Demografisk analys

För att möjliggöra en ökad befolkning behövs inte bara exploateringsåtgärder utan också en analys av
aktuell befolkning och alternativ för befolkningsökning. Analysen bör baseras på bland annat
undersökningar av flyttmönster och orsaker till etablering, med mera. Målet bör vara att åstadkomma
en bred demografisk analys som underlag för planering och beslut, som ingår i mål- och budget 2020-
2022.

Lägesbeskrivning, december 2019

Under 2019 har analysgruppen enats om behovet av ett bättre underlag för verksamhetsplanering.
Genom att samla information om befolkningsprognos, faktisk befolkning, boendeform och område
per åldersgrupp samt i möjligaste mån även socioekonomi skapas en ökad möjlighet för fördjupade
analyser och verksamhetsplanering. Hittills har arbetet lett till en GIS karta över kommunen i vilken
åldersgrupper visas per bostadsområde. Ambitionen är att samma karta ska kunna kompletteras med
socioekonomiska data, exempelvis inkomstuppgifter.

På grund av vakanser inom kommunstyrelseförvaltningens strateggrupp har arbetet för tillfället
pausats.

Lokalbehovsanalys

En lokalbehovsanalys genomförs inom ramen för mål- och budget 2020-2022. Denna kom-mer att
visa verksamheternas behov av verksamhetslokaler och justering av verksamhetslo-kaler. Arbetet
kommer att utgöra grinden för en lokalberedningsprocess. För att nå en komplett
lokalberedningsprocess kommer arbetet behöva färdigställas under 2020 så att en långsiktig
lokalresursplan kan tas fram.

Lägesbeskrivning, december 2019

I dagsläget har vi månadsavstämningar kring lokalbehoven med Utbildningsförvaltningen,
Äldreomsorgsförvaltningen och Social och omsorgsförvaltningen. Dessutom har vi gjort en
tidslinje i förhållande till MBB processen, vilket avser investeringar som verksamheterna har
behov av under Mål och budgetperioden. Detta för att alla intressenter skall vara medvetna
om hur tidsplaneringen ser ut och kunna vara bättre förberedda när processen startar. I
dagsläget har vi en kartläggning av behovet hos de olika verksamheterna som är
utgångspunkt för arbetet. Övriga verksamheter hör av sig till ekonomi om behov skulle
uppstå under året. När vi arbetar i MBB processen är dessa verksamheter självklart
inblandade.

Vinnova

Oxelösunds kommun har i samarbete med FoU i Sörmland, Region Sörmland och Flens kommun sökt
Vinnovas utlysning Innovationsledning och organisering. Ansökan har beviljats och ett projekt med
syfte att utveckla organisation och ledarskap för ökad innovationsförmåga kommer pågå under 2019
och 2020. Målgrupp för projektet är alla chefer i kommunen. Projektet är behovsdrivet och åtgärder
kommer att växa fram i en iterativ process. Akademiska parter är Linköpings universitet och
Mälardalens högskola.

Lägesbeskrivning, december 2019

Arbete har skett vid flera workshops under våren där kommunens chefsgrupp har arbetat med
behovsinventering och idégenerering samt prioritering. Ett förslag på pilotarbete har tagit fram men
är i skrivandets stund inte testat ännu.
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På grund av vakanser inom kommunstyrelseförvaltningens strateggrupp har arbetet för tillfället
pausats.



30

Ekonomi

Ekonomiskt utfall 2019, tkr

    Övriga    

Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat

Markförsörjning -785 7 648 -5 091 1 772

Idrotts- o fritidsanläggningar 163 1 495 -1 643 15

Arbetslokaler 543 1 126 -1 354 315

Verksamhetsfastigheter 5 53 502 -56 738 -3 231

Delsumma fastigheter -74 63 771 -64 826 -1 129

Gem. verksamhet (stab) 10 305 1 960 -12 108 157

Gemensam administration 37 760 11 609 -49 359 10

Avrop VON och drift LSS 14 500 14 500

Delsumma administration 62 565 13 569 -61 467 14 667

Kommunstyrelse 2 815 100 -3 124 -209

Partistöd 574 -574 0

Feriearbete 700 -440 260

Internationellt utbyte 75 4 -22 57

Delsumma nämndverksamhet 4 164 104 -4 160 108

Näringsliv 2 636 -1 720 916

Räddningstjänst 8 475 -8 280 195

Höjd beredskap 60 720 -707 73

Småbåtshamnar och gästhamn 3 832 -4 099 -267

Bostadsanpassning 2 063 -1 592 471

Integrationssamordning 796 200 -870 126

Kommunikationer 2 117 -1 767 350

Facklig verksamhet / Kommunskydd 1 263 2 043 -2 805 501

Kostenheten 2 452 20 908 -21 717 1 643

Summa för ansvarsområdet 86 517 105 147 -174 010 17 654

Summa 2018 72 033 97 130 -169 045 118

Summa 2017 59 578 102 163 -157 752 3 989

Summa 2016 55 933 93 587 -147 812 1 708
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Utfall mot budget

Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 17,7 mkr bättre än budgeterat.

Fastighetsverksamheten

Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker inom kommunstyrelsen. Den är uppdelad i fyra
verksamhetsområden, markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar inklusive hamnarna,
arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen utgörs av verksamhetsfastigheter
som omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och kommunhus.
Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 61 % av intäkterna och 37 % av kostnaderna i
fastighetsverksamheterna.

Fastighetsverksamheten visar ett resultat på -1,1 mkr. Markförsörjning visar ett resultat på 1,8 mkr
som fördelas sig på högre arrendeintäkter och en engångsersättning samt lägre kostnader inom skog
verksamheten.

Verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar har följt budget. Arbetslokaler visar ett överskott på 0,3
mkr vilket främst beror på lägre fastighetsskatt.

Verksamhetsfastigheter visar ett underskott på -3,2 mkr. Underskottet baseras på högre ej
budgeterade konsultkostnader på 1,9 mkr.

Avräkningen av förvaltningsuppdraget skedde i november och blev ett underskott på -0,9 mkr, vilket
framförallt beror på högre driftkostnader. Förutom högre kostnader i förvaltningsuppdraget och
konsultkostnader, bidrar också iordningställandet av marken för de nya paviljongerna vid
Peterslundsskolan med -0,4 mkr.

Administrationen består av tre delar, två av dem är gemensam verksamhet/stab och gemensam
administration som tillsammans redovisar ett överskott på 0,2 mkr. Personalkostnader var 1,6 mkr
lägre än budgeterat på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Konsultkostnader och kostnader för
inhyrd personal var 0,2 mkr högre än budgeterat. Kostnader för köp av verksamhet, framförallt IT-
verksamheten, var 2,6 mkr högre än budgeterat.

Den tredje delen utgörs av en eventuell tilldelning till vård- och omsorgsnämnden samt
driftkostnader för ett LSS boende hade budgeterats. Inget av dessa användes och står därför för ett
överskott på 14,5 mkr.

Nämndverksamheten visar ett resultat på 0,1 mkr som baserar sig på ett underskott på
Kommunstyrelsen, -0,2 mkr vilket beror på högre kostnader för förlorad arbetsförtjänst.
Feriearbetare visar ett resultat på 0,3 mkr vilket beror på att antalet feriearbetsplatser varit lägre än
planerat vilket gör att vi kan erbjuda färre ungdomar plats och lönekostnaderna blir lägre.

Näringslivssatsningar har kostat -1,7 mkr jämfört med budget -2,6 mkr. Arbetet med platsvarumärket
pågår och övriga insatser gäller engagemanget av ONYX, Europakorridoren och Leader. Lägre
tjänstekostnader medför ett överskott på 0,9 mkr.

Räddningstjänstens kostnader är 0,2 mkr lägre än budgeterat p.g.a. slutreglering av verksamheten
föregående år. Kostnaderna för höjd beredskap förväntas dock bli 0,1 mkr högre än budget.

Verksamheten småbåtshamnar och gästhamn visar ett underskott på -0,3 mkr vilket beror på högre
intäkter på 0,1 mkr samt högre kostnader för tomhyror och underhåll om 0,4 mkr.

Verksamheten bostadsanpassning visar ett överskott på 0,5 mkr. Kostnaderna för bostadsanpassning
är mycket svåra att förutse. Kostnaderna beslutas efter inkommande behov och budgeten är bara en
nivåuppskattning av hur mycket det brukar kosta under ett år.
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Verksamheten integrationssamordning visare ett överskott på 0,1 mkr vilket beror på högre
statsbidrag än budgeterat.

Verksamheten Kommunikation visar ett resultat på 0,4 mkr. Detta beror på en slutreglering som
avser 2018 som kommer från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Facklig verksamhet / Kommunskydd Budget för den fackliga tiden läggs utifrån de
överenskommelser som görs om facklig tid årligen med respektive facklig organisation med lokala
ombud. Tid för fast facklig tid baseras på antal medlemmar och förhandlas. Den rörliga fackliga tiden
beror på hur mycket av denna tid de förtroendevalda ansöker om. Verksamheten visar ett överskott
på 0,5 mkr vilket främst beror på brist på fackligt förtroendevalda.

Kostenheten visar ett positivt resultat 1,6 mkr vilket beror på högre intäkter på matförsäljning till
förskola/skola med 1,0 mkr och högre bidragsintäkter från Arbetsförmedlingen på
0,6 mkr. Trots ökad produktion är kostnaderna som budgeterat.

Utfall jämfört med föregående år

Kommunstyrelsens resultat är 17,6 mkr bättre 2019 än 2018.

Resultatet 2019 2018

Anslag 86,5 72,0

Intäkter 105,1 97,1

Kostnader 174,0 169,0

Resultat 17,7 0,1

Anslaget för helåret 2019 till Kommunstyrelsen sattes av Kommunfullmäktige till 86,8 mkr, en ökning
med 14,5 mkr jämfört med 2018.

Efter detta har anslaget ändrats med -0,3 mkr genom följande beslut:

 En omfördelning av 1,4 mkr från Kommunstyrelsen till Utbildningsnämnden för
finansiering av ökade hyres- och städkostnader för de nya paviljongerna vid
Breviksskolan och Peterslundsskolan.

 En tilldelning på sammanlagt 65 tkr ur reserven för löneökning av prioriterade grupper

 En tilldelning på sammanlagt 1,0 mkr ur anslaget för kapitalkostnader för nya
investeringar

Jämfört med 2018 är den stora skillnaden till anslagsökningen den budgeterade avsättningen av
anslag för eventuell tilldelning till vård- och omsorgsförvaltningen 10,0 mkr och driftkostnader för ett
LSS boende, 4,5 mkr. Skillnaden i övrigt består bland annat av höjd ersättning till Kustbostäder, 0,7
mkr, löneökningar, höjda arbetsgivaravgifter, ändrade kapitalkostnader och inget Douzelagemöte
2019.

Intäkterna har ökat med 8,0 mkr.

Hyresintäkterna har ökat med 6,3 mkr jämfört med föregående år. Det beror på kompensation för
ombyggnader och ökade kapitalkostnader i våra fastigheter.

Kostenhetens intäkter ökat med 1,0 mkr, vilket orsakas av ökade barn- och elevantal 0,5 mkr och ökat
bidrag, 0,5 mkr. Övriga ändringar i intäkterna är bland annat upphört avtal med Regionförbundet för
skötsel av deras ekonomi -0,1 mkr, en engångsersättning på 0,7 mkr, försäljning av övriga tjänster från
kommunstyrelsen till exploateringsverksamheten 0,9 mkr.
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Kostnaderna har ökat med 5,0 mkr.
Personalkostnaderna har ökat med 2,3 % och står för 1,0 mkr av ökningen.

Lokalkostnaderna har stigit med 2,1 mkr vilket beror på ökad hyra av moduler på skolorna.
Kostnaderna för köp av verksamhet har ökat med 2,1 mkr mellan åren vilket främst beror på ökade
kostnader i IT-verksamhetens eftersom volymerna ökat mycket.

Övriga kostnader har ökat med 0,4 mkr. Väsentligt högre konsultkostnader 1,8 mkr främst inom
fastighetsverksamheten, lägre kostnader är det inom husbyggnads- och anläggnings-entreprenader -
1,7 mkr, 2018 utfördes markarbete för modulerna vid flera skolor, lägre fastighetsskatt -0,6 mkr,
högre kapitalkostnader 3,1 mkr. Andra större avvikelser är lägre kostnader för reklam och
representation -0,9 mkr, kurser -0,7 mkr, för övriga tjänster 0,9 mkr (2018 satsning innovation), högre
transportkostnader 0,3 mkr.

Investeringar

2019 är återigen ett år med högre investeringsutgifter än föregående år. Kommunstyrelsens budget
uppgick till 293,2 mkr (215,9 mkr 2018). 141,3 mkr av denna budget är den ursprungliga budgeten
och 145,6 mkr bestod av överförda medel från 2018.

Utgifterna uppgår till 108,4 mkr. En avvikelse mot budget på 184,8 mkr, vilket beror främst på
Oxelöskolan, Ramdalsskolan och ny- till byggnation av äldreboende.

Störst andel av investeringsmedlen har gått till Oxelöskolan 71,0 mkr, planerat underhåll
13,3 mkr och Ramdalsskolan 6,7 mkr. Kommunen har också (åter)köpt mark på
5,5 mkr.
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Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2019-08-23 KS.2019.104

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

Kommunal offentlig toalett

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut är att frågan anses besvarad.

2. Sammanfattning
Ett e-förslag med frågan om offentlig toalett vid torget har inkommit till
kommunstyrelseförvaltningen.

Efter genomgång av var befintliga VA ledningar går, vad som medges enligt befintlig
detaljplan för torget, övergripande genomgång av tekniska lösningar, kostnad för
iordningsställande av fristående anläggning för offentlig toalett samt diskussion med
Kustbostäder har följande summering och slutsats gjorts.

Kustbostäder aktualiserar sin byggnation med nya lokaler och bostäder i centrum. I den
utveckling och upprustning som finns planerad inryms möjlighet till kommunal offentlig
toalett. Förslaget är därför att anläggande av offentlig toalett värderas vid den kommande
ny- och ombyggnationen av fastigheten Prisman 6. E-förlsaget föreslås med anledning av
det anses besvarat.

Beslutsunderlag
E-förslag

Tjänsteskrivelse

Kjell Andersson Thomas Hermansson
Mark & Exploatering Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
MEX ( FK)

KB ( FÅ)

MSF (FK)
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Datum

2019-08-26

OXB1
00
v 1.0
2006-
11-14

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

Sjögatan 28 0155-380 00 (vx) www.kustbostader.se 556527-0062
0155-388 01 (fax) kundcenter@oxelosund.se

VD
Per Koman Alm

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunal offentlig toalett KS.2019.104

Tidigare fanns en offentlig kommunal toalett på Prismanparkeringen. Den var i
mycket dåligt skick och skrotades men ersattes inte med hänvisning till att det
finns offentliga toaletter i Koordinaten.

En brist är att toaletterna på koordinaten inte finns i direkt anslutning till torget
samt bara tillgängliga tider då Koordinaten är öppen.

I Anslutning till lekparken vid Läget finns en offentlig toalett som är öppen 7 dagar
i veckan och erfarenheterna är att den används frekvent och behövs. Den är dock
stängd nattetid för att minska risken för skadegörelse. Investeringen genomfördes
år 2014 och var på 250 000 kr.

För att öka servicen i anslutning till torget skulle en offentlig toalett vara positivt.
Det finns bra standardiserade och tåliga toalettbyggnader som är enkla att städa
och underhålla.

Ett alternativ är att kommunen hyr en offentlig toalettlösning av Kustbostäder i
nya Prisman med direkt tillträde från torget. Nackdelen med den varianten är att
det tar några år innan nya Prisman finns på plats.

Kustbostäder AB

Per Koman Alm



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2018-02-05 KS.2018.34

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronélius

Kommunstyrelsen

Byte av ventilationssystem vid Breviks gymnastikbyggnad

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna investering 1950 tkr för byte av ventilationssystem vid Breviks
gymnastikbyggnad.

 1950 tkr finansieras ur fastighetsbudget 2020.

 Godkännande av projektplan Byte av ventilationssystem vid Breviks
gymnastikbyggnad.

 Attestant för investeringen är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning

Breviksskolans gymnastiksal försörjs idag med två stycken ventilationsaggregat som
saknar värmeåtervinning, vilket genererar höga driftkostnader och en negativ påverkan på
miljön. Tilluftsaggregaten är i dag placerade under läktaren. Frånluft styrs av tre fläktar
som är placerade på yttertaket. Ålder på tilluftsaggregaten är 57 år. Den tekniska
livslängden är förbrukad och aggregaten behöver bytas och ersättas med en modernare
lösning med värmeåtervinning, så kallade FTX-aggregat som ger lägre driftkostnad.

I samband med installation av nya FTX- aggregat demonteras tilluften under läktaren.
Tilluften får en ny placering i taket, genom ny kanaldragning med don placerade i
gymnastiksalens tak. Tilluft från taket kommer att skapa ett bättre inneklimat med jämnare
temperatur genom gynnsammare spridning av luften.

Även dusch- och omklädningsdelen förses med ett nytt FTX- aggregat. Befintliga kanaler
och don behålls i den delen av byggnaden.

Kostnaden för investeringen är beräknad till 1 950 tkr

Finansiering av investeringen sker via fastighetsbudget 2020.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2018-02-05 KS.2018.34

Anbud ventilation 700 tkr

Rambeskrivning VVS, Bygg & El 150 tkr

Entreprenad El & Styrning 250 tkr

Entreprenad Bygg 200 tkr

Brandkonsult 100 tkr

Hjälpmedel/Ställning/lift 150 tkr

Byggherreomkostnader 250 tkr

Oförutsett 150 tkr

Summa 1950 tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-05

Projektplan daterad 2020-02-26

Johan Persson Sarah Heltborg Ronélius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Fastighetsekonom (FÅ)

Kustbostäder (FÅ)

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

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

Version Ansvarig Datum Förändring 
   Tillägg enligt KF § 109/2009 
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1. Inledning 

1.1 Projektets bakgrund  
Breviksskolans gymnastiksal försörjs idag med två stycken 
ventilationsaggregat som saknar värmeåtervinning, vilket genererar i höga 
driftkostnader och en negativ påverkan på miljön. Ålder på tilluftsaggregaten är 
57 år. Den tekniska livslängden är förbrukad och aggregaten behöver bytas 
och ersättas med en modernare lösning med värmeåtervinning, 

• Sammanfattning om nuläge och börläge? 
 

2 Projektbeskrivning 

2.1 Uppdragsbeskrivning 
Ta fram handlingar för ventilationsbyte av uttjänt ventilationsanläggning 
Genomföra entreprenaden utbyte av uttjänt aggregat med tillhörande 
kanaldragning och styrning av anläggning. Samt inneha en godkänd 
slutbesiktning av entreprenaden  

2.2 Syfte 
Den tekniska livslängden är förbrukad och aggregaten behöver bytas och 
ersättas med en modernare lösning som är mer energieffektiv samt skapar en 
bättre inomhusmiljö. 

* Varför ska projektet genomföras? 

2.3 Mål 
Kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler samt uppfylla myndighetskrav för 
verksamheten. Färdig entreprenad med nytt aggregat till höstterminens start 
2020.  

* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?) 

2.4 Avgränsningar 
Projektet omfattar byte av ventilationssystemet i gymnastikbyggnaden  

* Vad ingår inte i projektet? 

2.5 Framgångsfaktorer 
Kontinuerlig kommunikation med verksamheten genom hela projektet. 

* Faktorer som främjar projektet? 

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

(L, M, H) 
Konsekvenser Åtgärder 
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Bygglov drar ut 
på tiden 

M Tidplan för 
byggnation 
skjuts framåt. 

God planering. God 
kommunikation med 
verksamheten, 
handlingsberedskap i 
projektgruppen 

    
 
• Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet. 

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

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

 

3 Organisation 

3.1 Uppdragsgivare 
Kommunstyrelsen 

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen. 

3.2 Styrgrupp 
Sarah Heltborg Ronélius (Fastighetsekonom) 

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

3.3 Ansvarig beställare 
Sarah Heltborg Ronélius (Fastighetsekonom) 

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 
 

3.4 Projektledare 
Daniel Karlsson (Fastighetsförvaltare) 

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

3.5 Projektgrupp 
Andreas Trobeck, Daniel Karlsson (Fastighetsförvaltare)  

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren. 

3.6 Referensgrupper 
- 

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

3.7 Arbetsgrupper 
- 
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4 Resurser 
 
4.1 Ekonomi 

Händelser Belopp 
Anbud ventilation 700 tkr 

Rambeskrivning VVS, Bygg & El 150 tkr 

Entreprenad El & Styrning  250 tkr 

Entreprenad Bygg 200 tkr 

Brandkonsult  100 tkr 

Hjälpmedel/Ställning/lift 150 tkr 

Byggherreomkostnader  250 tkr 

Oförutsett  150 tkr 

Summa 1950 tkr 
 

5 Tidsplan 
Start mars 2020  
Färdigställandetidpunkt augusti 2020 
 

 

6 Huvudaktiviteter och milstolpar 
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. 

 Datum 
Beslut KS 2020-03-16 
Projektering, framtagande av handlingar mars 2020 
Byggstart så fort bygglov med startbesked är erhållet dock 
tidigast 15:e juni vid sommarlovs start. 

juni 2020 

Färdigställande  augusti 2020 
  
  

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

7 Projektarbetssätt 

7.1 Metoder 
Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot 
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras. 
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7.1.1 Möten 
Regelbundna projektering/byggmöten 
Styrgruppsmöten regelbundet 

7.1.2 Rapportering 
 
Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till 
Kommunstyrelsen 

 
7.1.3 Ändring av projektorganisation 
Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med 
projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projekt-
organisationen. 

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

8 Överlämning 
Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av 
uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning. 

 
 

9 Uppföljning och kvalitetssäkring 
Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ. 
Uppföljningen ska inte göras inom projektet. 

Uppföljning sker månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef 
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Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en rapport över 
ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på projektet vid 
färdigställande. 

* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna. 
 

10 Information, kommunikation och dokumentation 

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

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

 
 

11 Referensdokument 
 

* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m. 
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Datum Dnr

2020-02-10 KS.2020.17

OXL2
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v 1.0
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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 Ronelius

Kommunstyrelsen

Upprustning småbåtshamnar 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna investering 800 tkr för upprustning hamnar 2020.

 800 tkr finansieras ur budget 2020 Upprustning småbåtshamnar.

 Attestant för investeringen är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Kommunen har sedan 2015 skött drift och förvaltning av kommunens småbåtshamnar och
gästhamn. Anläggningarna är i dåligt skick på grund av tidigare bristande underhåll och
avsaknad av investeringar. För att behålla en god service till kommuninnevånare, gästande
båtfolk och för att behålla kommunens profil som kust/skärgårdskommun behöver
investeringar i anläggningarna ske.

Under 2020 planeras följande investeringar

Sandvikens Småbåtshamn
Utbyte av en brygga 800 tkr

3. Ärendet
Kommunen har sedan 2015 skött drift och förvaltning av kommunens småbåtshamnar och
gästhamn. Anläggningarna är i dåligt skick på grund av tidigare bristande underhåll och
avsaknad av investeringar. För att behålla en god service till kommuninnevånare, gästande
båtfolk och för att behålla kommunens profil som kust/skärgårdskommun behöver
investeringar i anläggningarna ske.

Under 2020 planeras följande investeringar

Sandvikens småbåtshamn.
De bryggor som idag finns i Sandviken är de äldsta i hela bryggbeståndet. För två år sen
gjordes en provisorisk lagning på Brygga B då ett helt flytelement gav upp. Det är därför
hög tid att byta ut hela den bryggan. Brygga B ligger också utanför det riskområde som
finns med anledning av den planerade LNG terminalen i hamnen.
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Datum

2020-02-10 KS.2020.17

70 m brygga och förankringar 250 tkr
Y-bommar 250 tkr
Arbete 200 tkr
Avfallskostnader 100 tkr

800 tkr

Övriga hamnar

Planerade arbeten i Östersviken och Sjöängen från 2019 fortsätter också under 2020 på
grund av långa leveranstider och att EM tävlingarna i segling tog mycket tid i anspråk.

Total kostnad investeringar 2020, 800 tkr exkl. moms.

800 tkr anslås ur avsatt investeringsbudget för upprustning hamnar 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10

Johan Persson Sarah Heltborg
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Controller (F.K)

Fastighetsekonom (F.Å.)

Kustbostäder (F.Å)
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Datum Dnr
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v 1.0
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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 Ronelius

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Öka driftanslagen till nämnderna enligt följande

Kommunstyrelsen 643 tkr
Utbildningsnämnden 2 774 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 446 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 478 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 241 tkr

Anslagsökningen på 6 582 tkr finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen

2. Sammanfattning

Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos finansförvaltningen i Mål
och budget 2020. Enligt budgetreglerna ska sedan kapitaltjänstkostnader som
uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda överföras till respektive
nämnds driftbudget kommande år. Genom att interna hyror höjs så fördelas kostnader
för fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.

Förslag till ökade budgetramar

Kommunstyrelsen 643 tkr
Utbildningsnämnden 2 774 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 446 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 478 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 241 tkr

Summa 6 582 tkr

Anslagsökningen finansieras via centralt anslagna medel hos finansförvaltningen.

3. Ärendet
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Datum

2020-02-10 KS.2020.18

I Mål och budget 2020 – 2022 beräknades kapitaltjänstkostnader för alla nya investeringar
och anslogs centralt på finansförvaltningen. Enligt budgetreglerna ska sedan de
kapitaltjänstkostnader som uppkommit utifrån de investeringar som faktiskt genomförts
överföras till resp. nämnds driftbudget kommande år.

Kapitaltjänstkostnader utgörs av avskrivningar och intern ränta på investeringsbeloppen.
Huvuddelen av investeringarna har skett i fastigheter, men andra investeringsområden,
exempelvis inventarier, IT-utrustning, gator och vägar, belastas på samma sätt.

Förbättringar i våra fastigheter utgör en stor del av genomförda investeringar. Genomförda
förbättringar leder till att hyran höjs för hyresgästerna, de flesta interna sådana.
Kapitaltjänstkostnaderna kommer alltså i det första läget belasta Kommunstyrelsens
fastighetsförvaltning, men i och med att hyrorna justeras så blir en stor del av
kapitalkostnadsökningen fördelad till verksamhet och brukare.
Hyrorna kommer att öka med 2 801 tkr från 2020, och nämndernas kostnad för detta blir
samtidigt en ökad intäkt hos Kommunstyrelsen.

Investeringsbudgeten för 2019 var mycket omfattande. Utgifterna för genomförda
investeringsprojekt var betydligt lägre. Kapitalkostnaderna som anslagits hos
finansförvaltningen var därmed också höga. För 2020 finns 10 146 tkr reserverat för detta
ändamål.

Jämfört med Mål och budget 2020 ändras kapitalkostnader och hyror. Dessa fördelas i
redovisningen enligt följande:

Nya kapitalkostnader 2020 Budget
Ny
beräkning Skillnad

Kommunstyrelsen 21 700 25 005 3 305

Ökad hyreskostnad 139
Avgår: ökad hyresintäkt   -2 662 -2 801

21 700 22 343 643

Utbildningsnämnd 1 245 1 662 417
Ökad hyreskostnad   2 357 2 357

1 245 4 019 2 774

Vård- och omsorgsnämnd 1 458 1 830 372
Ökad hyreskostnad   74 74

1 458 1 904 446

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd 3 583 6 061 2 478

Kultur- och fritidsnämnd 402 412 10
Ökad hyreskostnad   231 231

402 643 241

Summa 28 388 34 970 6 582
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Datum

2020-02-10 KS.2020.18

Budgeten för beräknad ökning av kapitaltjänstkostnader finns anslagen hos
finansförvaltningen i Mål och budget 2020. Ökade budgetramar hos nämnderna rymmes
inom detta centrala anslag, och 6 582 tkr föreslås bli omfördelade 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ”Tilläggsanslag för höjda hyror och höjda kapitalkostnader 2020” daterad:
2020-02-10

Johan Persson Sarah Heltborg
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Verksamhetsekonom UN (FÅ)
Verksamhetsekonom VON (FÅ)
Verksamhetsekonom MSN (FÅ)
Verksamhetsekonom KFN (FÅ)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ellen Stamm
0155-381 26

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegations- och
verkställighetsordning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

 Avsnittet ”personuppgiftshantering” läggs till delegations- och
verkställighetsordningen. Avsnittet reglerar delegation vad gäller hantering av
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 Ny punkt tillförs delegationsordningen B17. Starta process för antagande av ändring
av detaljplan för plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt. Med delegation till Mark- och exploateringsstrateg (MEX) med ersättare
kommunchef (KCH)

 Två nya delegater tillförs delegationsordningen med betäckningarna GDPRS –
GDPR samordnare och DSO – Dataskyddsombud.

2. Sammanfattning
Styrelsen ansvarar enligt dataskyddsförordningen för behandlingen av personuppgifter
inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär att alla beslut rörande
personuppgiftsbehandling måste fattas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås
därför besluta att en del av dessa beslut delegeras till kommunstyrelseförvaltningen.

För att skapa smidighet i kommunens arbete kring byggnation och planering av mark för
byggnation föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en ny punkt benämnd B.17 tillförs i
kommunstyrelsen delegationsordning. Denna punkt ger Mark- och
exploateringsstrategerna möjlighet att besluta om att starta process för antagande av
ändring i detaljplan för plan som inte är av principiell betydelse eller av större vikt. Beslutet
om att ändra själva planen fattas av i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag
Förslag till tillägg till delegations- och verkställighetsordningen.

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kanslichef

Beslut till:
Kansliet (för åtgärd)
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Om delegation i allmänhet 
Kommunstyrelsen får uppdra åt utskott, ledamot eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap § 37, kap 7 § 5-7, kap 9 § 31). Genom sin 
delegations- och verkställighets- ordning överför kommunstyrelsen beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta självständiga beslut. 
 
Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegat- en inträder i styrelsens ställe. Beslutet ska kunna överklagas, antingen 
genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att yttra sig innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 

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

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

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

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

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  
• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

 
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).  
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Villkor för delegation och anmälan av beslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst 
återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. Beslut som fattas av en 
tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte.  
I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom oförutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på 
eget initiativ lyfta ärendet för beslut i kommunstyrelsen.  
Fattade delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen nästkommande sammanträde i enlighet med av kommunchefen fastställd rutin. Av anmälan 
ska följande framgå:  

• beslutsfattare, 

• beslutsdatum,  

• hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 

• beslutets innehåll i korthet 

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

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

ACH Ansvarig chef, det vill säga kommunchef, förvaltningschef, enhetschef och avdelningschef inom respektive chefsområde 

AU Kommunstyrelsens arbetsutskott 

BABH Handläggare bostadsanpassningsbidrag 

CON Controller 

DSO Dataskyddsombud 

ECH Ekonomichef 

FCH Förvaltningschef 

GDPRS GDPR samordnare 

IS Informationsstrateg  

KCH kommunchef 

KFO Kommunfullmäktiges ordförande  

KFOV Kommunfullmäktiges vice ordförande  

KACH Kanslichef 

KOSC Kommunikations- och servicechef 

KSO Kommunstyrelsens ordförande  

KSOV Kommunstyrelsens vice ordförande  

KST Kommunstrateg 



  

4 
 

MCH Miljö- och samhällsbyggnadschef 

MEX Mark- och exploateringsstrateg  

PCH Personalchef 

RCH Räddningschef, Sörmlandskustens räddningstjänst 

REG Registrator 

RS Risksamordnare 

SFM Skorstensfejarmästaren 

SÄK Säkerhetsstrateg 

UA Upphandlingsansvarig 
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Lagar 

AL  Arkivlag  (SFS 1990:782) 

FL  Förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

FOM  Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (SFS 1998:1 

FSO  Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 

HF  Hemvärnsförordningen (SFS 1997:146) 

KL  Kommunallagen (SFS 2017:725) 

LAS  Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) 

LBA  Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574) 

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

LOA  Lag om offentlig anställning (SFS 1994:260) 

LOU  Lagen om offentlig upphandling  (2016:1145)  

LSO  Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976:580) 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

PBL                        Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

SFV                        Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498) 
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TF                       Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2010:1409) 

övrigt 

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

A. Allmänna ärenden 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 

m.m. 

 Organisation     

 Kommunens övergripande organisation av verksamheterna KCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för kommunstyrelsen KSO KSOV D  

 Kontrasignering av avtal och andra handlingar för kommunstyrelsen KCH ECH V  

 Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget KCH ECH V  

 Ombud     

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra nämndens talan 
inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag, samt 
mottagande av delgivningar till nämnden 

KCH 
KSO D KL 6 kap 15§ 

 

A.3  Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen avseende överklaganden av 
upphandlingar av varor och tjänster 

UA KCH D KL 6 kap 15§ 
 

A.4  Utse ombud för inköp av fast egendom eller tomträtt vid offentliga auktioner.  AU D  

 Representation och uppvaktningar     
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A.5 Representation och uppvaktningar  
  

Kommunens 
personal-
handbok 

 500 - 4 000 kronor  ACH V  

 4 001 - 8 000 kronor  KCH V  

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
m.m. 

 8 001 - 15 000 kronor KSO KSOV D  

 Beslut om servering av alkohol i samband med representation KFO KCH V  

 Beslut om servering av alkohol i samband med interna arrangemang KFO KCH V  

 Brådskande Ärenden     

A.6 Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
styrelsens avgörande inte kan avvaktas KSO KSOV D Kl 6 kap 39 § 

 

 Arkiv     

A.7 Arkivfrågor kopplade till kommunstyrelsen i dess egenskap av arkivmyndighet KACH KCH D AL 7-9 § 

A.8 Beslut om gallring av kommunstyrelsens handlingar REG  
KACH D  

AL 10 § 

A.9 Fastställande av dokumenthanteringsplan REG  
KACH D AL 10, 16 § 

 Sekretess     

A.10 Statistiksekretess KST  
KCH D OSL 24 kap. 

8 § 
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A.11 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt om utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 

KACH 

KCH 

D 

TF 2 kap §§ 
4, 6, 7, 9-11 
samt 
OSLkap 15-
43 

 Yttranden     

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
m.m. 

A.12 Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning KACH KCH D  

A.13 Yttrande i folkbokföringsärenden KACH KCH D  

A.14 Yttrande angående antagande av hemvärnsmän  KCH ECH D HF § 5 

A.15 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet ej 
delegerats till annan AU 

 

D 

Gäller ej 
ärenden av 
principiell 
betydelse 

A.16 Framställning och yttranden över remisser från lantmäterimyndighet angående 
fastighetsbildning, byggnadslov m.m. MEX KCH D  

A.17 Yttrande över bygglovsansökningar i 
kommunens egenskap av fastighetsägare och granne MEX KCH D PBL 9 kap 25 

§ 

A.18 Yttrande till Länsstyrelsen över Natura 2000 områden  MEX KCH D FOM §24 

A.19 Yttrande i miljöärenden i kommunens egenskap av fastighetsägare  MEX KCH D  

 Profilering     

 Beslut att medge avvikelser från 
kommunens grafiska profil IS KCH V  
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A.20 Tillstånd att använda kommunens vapen KCH IS D SFV 

 Överklagan och omprövning     

A.21 Yttrande över överklagat delegationsbeslut Aktuell delegat  D  

A.22 Omprövning av delegationsbeslut Aktuell delegat  D  

 Övrigt     

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum 
m.m. 

A.23 Avvisande av för sent inkommen handling gällande överklagan KACH KCH D FL § 24 

A.24 Som säkerhetsskyddschef planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning KCH SÄK 

 
 

V  

 Fastställande av kommunövergripande riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer KCH            V  

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

 Remittering av motioner och medborgarförslag KACH  V  

A.25 Beslut rörande vänortsarrangemang och vänortsbesök AU KSO D  
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B. Fastigheter och mark  
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 

m.m. 

 Fastighetsreglering, försäljning, byte eller köp av fast egendom i samband med 
genomförande av detaljplan eller liknande: 

    

B.1  <   300 000 kronor MEX KCH D  

B.2 >   300 000 kronor AU   D  

 Försäljningar     

B.3 Försäljning av mark till entreprenörer för uppförande av bostadshus enligt av 
kommunstyrelsen fastställda riktlinjer 

MEX KCH D  

B.4 Försäljning eller tomträttsupplåtelser av egnahemstomter till enskilda enligt av 
kommunstyrelsen fastställda riktlinjer 

MEX  KCH D  

B.5 Försäljning eller tomträttsupplåtelse av industritomter enligt av kommunstyrelsen 
fastställda riktlinjer 

MEX KCH D  

B.6 Villkorsändring av tomträtt MEX KCH D  

 Servitut med mera     

B.7 Tillförsäkra kommunen servitut, ledningsrätt eller nyttjande rätt till annan tillhörig 
fastighet 

MEX KCH D  

B.8 Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt gällande 
författningar 

MEX KCH D  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 
m.m. 

 Övrigt     

 Utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen och 
som faller under Kommunstyrelsens förvaltning: 

    

B.9 - för tid upp till 5 år i sänder MEX KCH D  

B.10 - för tid över 5 år i sänder AU  D  

B.11 - för villkorsändringar på arrende MEX KCH D  

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

MEX MCH 
V 

 

 Bostadsanpassningsbidrag    LBA 

B.12 <  4 basbelopp BABH KOSC D LBA 

B.13 >  4 basbelopp KOSC KCH D LBA 

 Ändringsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag < 5 000 kr BABH KOSC V LBA 

B.14 Tecknande av kommunens försäkringsskydd UA ECH D  

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

RS UA V  

B.15 Utse viltvårdare och skadedjursskyttar MEX KCH D  

B.16 Fastställande och utförande/genomförande verkställande av skogsbruksplan i MEX KCH D  
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kommunens egenskap som fastighetsägare. 

B.17 Starta process för antagande av ändring av detaljplan för plan som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

MEX KCH D  

 

C. Ekonomi 
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 
m.m. 

 Investeringar     

 Start av investeringsprojekt ur investeringsram     

C.1 < 500 000 kr KCH  D  

C.2 500 000 - 1 000 000 kr AU  D  

 Tilldelning ur investeringsreserven     

C.3 < 300 000 kr KCH  D  

C.4 300 000 - 500 000 kr AU  D  

 Fordringar     

 Avskrivning av osäkra fordringar:     

C.5 < 25 000 kronor ECH CON 
 D  

C.6 25 000-100 000 kronor AU  D  
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C.7 Överenskommelser om former för betalning av skulder upp till 50 000 kronor med 
undantag för biblioteksverksamheten 

ECH CON 
 D 

Gäller ej 
biblioteket 

 

 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 
m.m. 

C.8 Överenskommelse om former för betalning av fordran upp till 200 000 kronor AU  D  

 Övrigt     

 Tilldelning ur anslag för oförutsett     

C.9 < 250 000 kr AU  D  

C.10 Beslut om förlängning av kommunal borgen för lån som förlängs eller sätts om förutsatt 
att det kommunala borgensåtagandet inte ökar 

ECH CON 
 D  

C.11 Upptagande, placering, omplacering, konvertering av lån CON 
 

ECH D  

C.12 Placering, omplacering, konvertering av överskottslikviditet CON 
 

ECH D  

  
Ändring av kreditgränser inom koncernkontot inom följande gränser: 
• kommunen max kredit 32 500 tkr 
• bolagen sammanlagt max kredit 48 500 tkr 
• enskilt bolag max kredit 40 000 tkr 
• total max kredit 60 000 tkr 

CON 
 

ECH 

V 

 

C.13 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa KCH  D  
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D.  Personal  
 

 
 Ärendegrupp/ärende  Delegat Ersättare D/V Lagrum m.m 

 Anställning, anställningsvillkor, löneutrymme med mera     

D.1  Beslut om anställning av, anställningsvillkor och lön till kommunchef AU  

D 

Lönen sätts 
efter samråd 
med 
personal-
enheten AB 
§ 4, LAS § 4 

D.2 Utse biträdande kommunchef KCH  D  

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

KCH  V  

D.3 Beslut om anställning av personal längre än sex månader tillsvidare och på viss tid, 
samt beslut om lön 

ACH  

D 

Lönen sätts 
efter samråd 
med 
personal-
enheten 
AB § 4, LAS 
§§ 4, 5 

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

        V 

Lönen sätts 
efter samråd 

med 
personal-

enheten AB 
§ 4, LAS § 4 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 
m.m. 

D.4 Beslut om ändring av anställningsvillkor för kommunchef annat än vid 
anställningstillfället 

AU  D AB § 4, LAS 
§ 4 

D.5 Beslut om ändring av anställningsvillkor för övrig personal annat än vid 
anställningstillfället 

ACH  D AB § 4, LAS 
§ 4 

 Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer ACH  V  

 Uppsägning/avveckling, disciplinpåföljd, omplacering med mera  
 

    

D.6 Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av kommunchef AU  D LAS §§ 7-10 

D.7 Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av förvaltningschef KCH  

D 

LAS §§ 7-10 
Efter samråd 

med 
personal-
enheten 

 Beslut om uppsägning av övrig personal    LAS §§ 7-10 

 - på den anställdes egna initiativ ACH  V LAS § 11 

D.8 - av personliga skäl KCH/FCH  

D 

Efter samråd 
med 

personal-
enheten 

LAS §§ 7-10 

D.9 Beslut om avveckling av övrig personal efter särskild överenskommelse KCH/FCH  

D 

Efter samråd 
med 

personal-
enheten LAS 

§§ 7-10 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum m.m 

D.10 Beslut om avsked av övrig personal KCH/FCH  

D 

Efter samråd 
med 

personal-
enheten LAS 

§§ 18-20 

D.11 Beslut om disciplinpåföljd kommunchef AU  D AB § 11 

D.12 Beslut om disciplinpåföljd övrig personal ACH  

D 

Efter samråd 
med 

personal-
enheten 

D.13 Beslut om omplacering vid oenighet KCH/FCH  D LAS 

 Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder med mera     

 Ingå centralt förhandlade kollektivavtal PCH  V  

D.14 Ingå lokalt förhandlade kollektivavtal PCH  D  

D.15 Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal PCH  D  

 Samverkans- och medbestämmandeförhandling ACH  V MBL §§ 11, 
12, 19 

 Hantering av stridsåtgärd KCH/FCH  

V 

Efter samråd 
medpersonal
-enheten 
MBL 

 Kurser och resor     

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda KSO KSOV V  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 
m.m. 

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda ACH  V  

D.16  
Medgivande för förtroendevalda och kommunchef att resa utanför Sverige i tjänsten
  

KSO KSOV 
D 

 

D.17 Medgivande för kommunstyrelsens ordförande att resa utanför Sverige i 
tjänsten 

AU  
D 

 

D.18 Medgivande för anställda att resa utanför Sverige i tjänsten KCH/FCH  D  

 Övriga personalfrågor     

D.19 Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för kommunchef AU  D LOA § 7, AB 
§ 8 

D.20 Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för övrig personal KCH/FCH  D LOA § 7, AB 
§ 8 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar 

PCH  
V 
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E. Räddningstjänst  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum m.m. 

 Utfärdanden av tillstånd     

E.1 Beslut om tillstånd gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor RCH  
D 

LBE 17 -18 § 
Får vidare-
delegeras 

E.2 Avsyna och utfärda driftstillstånd till anläggningar med tillstånd enligt ovan RCH  
D 

LBE 21 § 
Får vidare-
delegeras 

E.3 
 

Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet  
 

RCH  
D 

LBE, 19 § 
Får vidare-
delegeras 

E.4 Beslut att återkalla tillstånd RCH  
D 

LBE 20 § 
Får vidare-
delegeras 

 Tillsyn och kontroll     

E.5 Utföra tillsyn, med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som kan 
behövas 

RCH 
 

 D LBE 21, 24 § 
LSO 5 kap. 1, 
4 § Får vidare-
delegeras 

E.6 Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsyn RCH  D LBE, 24 § 
LSO 5 kap, 3 § 
Får vidare-
delegeras 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum m.m 
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E.7 Beslut om kontroll ur brandskyddssynpunkt i särskilda fall RCH  D FSO 3 kap, § 
1 
Får vidare-
delegeras 

E.8 Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och anläggningar där 
regelbunden tillsyn skall förrättas 

RCH  D LSO 3 kap, 3 § 
Får vidare-
delegeras 

 Föreläggande, förbud och föreskrifter     

E.9 Beslut om föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll. Dock ej 
förenat med vite. 

RCH  D LBE, 25 §, 
LSO 5 kap, 
2 § Får vidare-
delegeras 

E.10 Beslut om föreläggande eller förbud i samband med brandskydds - kontroll. Dock ej 
förenat med vite. 

SFM  D LSO 3 kap, 6 § 
Får vidare-
delegeras 

E.11 Besluta att förbud eller föreläggande skall gälla omedelbart även om det överklagas RCH  D LBE 35 §, 
LSO, 10 kap, 
4 § 
Får vidare-
delegeras 

E.12 Beslut om avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av 
prov, godkännande av föreståndare, mm 

RCH  D LBE 27 § 
Får vidare-
delegeras 

E.13 Meddela föreskrifter om förbud, helt 
eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande förebyggande 
åtgärder mot brand 

RCH  D FSO 2 kap, 7 
§ 
Får vidare-
delegeras 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum m.m 



  

20 
 

 Brandskydd med mera     

E.14 Beslut i dispensärenden om sotning MCH  D LSO 3 kap, 4 § 
Får vidare-
delegeras 

E.15 Utse brandsynsförrättare RCH  D LSO 3 kap,14 
§ 
Får vidare-
delegeras 

E.16 Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och förelägganden med anledning 
av brister som konstateras vid sotning. Dock ej förenat med vite 

SFM  D LSO 3 kap, 6 § 

F. Upphandling  
 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum 
m.m. 

 Beslut om leasing     

F.1 < 400 000 kronor per objekt UA ECH D  

F.2 > 400 000 kronor per objekt KSAU  D  

F.3 Beslut att anta anbud avseende varor och tjänster UA ECH D LOU 12 kap 

F.4 Beslut att teckna upphandlade avtal UA ECH D LOU 5 kap 

F.5 Beslut om interkommunal upphandling och beställning av varor och tjänster UA ECH D  

 Fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandlingar UA  V  
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G. GDPR 

G.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

KACH GDPR SAM D GDPR artikel 
12 punkt 5 

G.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

KACH FCH D GDPR artikel 
12 punkt 5 

G.3 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 
15 

G.4 Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
17 

G.5 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 
18 

G.6 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS KACH V GDPR artikel 
20 
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Datum Dnr

2020-02-18 MEX.2020.30

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Planbesked Norra Inskogen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Planbesked lämnas för detaljplan Inskogen (0481-P80-1) avseende planens norra del

2. Sammanfattning
Höstens diskussioner med Vattenfall Eldistribution AB har kommit fram till ett
huvudalternativ avseende dragning av ny kraftledning till SSAB. Den föreslagna dragningen
går i huvudsak i befintliga ledningsgator genom Oxelösunds Kommun.

För att få detaljplanmässigt stöd för kompletterande underhållsväg och för att reglera att
nuvarande sträckning i sig har detaljplanestöd behövs en korrigering och uppdatering av
detaljplanen längs delar av kraftledningens kommande sträckning. Därför föreslås att en
omarbetning av detaljplan Inskogen (0481-P80-1) sker i dess norra del. Förslaget innebär
också en översyn av byggrätter av Norra Inskogens kvarvarande osålda tomter.
Detaljplanen är gammal och det har föranlett att några tomtintresserade medborgare har
tackat nej till köp för att de inte har kunnat bygga det hus de önskat i form av, 2 plans hus.
Dagens detaljplan medger 1 och 1,5 plans hus.

Kommunstyrelsens beslut med bifall för planbesked Norra Inskogen

Beslutsunderlag
Karta Norra Inskogen

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
Mex (FÅ)

Plan (FÅ)
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Datum Dnr

2020-02-18 MEX.2020.20

OXL2
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v 1.0
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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
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Planändring i detaljplan för Oxelö 8:49 och del av Oxelö 8:20 -
Stenvikshöjden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Bifall lämnas till begäran om planbesked om ändrad användning av mark mellan
huskroppar vid Ramdalshamnen från prickmark till kryssmark.

2. Sammanfattning
Under 2019 genomfördes markanvisningen för markområdet Stenvikshöjden. Vinnande
part för delområde 1 (nuvarande parkering ramdalshamnen) är HSB. Inför inlämnande av
bygglov uppdagas ett hinder i nuvarande detaljplan som gör det svårt för exploatör att
skapa bl a förråd inom fastighet. Det innebär att exploatören inte kan få bygglov för förråd
till cyklar och sopor. Enligt nuvarande detaljplan finns inte planstöd för att bygga denna typ
av anläggningar inom detaljplan.

I detaljplanen är markområdet mellan de båda huskropparna angivna som prickmark.
Förslaget innebär att detta markområde genom planändring omvandlas till kryssmark vilket
medger placering av nämnda förrådsbyggnader. Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen
ser detta som ett normalt planförförande.

Beslutsunderlag
Exploatörs situationsritning

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

Plan (FÅ)
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Datum Dnr

2020-03-01 KS.2020.26

OXL2
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v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Äskande om medel för ökade driftskostnader Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens Gata/Park-uppdrag

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

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas en ökad budget för 2020 med 800
tkr med anledning av ökade driftskostnader för Gata/Park-uppdraget..

Finansiering av 800 tkr sker via Ks oförutsett.

För perioden 2021-23 hänskjuts frågan till Mål- och budgetberedningen 2021-23
.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att i sin konsekvensbeskrivning
för MBB 2021-23 göra en bedömning kring snöröjningskostnaderna för perioden

2. Sammanfattning
Eftersom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fått ökade kostnader p.g.a. Gata/Park-
uppdraget under 2019 och kostnaderna uppdagades för sent i Mål- och budgetprocessen
inför 2020 så har förvaltningen en budget för uppdraget som är ca 2 miljoner lägre än
utfallet för 2019.

En stor del av de ökade kostnaderna 2019 är för att man sedan vintersäsongen
2018/2019 har ett nytt avtal för snöröjning och bl.a. den utökade beredskapen gör att
kommunen har dyrare kostnader för detta.

Inför 2020 har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kustbostäder haft diskussioner
kring uppdraget och besparingar som behöver göras för nämnden ska hålla budget.
Avstämningar kommer att göras efter varje månad för att se att man klarar budgeten för
uppdraget.

Nu har vintern 2019/2020 hittills varit snöfri och det innebär lägre kostnader för
snöröjning, medan kostnaderna för beredskapen och viss halkbekämpning kvarstår.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att en utökning av nämndens
budgetram om 800 tkr skulle leda till att uppdraget klaras inom reviderad tilldelad
budgetram med färre besparingar gällande gräsklippning, fontäner, sopkorgar och
planteringar.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att bifalla Miljö- och
Samhällsbyggnadsnämndens förslag om en utökad budget om 800 tkr för 2020 för ökade
snöröjningskostnader. Dessutom måste frågan hänskjutas till Mål och budgetberedningen
2021-23.

Vidare behöver Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i sin konsekvensbeskrivning
för MBB 2021-23 beskriva processen kring snöröjning och hur denna kan göras
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så säker och effektiv som möjligt och dessutom göra en bedömning kring
kostnadsnivån för 2021-23.

Beslutsunderlag -
Tjänsteskrivelse 2020-03-01

Beslut Miljö- och Samhällsbynnadsnämnden

Johan Persson- Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FÅ)
MSF (FK)

.
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Datum Dnr

2020-03-01 KS.2020.25

OXL2
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Avräkningen godkänns inte och ärendet återförs till Utbildningsnämnden då underlaget är
felaktigt

2. Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola
fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år och detta
är den första för året. För perioden januari-februari visar Utbildningsnämndens avräkning
att de skulle få ersättning motsvarande 167 tkr.

Den av Utbildningsnämnden presenterade avräkningen för januari-februari visar att det
totalt sett är fler barn och elever när verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats
i befolkningsprognosen för MBB 2020-22 och som fastställts av Kommunfullmäktige. En del
åldersgrupper har enligt nämndens underlag minskat antal elever medan andra har ökat
antal elever. Den totala avräkningen för perioden anges av Utbildningsnämnden vara 167
tkr.

Då Kommunstyrelseförvaltningen kontrollräknat avräkningen konstateras att
Utbildningsnämndens underlag är felaktigt. Korrekt avräkning ska vara en återbetalning till
Kommunstyrelsen på 56 tkr i stället för av nämnden presenterad avräkning. Bakgrund till
felaktigt underlag utgörs av att nämnden inte tagit hänsyn till alla elever i särskolan dvs
även de som vistas i annan kommuns särskola. Kommunstyrelsen föreslås därför besluta
att av Utbildningsnämnden presenterad avräkning inte godkänns och att ärendet återförs till
nämnden då underlaget är felaktigt. Nämnden förutsätts återkomma med korrekt underlag
för perioden januari till februari.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-03-01
Bilaga 1: Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2020
Beslut Utbildningsnämnden 2020-02-26 §

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef
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Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Controller (FK)
Verksamhetsekonom, UF (FÅ)
.
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-02-26

Utdragsbestyrkande

Un § 12 Dnr UN.2020.21

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunstyrelsen

· Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2020, 167 tkr.

· Finansiering tas via reserven för oförutsett.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola
fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år och detta
är den första för året. För perioden januari-februari visar avräkningen 167 tkr. Avräkningen
finansierades med medel i reserven för oförutsett.

Avräkningen för januari-februari visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som
fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan
andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet, 23
elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och
elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår
summan till 167 tkr.

Avräkningen med 167 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Avräking barn- och elevpeng januari - februari
Avräkning barn-och elevpeng jan-feb 2020

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

· Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2020, 167 tkr.

· Finansiering tas via reserven för oförutsett.

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (För åtgärd)
Ekonomichef (För kännedom)
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1 Sammanfattning 

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

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

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

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

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

Utifrån granskningsresultatet har vi identifierat följande områden för utveckling:   

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

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

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

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

2.1 Bakgrund 

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

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

Utifrån detta genomförs den grundläggande granskningen genom att: 

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

► Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen. 

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

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

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

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

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

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

2.3 Avgränsning och definitioner 

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

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

KS Kommunstyrelsen 

KSF Kommunstyrelseförvaltningen 

KFN Kultur- och fritidsnämnden 

MSN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

UN Utbildningsnämnden 

VON Vård- och omsorgsnämnden 

2.4 Genomförande 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

  

Nämnd/styrelse Datum för dialogmöte 

Kommunstyrelsen 2019-10-10 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12 

Utbildningsnämnden 2020-02-05 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 
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3 Revisionskriterier 

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

3.1 Kommunallagen 6 kap. §1 och §6  

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

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

3.2 Kommunens styrsystem 

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

Figur 1 – Kommunens styrsystem 

 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Uppföljning 

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Internkontrollreglemente för Oxelösunds kommun 

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

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

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

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

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

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

  

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

upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen.  

► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar. 

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

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

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

intern kontroll inom sitt område.  

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

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

4.1 Styrning  

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

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

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

Kommunmål 
Antal 

KS mål 

Antal 

mått till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås?  

Mod och framtidstro 6 7 4 bedöms uppnås. 

2 bedöms vara 

osäkra. 

1 bedöms ej uppnås. 

Ja 

Trygg och säker uppväxt 3 3 Samtliga bedöms ej 

uppnås. 

Ja, för 2 av 3. 

God folkhälsa 3 5 Ja ET1 

Trygg och värdig ålderdom 2 2 1 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

Attraktiv bostadsort 5 9 2 bedöms uppnås. 

5 bedöms vara 

osäker. 

2 uppnås ej. 

Ja 

Hållbar utveckling 6 15 5 bedöms uppnås. 

7 bedöms vara 

osäkert. 

3 uppnås ej. 

Delvis, för 2 av 3. 

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

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

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

4.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

 KS bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv 

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

4.3 Intern kontroll 

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

Kommunstyrelsen 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-11-28 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

Ja, 7 rutiner med kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja, frekvens anges. 

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Delvis, det anges vem rapportering ska ske 

till. 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Nej 

Framgår kontrollansvarig? Nej 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-05-29  

2019-10-23 

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

avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment som 

följdes upp. Det fortgående arbetet beskrivs. 

Vid uppföljning i oktober följs övriga upp och 

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

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

kontrollmoment med avvikelse beskrivs.  

Har styrelsen rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

 Nej 

Kommentarer till kommunstyrelsens uppföljning av den intern kontroll 

► Det saknas information för flera av momenten enligt kommunstyrelsens anvisningar 

för internkontrollarbetet. 

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

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

gång årligen. 

► För kontrollmoment avseende befolkningsprognos ska kontroll ske 4 gånger vid 

påtagliga avvikelser. Rapportering ska ske till kommunstyrelsen vid påtagliga 

avvikelser. Återrapportering har skett i oktober.   

► Styrelsen har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 

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

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

4.4 Uppsiktsplikt 

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

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

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning av kommunen 

 Mars April Augusti 
(delår) 

Oktober 

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

Bedömning 
helår 

 Positivt  Positivt  Negativt  Positivt 

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

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

 

I tabell nedan redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 2019. 

Kommunstyrelsen  

Uppsiktsplikt 

Nämnd Sammanträde Ärende 

VON 2019-01-30  

 

 

 

2019-05-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-09-04 

 

 

 

 

 

2019-10-23 

 

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

 
► KS godkände den rapport som PWC lämnade 

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

 
► Vid den ekonomiska uppföljningen 

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

 
► Rapport med anledning av prognosticerat 

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

 
► Under informationsärende i oktober presenterar 

kommunchef att åtgärder inom VON börjar visa 
god effekt. 

MSN 2019-09-25 

 

► KS mottar muntlig information från 

förvaltningschef rörande 4 VA områden. 

Innehållet framgår ej av protokoll. 

UN 2019-03-06 

 

 

 

 

 

 

2019-04-24 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

2019-09-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-27 

 

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

 
► Vid ekonomisk uppföljning i maj prognostiserade 

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

 
► Vid KS sammanträde i september godkänns 

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

 
► KS avslår UNs begäran om medel för elever som 

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

 
► Vid kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning i 

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

KFN ET ► Särskild uppföljning utöver miniminivå framgår ej. 

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Styrning  

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

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås?  

Mod och framtidstro 4 11 9 bedöms uppnås.  

2 bedöms ej 

uppnås. 

ET då statistikmätning 

ej kommer ske under 

2019. 

Trygg och säker uppväxt 4 9 8 bedöms uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

God folkhälsa 3 4 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Trygg och värdig ålderdom 2 3 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Attraktiv bostadsort 6 9 5 bedöms uppnås.  

3 bedöms ej 

uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert. 

För 1 mål uppges 

nämnden inte kunna 

påverka utfallet (avser 

antal 

föreningar/studieförbund 

med verksamhet i 

kommunen).  

För 1 mål uppges det 

saknas resurser för 

genomförande. 

Hållbar utveckling 3 3 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

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

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

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

5.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Kultur – och fritidsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

Bedömning helår Positiv  Positiv  Positiv  Positiv  

Expedierat till 
KS? 

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

Övrig 
uppföljning 

► Framgår ej av nämndens protokoll.  

5.3 Intern kontroll 

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

Kultur och fritidsnämnden  

Internkontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-11 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

 Ja, det är 5 rutiner och kontrollmoment.  

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja, omfattning och frekvens framgår av 

planen.  

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja  

2019-05-21 

2019-11-19 

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

kontrollmoment godkända. Vid 

sammanträdet följde nämnden upp 1 

kontrollmoment från år 2018. Uppföljningen 

visade på 1 avvikelse. Kultur- och fritidschef 

uppdrogs genomföra en genomgång av 

riktlinjerna och återrapportera arbetet vid 
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nästa uppföljningstillfälle. Föreslagen åtgärd 

för kontrollmomentet godkändes.  

 

Vid sammanträdet den 19 november var 4 av 

5 kontrollmoment godkända. Av protokoll 

framgår att det 1 kontrollmomentet 

redovisades och godkändes i maj, varför 

uppföljning ej har skett i november. Att det 

enbart ska följas upp 1 gång framgår av 

internkontrollplanen.  

Har nämnden rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

 Ja 

Har nämnden expedierat till KS?  Ja, till KSF 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

6.1 Styrning 

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd 

då målvärdet 

inte bedöms 

uppnås?  

Mod och framtidstro 2 2 1 kommer uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 

ET 

Trygg och säker uppväxt 1 2 Båda bedöms uppnås. ET 

God folkhälsa 3 7 5 bedöms uppnås. 2 

bedöms inte uppnås. 

Delvis. Framgår 

för 1 av 2. 

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Bedöms vara osäkert. ET 

Attraktiv bostadsort 3 3 2 bedöms uppnås. 1 

bedöms vara osäkert. 

ET 

Hållbar utveckling 2 3 2 bedöms uppnås. 1 

bedöms inte uppnås. 

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

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

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

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

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

Sammanträde Innehåll 

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

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

siffror att redovisa gällande sjukfrånvaro 

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

sjukskrivningstal att redovisa för år 2019. 

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

2019-06-18 Personalsituationen på förvaltningen 

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

information om sjukskrivningstal lämnats vid sammanträdet. 

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

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

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

Sammanträde Innehåll 

2019-03-19 Muntlig redogörelse  

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

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

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

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

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

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

Bedömning helår  Positiv   Positiv  Positiv  Positiv  

Expedierat till 
KS? 

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

Övrig 
uppföljning 

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

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

6.3 Intern kontroll 

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

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden 

 Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-18 

Anges vilka rutiner samt vilka 

kontrollmoment som ska följas upp? 

Det anges 6 rutiner och kontrollmoment.  

Framgår omfattningen på uppföljningen 

och med vilken frekvens uppföljning ska 

ske? 

Nej 

Framgår till vem avvikelserapportering 

ska ske? 

Nej 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja,  

2019-05-22 

2019-10-22 

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

av nämndens 6 kontrollmoment. 1 av 2 

godkänns. Det vidtas åtgärder för det moment 

som inte blev godkända och förvaltningen ”ska 

återrapportera till nämnden om vad som gjorts 

vid nästa uppföljning”. Åtgärderna framgår ej av 

protokoll. 

 

Vid sammanträde i oktober skulle 5 av 

nämndens kontrollmoment följas upp. 1 av 

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

åtgärder framgår ej.  

 

1 kontrollmoment skulle ha följts upp men har 

inte genomförts i väntan på resultat från SCBs 

medborgarundersökning. Uppföljningen 

godkänns och förvaltningen ”ska återrapportera 

till nämnden om vad som gjorts vid nästa 

uppföljning”. 

Har nämnden rapporterat resultatet av 

den interna kontrollen till revisorerna? 

Ja  

Har nämnden expedierat till KS?  Ja, till KSF  

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

internkontrollplan).  

► Nämnden fattar inte särskilda beslut vid iakttagna brister.  

► Varken omfattningen på uppföljningen/frekvens eller till vem avvikelserapportering 

ska ske framgår. 

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

7 Utbildningsnämnden 

7.1 Styrning 

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

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

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 3 3 2 bedöms uppnås.  

1 bedöms inte 

uppnås. 

Åtgärder kommer 

inte vidtas då 

ekonomin ej ger 

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

1 bedöms vara 

osäkert.  

ET 

God folkhälsa 2 10 Samtliga bedöms 

vara osäkra. 

ET 

Trygg och värdig ålderdom 0 0 ET  ET 

Attraktiv bostadsort 4 4 1 bedöms uppnås. 

3 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

Hållbar utveckling 6 6 5 bedöms inte 

uppnås. 

1 bedöms vara 

osäkert. 

Ja 

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

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

7.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

Bedömning helår  Negativ  Negativ   Negativ  Negativ  
 

Expedierat till 
KS? 

 Nej  Nej  Ja, till KSF  Nej 

Övrig 
uppföljning 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanträde Innehåll 

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

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

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

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

7.3 Intern kontroll 

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

Utbildningsnämnden 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-17 

Anges vilka rutiner samt vilka 

kontrollmoment som ska följas upp? 

Ja, det anges 6 rutiner och kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen 

och med vilken frekvens uppföljning ska 

ske? 

Ja 

Framgår till vem avvikelserapportering 

ska ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-05-27 

2019-11-21 



 

21 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid uppföljning i maj blev 2 av 6 kontroller 

godkända. Nämnden godkände föreslagna 

åtgärder och att förvaltningen ska 

återrapportera vad som gjorts vid nästa 

uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej 

av protokoll. 

 

Vid uppföljning i november bedöms 3 

kontroller vara godkända. 3 kontroller 

bedöms ha brister och är inte godkända. 

Nämnden godkände föreslagna åtgärder 

och förvaltningen ska återrapportera vad 

som gjorts i nästa uppföljning. Föreslagna 

åtgärder framgår ej av protokoll.  

Har nämnden rapporterat resultatet av 

den interna kontrollen till revisorerna? 

 Nej, varken i maj eller november. 

Har nämnden expedierat till KS?  Ja till KSF. 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

internkontrollplan). 

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

8 Vård- och omsorgsnämnden 

8.1 Styrning 

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

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

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

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer 

målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 1 1 Ja ET 

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

uppnås. 

2 bedöms inte 

uppnås. 

Åtgärd framgår för 1 av 

målen, för det andra 

framgår beskrivning av 

orsaken till att målet inte 

uppnås. 

Trygg och värdig ålderdom 9 11 9 bedöms vara 

osäkra. 

2 bedöms 

uppnås. 

ET 

Attraktiv bostadsort 0 0 ET ET 

Hållbar utveckling 1 2 Ja ET 

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen.  

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

8.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti 
(delår) 

Oktober 

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

Bedömning 
helår 

 Negativ  Negativ  Negativ  Negativ 

Expedierat till 
KS? 

 Nej  Nej  Ja, KSF  Nej 

Övrig 
uppföljning 

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

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

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

8.3 Intern kontroll 

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

Vård – och omsorgsnämnden 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-19 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

Ja, 8 rutiner och 9 kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja 

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-06-03  

2019-11-26 

 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid båda sammanträdena beskrivs det finnas 

behov av åtgärder för kvalitetsutveckling. 3 

åtgärder för utveckling identifieras vid 

sammanträdet i juni. Åtgärderna beskrivs i 

punktform. Vid sammanträdet i november 

kvarstår behov av åtgärder för 1 av de 3 

identifierade åtgärderna.  

Har nämnden rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

Ja 

Har nämnden expedierat till KS? Ja, till KSF 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

  



 

24 

9 Svar på revisionsfrågor  
 

Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt att 

verksamheten styrs 

utifrån de mål och 

riktlinjer som 

kommunfullmäktige 

bestämt? 

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

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll, det vill 

säga i enlighet med 

kraven i 

kommunallagen samt 

kommunala 

anvisningar? 

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

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och 

rapportering, det vill 

säga i enlighet med 

kraven i kommunens 

styrmodell? 

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

 
  
Oxelösunds kommun den 5 februari 2020 
 
Tijana Sutalo 
EY  
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Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner 
Kommunmål KS KFN MSN UN VON 

Mod och 

framtidstro 

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

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

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

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

► Kommunens medarbetare 
upplever att idéer tas emot 

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

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

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

► Medborgardialog ska 
övervägas inför beslut 

► Aktiv samhällsplanering 

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

►  Digitalisering är en 
naturlig del av 
undervisningen 

► Främja samt sprida ett 
aktivt innovationsarbete 

► Musikskolan utvecklas 
mot en kulturskola 

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

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

 

Trygg och 

säker uppväxt 

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

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

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

►  Barn och ungdomar är en 
prioriterad målgrupp i 
verksamheterna. 

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

► Erbjuda barn och 
ungdomar tillgång till 
mötesplatser för kreativ 
verksamhet 

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

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

► Musikskolan är en del i 
kultur- och fritidsutbudet 

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

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

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

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

►  Erbjuda tillgång till 
mångsidig biblioteks – och 
kulturverksamhet 

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

► Prioritera tillsyn 

► Främja cyklandet i 
Oxelösund 

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

►  Alla barn och elever ska 
stimuleras till rörelse och 
aktivitet 

► Alla elever ska känna sig 
delaktiga i sin studiegång 

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

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

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

► Marknadsföra aktiviteter 
som främjar hälsa och 
friskvård 

samverkan med andra 
aktörer. 

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

Trygg och 

värdig 

ålderdom 

►  Ansökningar om 
bostadsanpassning 
handläggs inom fyra veckor. 

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

►  Erbjuda tillgång till kultur- 
och fritidsaktiviteter 
riktade till äldre 

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

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

► Saknas i 

verksamhetsplan. 

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

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

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

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

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

Attraktiv 

bostadsort 

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

► Kontakter och förfrågningar 
via telefon besvaras direkt. 

► Företagarnas sammanfattade 
omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ska 
förbättras/öka 

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

► Genom markanvisningar 
erbjuds årligen byggbar mark 
för bostadsändamål. 

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

► Ge stöd till föreningar och 
studieförbund med 
verksamhet i Oxelösund 

► Kulturplan 

► Strategi för 
besöksnäringen 

► Genomföra 
värdskapsutbildningar 

► Samverkan med aktörer 
inom turist- och 
besöksnäringen 

►  God planberedskap för 
bostadsbyggnation och 
företagsmark eftersträvas 

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

► Aktivt deltagande vid 
näringslivsträffar 

►  Effektivisera processen 
för placering av barn i 
förskolan 

► Utveckla den pedagogiska 
omsorgen  

► Campus verksamhets 
tillgodoser medboragans 
behov av utbildning 

► Musikskolan är en del av 
kulturutbudet i 
kommunen. 

 

Hållbar 

utveckling 

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

► Sjukfrånvaron bland 
kommunens medarbetare 
minskar 

►  Medarbetare ska uppleva 
att de har en bra 
arbetssituation 

► Erbjuda tillgång till 
konsumentinformation 

► Erbjuda tillgång till 
bibliotek, datorer och 

► Minska antalet bristfälliga 
avlopp 

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

► En hållbar 
kompetensförsörjningsstra
tegi 

► Behöriga lärare, minst ett 
ämne i grundskolan 

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

► Aktivt arbeta för att fler 
företag startar i kommunen. 

► Andelen serverad vegetarisk 
kost ökar. 

► Andelen matsvinn ska under 
3 år halveras. 

litteratur på modersmål 
samt lättläst svenska. 

► Behöriga lärare, åk. 1.9 
med utfärdat 
examensbevis 

► Behöriga förskolelärare 

► Sjukfrånvaro inom 
utbildningsförvaltningen 
ska minska 

► Andelen jobbspår inom 
DUA överenskommelse 
ska öka 

 







    

 
 
 
 

Sammanfattning av genomförd internkontroll                        
under 2019  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

överförmyndarnämnd     
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Uppdrag enligt budget 2019 

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd har inte fått något förbättringsuppdrag under 

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

att säkerställa att budget hålls. Personal på Överförmyndarkontoret genomför 

grunduppdraget och intern verksamhetsutveckling. 
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Året som gått 

Ytterligare ett år 2019 är avslutat 

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

Ett stort tack för väl utfört arbete. 

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

Man arbetar hela tiden med förbättringar för att nå målet med 

exempelvis att ta fram nya o enklare blanketter. 

Ensamkommande barn har fortsatt minska under 2019 beroende på att många 

barn blivit myndiga och inga nya barn kommer. 

Överförmyndarkontoret har arbetat med att kontinuerligt rekrytera 

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

försvårat rekryteringen. 

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

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

tidigare ej framfört någon kritik 

Leif Karlsson, ordförande Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd 

 

Väsentliga händelser 

Kommentar: 

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

utmaningar gällande rekrytering av gode män och förvaltare. 

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

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

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

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

* Länsstyrelsen gör årligen tillsynsbesök inom överförmyndarverksamheten. Under 2019 

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

verksamheter där man tidigare inte fått någon kritik. 

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

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

även om målet inte helt är uppfyllt. 

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

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

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

förstärka de skriftliga instruktioner som finns sedan tidigare. 

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

har blivit myndiga och det kommer inte många nya barn. 

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

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

 

Årets verksamhetsresultat 

Måluppfyllelse för prioriterade målområden 

Målområde: Hållbar Ekonomi 

Bedömning 

 

Kommentar: 

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd bidrar till en hållbar ekonomi och har 

kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att budget hålls. 

Förbättringsuppdrag KF 

Titel Bedömning Trend 

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

Kommentar: 

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

säkerställa att budget hålls. 

Indikatorer 

Titel Utfall Mål Bedömning Trend 

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

Budgetavvikelse nämnder och divisioner, 

mnkr 

0.7 0.0   

Kommentar: 

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

 

Årets ekonomiska resultat, tkr 

Konto Budget 2019  Utfall 2019  Avv Budget 

2019  

Utfall 2018  Utf 2019 jmf 

2018  

Förändring % 

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

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

Redovisat 

resultat 

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

Utfall jämfört med budget 

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

minskat antal ärenden gällande ensamkommande barn samt lägre personalkostnader på 

grund av sjukskrivning och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med föregående år 

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

antalet enskommande barn har minskat. 

 

Årets händelser och aktiviteter 

Grunduppdraget 

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

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

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

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

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

förvaltarskap så som ekonomiska beslut. 

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

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

Överförmyndarkontoret granskade under året 634 årsräkningar. 

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

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

ensamkommande barn betalas alltid ut av kommunen. 

Internkontroll 

Internkontroll har genomförts under året gällande områden tillsynsansvar och handläggning, 

rekrytering av ställföreträdare och granskning av årsräkningar. Samtliga kontroller är 

genomförda utan att vidare åtgärdsplan  upprättats. 

Kvalitetssystem 

Länsstyrelsen i Stockholms län utövar tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. 

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

Överförmyndarkontoret gör årligen stickprovskontroller på särskilda boenden gällande 

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

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

årsräkningar. 
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Förväntad utveckling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

antal ärenden per handläggare och därav är utökade personalresurser och utvecklade 

verksamhetssystem viktigt framöver. 
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Volymer och nyckeltal 

 Utfall 2019 Utfall 2018 Förändring jmf 

föreg år 

Budget 2019 Avv jmf 

budget 

Volymer      

Förvaltarskap Nyköping 91 92 -1 95 -4 

Förvaltarskap Oxelösund 38 35 3 33 5 

Totalt antal förvaltarskap 129 127 2 128 1 

      

Godmanskap Nyköping 437 422 15 460 -23 

Godmanskap Oxelösund 92 85 7 100 -8 

Totalt antal godmanskap 529 507 22 560 -31 

      

Godmanskap 

ensamkommande barn 

Nyköping 

8 21 -13 18 -10 

Godmanskap 

ensamkommande barn 

Oxelösund 

3 4 -1 2 1 

Totalt antal godmanskap 

ensamkoommande barn 

11 25 -14 20 -9 

      

Förmyndarskap Nyköping 198 182 16 195 3 

Förmyndarskap Oxelösund 49 46 3 45 4 

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

föreg år 

Budget 2019 Avv jmf 

budget 

Antal gode män & 

förvaltare 

387 407 -20 400 -13 

antal med fler än 5 uppdrag 22 19 3 20 2 

antal med fler än 10 uppdrag 7 6 1 7 0 

      

Nyckeltal      

Årsräkningar inkomna  1 

mars 

85% 81% 4% 90 5% 

Årsräkningar inkomna till 1 

mars och som granskats till 1 

september 

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

 

Analys av utfall volymer och nyckeltal 2019 

Jämfört med budget 

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

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

ensamkommande barn som fått särskilt förordnad vårdnadshavare. Antal godmanskap har 

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

Utfall jämfört med föregående år 

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

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

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

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

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

Antal anställda - Totalt 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal personer 5 4 4 3 3 

 

Antal anställda - Tillsvidareanställda 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Antal 

personer 

Alla kön 5 4 4 3 2 

Antal 

personer 

Kvinnor 4 3 3 2 1 

Antal 

personer 

Män 1 1 1 1 1 

 

Medelålder (Tillsvidareanställda, Visstidsanställda med månadslön) 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Medelålder Alla kön 38.8 37.8 36.8 39.3 38.3 

Medelålder Kvinnor 40.0 39.3 38.3 43.5 42.5 

Medelålder Män 34.0 33.0 32.0 31.0 30.0 

 

Genomsnittlig tjänstgöringsgrad (Tillsvidare- och Visstidsanställda med 
månadslön) 

  2019 2018 2017 2016 2015 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

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

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

Kvinnor 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Genomsnittlig 

sysselsättningsgrad 

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

Resultat per verksamhet, tkr 

Verksamhet Budget 

2019  

Utfall 

2019  

Avv 

Budget 

2019  

Utfall 

2018  

Utf 2019 

jmf 2018  

Prognos 

delår 2019  

Utf jmf 

Prognos 

delår  

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

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

Förmyndare  -1 -1 -6 5  -1 

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

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

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

Summa 

Överförmyndarnämnden 

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

Utfall jämfört med budget 

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

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

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

och där ersättningen ska fördelas mellan socialnämnd och överförmyndarnämnd. Eftersom 

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

arvodeskostnaderna varit lägre. Lönekostnaderna för personal på Överförmyndarkontoret 

har varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med föregående år 

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

förvaltarskapsärenden varit något högre under året. 

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport 

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

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

varit lägre personalkostnader. 
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Kontogruppsindelad analys (extern), tkr 

 

Konto Utfall 2019  Utfall 2018  Utf 2019 jmf 

2018  

Förändring % 

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

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

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

Lämnade bidrag -12 000 -12 000 0 0.0% 

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

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

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

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

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

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

 

Utfall jämfört med budget 

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

intäkter gällande ensamkommande barn som fakturerats Oxelösunds kommun. 

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

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

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

personal har varit lägre på grund av sjukskrivningar och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med föregående år 

Lägre arvodeskostnader på grund av att antalet ärenden gällande ensamkommande barn 

har minskat samt lägre personalkostnader för personal på Överförmyndarkontoret på grund 

av sjukskrivningar och föräldraledighet. 

Utfall jämfört med prognos i delårsrapport 

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

rör utbetald ersättning för ensamkommande barn. 







INTERNKONTROLLPLAN 2020-02-17 

Kontrollområde 

(process/styrdokument/rutin)

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Konsekv/S

annolikhet
Rapport 

till

Tillsynsansvar och handläggning Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn 

(Huvudmannen lider rättsförlust och kan bli utsatt. 

Allmän misstro till stf och öfm)

Granskning av års/sluträkningar chef Ta in underlag vid 

granskningar och skicka 

kompletteringar vid behov 

löpande 12 Nämnd

Följa upp beslut om ekonomiska 

transaktioner

Begära in 

redovisningar/underlag 

från ställföreträdare

När beslut fattas 

eller i samband 

med 

årsräkningar/sluträ

kningar

Rekrytering av ställföreträdare Att tillgängligheten till ställföreträdare inte är 

tillräckligt hög (Att vi inte hittar stf till personer som 

är i behov av stf (nya ärenden) och att stf får kvarstå 

i uppdraget mot dennes eller hm´s vilja).  

Svårigheter att rekrytera i mer komplicerade 

ärenden. Att vi har ställföreträdare som har för 

många uppdrag och då inte hinner med eller att det 

innebär en risk och konsekvens när de tex säger 

upp sitt uppdrag eller om de skulle drabbas av 

sjukdom. Finns också en risk om det skulle visa sig 

att en ställföreträdare inte skött sitt uppdrag och vi 

behöver entlediga den och då inte har någon 

ersättare.  

Att inget ställföreträdarskap 

upphör pga brist på 

ställföreträdare

chef Fortsatt planering med 

rekrytering/utbildningar/fa

cebook/hemsidan/inform

ationsmaterial/film 

löpande 12 Nämnd

Mål - årsräkningar Att kontoret inte hinner granska inkomna 

årsräkningar innan 1/9 (Att stf ej tar flera uppdrag 

när tex ett uppdrag har avslutas eller vill inte ta fler 

överhuvudtaget. Det går för lång tid under året 

innan vi upptäcker ev felaktigheter. Stf får vänta 

länge på sitt arvode)

Statistik över antalet inkomna 

årsräkningar samt antalet 

granskade. 

chef Följa antalet granskade 

årsräkningar genom 

statistik. 

löpande (veckovis - 

spelar ingen roll 

vilken dag 

statistiken tas fram 

bara den tas fram 

vid samma 

veckodag)

9 Nämnd

Prioriteringsordning vid 

granskning 

Prioriteringslista vid 

granskning. De 

årsräkningar där det finns 

en risk ska prioriteras 

enligt upprättad 

granskningsrutin

Lista upprättas vid 

årets början och 

löpande under året 

(utan 

personuppgifter) 

1 (2)
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Kontrollområde 

(process/styrdokument/rutin)

Hot/risk Kontrollmoment Ansvarig Metod Frekvens Konsekv/S

annolikhet
Rapport 

till
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Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) 
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-03-16   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(18)        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 2020-03-16 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatu
m 

Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Margita Holmström 200123 D.3 Visstid anst omsorgsass 
vikariat 75%, DR 

Personakt 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-01-01 – 
20-01-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-01-01 – 
20-01-31 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Henny Larsson 2019-12-01- 
2019-12-31 

D.3 Nyanställda i januari månad Castor 

Henny Larsson 2020-01-01- 
2020-01-31 

D.3 Nyanställda i januari månad Castor 

Cecilia Söderqvist 2020-02-10 D.3 Ny tv-anst handledare daglig 
verksamhet KFL 

Personakt 

Kjell Andersson 2020-01-01- 
2020-01-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson 2020-01-01- 
2020-01-31 

A.17 Yttrande bygglovsremisser Castor 
 

Maria Malmberg 2019-12-20 B.4 Försäljning fastighet 
Stjärnholm 5:206 

Castor 

Kjell Andersson 2020-01-09- 
2020-01-31 

B.11 Avtal bostadsarrenden Castor 

Johan Persson 2020-02-12 C.13 Attestantförteckning Personakt 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-03-16  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Camilla N Sundberg 2020-02-28 D.3 Tillsvidareanställning 
miljöinspektör 

Personakt 

Camilla N Sundberg 2020-02-28 D.3 Tillsvidareanställning med 
provanställning miljöinspektör 

Personakt 

Johan Persson 2020-02-17 C.13 Attestantförteckning Personakt 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

20-02-01 – 
20-02-29 

B.12 Avslag BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-02-01 – 
20-02-29 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-02-01 – 
20-02-29 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Henny Larsson 2020-02-01- 
2020-02-29 

D.3 Nyanställda i februari månad Castor 

 
 
 
______ 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2019

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

1) Årsredovisningen fastställs

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

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

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

 Trygg och säker uppväxt

 God folkhälsa

 Trygg och värdig ålderdom

 Attraktiv bostadsort

 Hållbar utveckling

 Mod och framtidstro


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

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

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

Resultaten visar på stor variation vilket beror på fler faktorer än måluppfyllelsen i sig.
Exempelvis påverkas utfallet av antalet mätbara mål inom respektive målområde.
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Kommunfullmäktiges målområde Mod och framtidstro har exempelvis endast ett mätbart
mål vilket visar på 0 % måluppfyllelse. Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld
11 mätbara mål vilket gör att ett ouppfyllt mål inte ger lika stor påverkan på resultatet.

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

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

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

Mod och framtidstro ligger i nivå med 2018.

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

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

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

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

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

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

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

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller
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Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020

Investeringar tilläggsbudgetering 2020

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



Investeringar - Tilläggsbudgetering till 2020

Äskad TB
Nämnd Objekt Ändamål till 2020

KS Björntorp Fönster 150
KS 92676 Björntorp Proj. Säbo 2 639
KS Fastigheter 4 600
KS 92714 Förstudie nybyggn fsk 4-6 323
KS 92701 Jogersö servicehus 3 535
KS Jogersö servicehus 120
KS 92731 Jogersö, utveckling 46
KS Jogersö, utveckling 120
KS Ny-till byggnation Äldreboende 22 platser etapp 1 42 000
KS 92688 Ombyggnation av Foajén ( Arbetsmiljö (från MSN)) 127
KS 92297 Oxelöskolan inkl inventarier 81 300
KS 92716 Peterslundsskolan åtg.försl proj renov 64
KS 92709 Piren Förfr.underl Ö-vik  2 836
KS 92713 Planerat underhåll 2019 1 837
KS 92634 Ramdalsanläggning, belysning A-plan o gångytor IP 91
KS 92699 Ramdalsanläggning, solceller 855
KS 92525 Ramdalsskolan Ombyggnad av kök 408
KS Ramdalsskolan Ombyggnad av kök 7 680
KS 92720 Ramdalsskolan, upprustning et 4-7 3 576
KS 92742 Restaurang Läget 150tkr i år förstudie 241
KS Restaurang Läget 150tkr i år förstudie 1 700
KS 92695 Stjärnholm Stallet takrenovering 1 376
KS 92738 Skyddsrum Oxelöskolan ombyggnation, underhåll 2 542
KS 92669 Småbåtshamnar och gästhamn 550
KS 92741 Förstärkn bryggor o kajer, fiskehamn o skärgård 90
KS Förstärkn bryggor o kajer, fiskehamn o skärgård 60

Delsumma fastigheter 158 866
KS Markberedningar 4 000
KS 92721 Båt o Motor köp 6 273
KS 92717 Utveckling Raindance Prognosmodul 57
KS 92700 Raindance, uppgradering o utveckling 120
KS 92719 Site Vision 169
KS Sithskort, säkerhetslösning i vården 230
KS Fler zoner med trådlöst wifi för medborgarna 80
KS Skylt på motorvägen in till Oxelösund 360

Delsumma övriga investeringar, KS 11 289

Summa Äskad tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2020 170 155

MSN Gator o vägar -275
MSN 92645 Omvandl grönomr/park 642
MSN 92647 Trafikåtgärder nya skolan 1 941
MSN 92651 Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll + Gata 2019 8,6 milj -4 115
MSN 92658 Förädling Frösängs gärde 1 566
MSN 92659 Utbyte av gatubelysning till LED-belysning 589
MSN 92661 Skanning av arkiv 204
MSN 92674 Lekutrustning badplatser 212
MSN 92705 Stenviksbadet/Stenvikshamnen 1 710
MSN 92732 Uppgradering programvara (plan, bygg, mät o kart) till Digitalisering -10
MSN 92739 Park/torg/allmänna ytor/badplatser 2 872

Summa Äskad tilläggsbudget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020 5 336



Äskad TB
Nämnd Objekt Ändamål till 2020

KFN 92665 Ramdalens idrottsplats 716
KFN 92708 Inventarier Koordinaten 89

Summa Äskad tilläggsbudget till Kultur och fritidsnämnden 2020 805

UN 92727 Inventarier grundskola 77
UN 92728 Inventarier förskola 75

Summa Äskad tilläggsbudget till Utbildningsnämnden 2020 152

VON 92614 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem 400
VON 92670 Digitalisering ,välfärdsteknik, appar för social dokumentation mm 400
VON 92414 Trädgårdsutrustning till korttidsboenden funktionsstöd 74
VON Inventarier funktionsstöd bef. Verksamhet LSS o SOL 400
VON 92706 Akt.utrustning funktionsstöd 250
VON 92735 Inventarier till ny gruppbostad LSS 400
VON 92417 Utemiljö trädgårdar inom äldreomsorgens boenden 113
VON 92681 Spol- och diskdesinfektor särskilda boenden äldreomsorg 329
VON 92736 Elektriska cyklar i hemtjänsten 51
VON 92418 Inventarier till äldreomsorgens hemtjänst och äldreboenden 100
VON 92734 Utemiljö särskilt boende inköp av verksamhetsanpassning 350

Summa Äskad tilläggsbudget till Vård- och omsorgsnämnden 2020 2 867

Summa Äskad tilläggsbudget till investeringsreserven 2020 4 000

Äskad tilläggsbudget till 2020, totalt 183 315
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Medborgarförslaget anses besvarat

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

Medborgarförslagets andemening är

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

 Vårdcentralsbyggnaden.

 Koordinaten /Ica kvantumbyggnaden.

 Den nya byggnadens om ska ersätta Prisma huset.

 Breviksskolan.

 Kommunhuset

 Seniorboendet vitsippan.

 Övriga skolor i Oxelösund vilket lär eleverna mer om solenergi.

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

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

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

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

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

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

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder.

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

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

Med detta svar bör medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-02-20
Yttrande över medborgarförslag Solceller på byggnader i Oxelösund daterad 2019-03-01
Motion från Kommunfullmäktige daterad 2018-11-14
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Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

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

Kommunfullmäktige 2018-12-12

Utdragsbestyrkande

Kf §146 Dnr KS.2018.202

Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund

Kommunfullmäktiges beslut

Medborgarförslaget lämnas över till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanfattning

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

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

En lämplig lokal för lagning och försäljning av kommuns överskotts saker finns under
gallerian inne i centrum, en hel källare står tom och outnyttjad vad jag vet, värt att kolla upp.
Återbruket skapar dessutom arbetstillfällen åt team finlirarna, personer som dömts till
samhällstjänst och Samhalls anställda som sitter sysslolösa samt andra arbetssökande i
behov av en lönebidragsanställning som jag själv. Verksamheten kan på lång sikt hjälpa
stadens låginkomsttagare att billigt möblera sina hem, hjälpa långtidssjukskrivna in i ett
arbete igen samt värna miljön vilket ligger i tiden.
Samtliga lysrör i stans offentliga byggnader bör bytas till låg energi lysrör med ledteknik. Det
sparar el och ger bättre ljus vidare bör de offentliga byggnadernas elcentraler besiktas och
vid behov bytas till elcentraler med jordfelsbrytare vilket minskar risken för el relaterade
bränder och olyckor.
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Kommunfullmäktige 2018-12-12

Utdragsbestyrkande

Med vänliga hälsningar

Beslutsunderlag
Medborgarförslag om solcellspaneler på byggnader i Oxelösund
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VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566 Kommunstyrelseförvaltningen

Solceller på kommunala fastigheter. Ärende
KS.2018.202

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

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

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

Oxelö Energi AB
Per Koman Alm
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på
kommunala byggnader

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020-02-19 KS.2019.83

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

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

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

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

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder.

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

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

Med detta svar bör motionen anses besvarad.

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

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

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

Kommunfullmäktige 2019-05-15

Utdragsbestyrkande

Kf §65 Dnr KS.2019.83

Motion om att utreda möjligheten att installera solceller på
kommunala byggnader

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde

Bo Höglander (C) lämnar in följande motion.

Utred möjligheten att installera solceller på kommunala byggnader

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

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige 2019-05-15

Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

Oxelösund dag som ovan

Bo Höglander
fullmäktigeledamot
Centerpartiet

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

Solceller på kommunala fastigheter. Ärende
KS.2019.83

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

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

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

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

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

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

Per Koman Alm VD Oxelö Energi och Kustbostäder
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och
gynna den biologiska mångfalden

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

Motionen anses besvarad

2. Sammanfattning
Bo Höglander (C) inkom 2019-10-16 Kf § 119 med en motion om att Oxelösunds kommun
ska fortsätta sitt arbete med att skapa blomsterängar och gynna den biologiska
mångfalden.

”C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.”

Motionen skickades på remiss till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som återkom med
förslaget att motionen ska anses besvarad med följande motivering:

”Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående LONA-projekt där man ställer
om en gräsyta till ängsmark, detta projekt bör utvärderas innan fler större ytor tas fram.

Under sommaren 2019 har ett antal gräsytor i kommunen klippts med så kallad
slottsklippning, detta innebär att man klipper ytorna längs kanterna och låter gräset växa
sig längre på övrig yta. Detta gör man för att gynna den biologiska mångfalden, men också
för att variera landskapet från de stora platta gräsytorna.

Under hösten 2019 har det gjorts en undersökning av allmän platsmark i kommunen, det
innefattar inte gräsytor utan mindre skogspartier. I detta arbete tas det fram skötselråd för
att öka attraktiviteten på ytorna och för att gynna den biologiska mångfalden.

Det pågår också en utredning om möjligheten att förändra Frösängs gärde genom att lyfta
upp dagvattnet som idag går i en kulvert under gräsytorna. Då får man en mer varierad
biologisk mångfald där både växter och djur kan trivas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det behöver göras ytterligare
undersökningar utöver de som redan pågår utan att motionen bör anses vara besvarad.”

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks

Motion

Yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Datum

2020-02-21 KS.2019.119

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Motionären (FK)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-11-20

Utdragsbestyrkande

Msn § 105 Dnr MSN.2019.31

Yttrande över motion - Oxelösund kan skapa blommande ängar
och gynna den biologiska mångfalden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommun-
fullmäktige

Motionen anses besvarad

Sammanfattning

Centerpartiet har i en motion 2019-10-16 föreslagit att kommunen ska fortsätta sitt
arbete med att skapa blomsterängar och gynna den biologiska mångfalden.

”C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att
utveckla ny ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.”

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett pågående LONA-projekt där man
ställer om en gräsyta till ängsmark, detta projekt bör utvärderas innan fler större ytor
tas fram.

Under sommaren 2019 har ett antal gräsytor i kommunen klippts med så kallad
slottsklippning, detta innebär att man klipper ytorna längs kanterna och låter gräset
växa sig längre på övrig yta. Detta gör man för att gynna den biologiska mångfalden,
men också för att variera landskapet från de stora platta gräsytorna.

Under hösten 2019 har det gjorts en undersökning av allmän platsmark i kommunen,
det innefattar inte gräsytor utan mindre skogspartier. I detta arbete tas det fram
skötselråd för att öka attraktiviteten på ytorna och för att gynna den biologiska
mångfalden.

Det pågår också en utredning om möjligheten att förändra Frösängs gärde genom att
lyfta upp dagvattnet som idag går i en kulvert under gräsytorna. Då får man en mer
varierad biologisk mångfald där både växter och djur kan trivas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser inte att det behöver göras ytterligare
undersökningar utöver de som redan pågår utan att motionen bör anses vara
besvarad.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-
Begäran om yttrande över motion.
Motion - Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska
mångfalden.

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Kf §119 Dnr KS.2019.119

Motion om Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den
biologiska mångfalden

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Dagens sammanträde

Bo Höglander (C) lämnar in följande motion

Oxelösund kan skapa blommande ängar och gynna den biologiska mångfalden

Stora härliga grönytor är ett av Oxelösunds kännetecken. De ger ett prydligt intryck och har
många fördelar. Gräsmattor är mjuka och dämpar buller från trafik och byggarbetsplatser.
De kan binda stora mängder vatten och minska risken för översvämningar vid ihållande
regn och skyfall. Stadens gräsmattor är också en viktig plats för lek, vila, sport och
umgänge.

Men. När det gäller biologisk mångfald är stadens välansade gräsmattor inget ideal. De är
så artfattiga att forskare kallar dem gröna öknar. Försök pågår på sina håll med att ersätta
vissa av dem med ängsliknande grönska (Forskning & Framsteg 2019-04-11). Initiativ som
kan gynna biologisk mångfald och ekonomi, enligt forskare vid Sveriges
lantbruksuniversitet.

Glädjande nog har det redan tagits initiativ i denna riktning i Oxelösunds kommun.
Oxelösunds kommun bedriver ett projekt där man förändrar en markyta mellan Ramdalen
och Frösäng till en blomsteräng. Under september 2019 har det såtts vallbaljväxter och
ängsblommor. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA) är medfinansiär för
genomförande av detta projekt. 

Dagens Nyheter skrev den 12 maj 2019 att gräsmattor som dominerar i städerna vanligtvis
består av endast en handfull arter. Eftersom gräsmattor klipps så hinner de sällan blomma.
Blombesökande insekter som fjärilar, humlor och solitärbin har lite att hämta där.

En professor i Leipzig, Josef Settele, är medförfattare till den uppmärksammade rapporten
om biologisk mångfald i världen, presenterad av IPBES (The Intergovernmental sciense-
policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) våren 2019. Biologisk mångfald är
en förutsättning för att vi ska få mat, rent vatten, försörjning, hälsa och ett liv värt att leva.

Upp till en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, och den biologiska mångfalden
minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia, slog rapporten
fast. Hoppet står till att naturen kan bevaras, återställas och användas hållbart. Den
biologiska mångfalden är betydelsefull även på lokal nivå och i liten skala. Vi kan själva
påverka den med vad vi väljer att äta, konsumera och odla, även i städerna.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Centerpartiet i Oxelösund menar därför att kommunen bör fortsätta på den inslagna vägen
och undersöka möjligheten att göra om ännu fler gräsytor till ängsmark som blommar om
våren och sommaren.

C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.

Oxelösund den 16 oktober 2019

Bo Höglander
Fullmäktigeledamot

Beslut till:
Kansliet (FÅ)



Motion till kommunfullmäktige

Oxelösund kan skapa blommande ängar
och gynna den biologiska mångfalden
Stora härliga grönytor är ett av Oxelösunds kännetecken. De ger ett prydligt intryck och har
många fördelar. Gräsmattor är mjuka och dämpar buller från trafik och byggarbetsplatser. De
kan binda stora mängder vatten och minska risken för översvämningar vid ihållande regn och
skyfall. Stadens gräsmattor är också en viktig plats för lek, vila, sport och umgänge.

Men. När det gäller biologisk mångfald är stadens välansade gräsmattor inget ideal. De är så
artfattiga att forskare kallar dem gröna öknar. Försök pågår på sina håll med att ersätta vissa
av dem med ängsliknande grönska (Forskning & Framsteg 2019-04-11). Initiativ som kan
gynna biologisk mångfald och ekonomi, enligt forskare vid Sveriges lantbmksuniversitet.

Glädjande nog har det redan tagits initiativ i denna riktning i Oxelösunds kommun.
Oxelösunds kommun bedriver ett projekt där man förändrar en markyta mellan Ramdalen och
Frösäng till en blomsteräng. Under september 2019 har det satts vallbalj växter och
ängsblommor. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LÖNA) är medfinansiär för
genomförande av detta projekt.

Dagens Nyheter skrev den 12 maj 2019 att gräsmattor som dominerar i städerna vanligtvis
består av endast en handfull arter. Eftersom gräsmattor klipps så hinner de sällan blomma.
Blombesökande insekter som Qärilar, humlor och solitärbin har lite att hämta där.

En professor i Leipzig, Josef Settele, är medförfattare till den uppmärksammade rapporten om
biologisk mångfald i världen presenterad av IPBES (The Intergovemmental sciense-policy
Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) våren 2019. Biologisk mångfald är en
förutsättning för att vi ska få mat, rent vatten, försörjning, hälsa och ett liv värt att leva.

Upp till en miljon djur- och växtarter hotas av utrotning, och den biologiska mångfalden
minskar snabbare än någon gång tidigare under mänsklighetens historia, slog rapporten fast.
Hoppet står till att naturen kan bevaras, återställas och användas hållbart. Den biologiska
mångfalden är betydelsefull även på lokal nivå och i liten skala. Vi kan själva påverka den
med vad vi väljer att äta, konsumera och odla, även i städerna.

Centerpartiet i Oxelösund menar därför att kommunen bör fortsätta på den inslagna vägen och
undersöka möjligheten att göra om ännu fler gräsytor till ängsmark som blommar om våren
och sommaren.

C yrkar därför på att kommunen låter undersöka vilka möjligheter det finns att utveckla ny
ängsmark, samt på vilka ytor detta i så fall kan tänkas vara lämpligt.

Oxelösund den 16 oktober 2019

^^ /l/]-^
&crtR)gIänder

fullmäktigeledamot
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Utvärdering av målstyrning och roller 2019

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

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige.

Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill säga att
den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och
tjänstemän.

Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och
förvaltningsspecifika förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat att:

o Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och roller till

såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till visstidsanställd personal
och vikarier.

o Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att

säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef.
o Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats bör
hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget påkallat
behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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3. Ärendet

3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13. Reviderad 2013-04-03, § 26). Hur policyn efterlevs ska följas upp och
utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.

Utvärdering av policyn görs enligt en kommungemensam rutin som, bland annat, omfattar
bedömning i nämnderna och i förvaltningarnas ledningsgrupper utifrån särskilda
frågeställningar.

3.2 Utvärderingar
Kommunstyrelsens och nämndernas respektive utvärderingar återges i sammanfattad form
nedan.

3.2.1 Kommunstyrelsen (2019-11-27, § 181)
Kommunstyrelsen konstaterar att policyn är känd bland ledamöter och ersättare. Man
konstaterar också att information/ utbildning sker av ledamöterna inför nya mandatperioder
samt när nya förtroendevalda tillträder under mandatperioden.

Som utvecklingsområden noterar kommunstyrelsen att det behöver förtydligas vem de
förtroendevalda ska vända sig till i olika frågor. Man konstaterar också att uppdrag till
tjänstemän måste gå genom förvaltningschef inom den nämnd den förtroendevalde verkar
eller genom kommunchef.

Inom kommunstyrelseförvaltningen bedömer tjänstemännen att policyn fungerar som
avsett. Kännedomen om policyn bedöms som god och information om policyn ingår i
genomgången för nya medarbetare.

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp konstaterar att spelreglerna inte alltid
efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Frågor förs upp på en detaljerad nivå
som inte alltid kan besvaras vid sittande bord. Det finns också exempel på tjänstemän som
tycker att det är obekvämt att medverka vid kommunstyrelsens sammanträden.

3.2.2 Vård- och omsorgsnämnden (2019-11-26, § 80)
Vård- och omsorgsnämnden bedömer att policyn för målstyrning och roller är känd för
nämndens ledamöter och ersättare. Spelreglerna är tydliga och klara samt efterlevs.

Som förbättringsområde noterar nämnden att man under pågående mandatperiod
ska påminna ledamöter och ersättare om policyn samt anordna en fördjupad
genomgång av policyn vid den årliga uppföljningen.

Förvaltningscheferna för Social omsorg och Äldreomsorg samt stab bedömer kännedomen
om policyn som god. Nyanställda får information om policyn. Spelreglerna upplevs som
tydliga och efterlevnaden är god.

Förvaltningarna bedömer också att största möjliga ansvar och befogenheter är delegerat ut
i organisationen och att enhetscheferna har stor möjlighet att agera självständigt.
Förvaltningsledningen ingriper dock i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med
policyn.
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När det gäller samverkan med fackliga de organisationerna upplever förvaltningsledningen
att de fackliga organisationerna i vissa fall tenderar att agera mer formellt kopplat till
samverkansstrukturen. Från fackligt håll uttrycks en vilja att vara med i ett tidigt skede
gällande förändringar och att parterna bör ha tillit till varandra.

3.2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2019-12-17, § 117)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar i sin utvärdering att policyn är känd för
nämndens ledamöter och ersättare. Spelreglerna är tydliga och klara och efterlevs.

Nämnden konstaterar också att det behöver tydliggöras vad- och hur-frågor mellan
politiker och tjänstemän. Man noterar också att det behövs en årlig utbildning/
genomgång av policyn.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att policyn i stort sett fungerar
som avsett.

Kännedomen om policyn bedöms som ganska god och information om policyn ska
läggas till i genomgången för nya medarbetare. Diskussion om policyn görs sällan,
den läggs till som en punkt i årsplaneringen för förvaltningens APT.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar också att spelreglerna inte
alltid efterlevs i relationen mellan politiker och tjänstemän. Det kan vid vissa tillfällen
vara svårt för tjänstemännen att veta om politikerna agerar som politiker eller
privatpersoner. Alla går inte heller vägen via förvaltningschef.

3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden (2019-12-11, § 52)
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att policyn för målstyrning och roller är känd
för nämndens ledamöter och att spelreglerna upplevs som tydliga. Som
förbättringsområde noteras att nya ledamöter får introduktion om policyn.

Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp bedömer att policyn är känd i
verksamheten. Information om policydokumentet ingår i introduktionen av
nyanställda. Spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda är
tydliga och klara samt efterlevs.

Förvaltningen bedömer också att största möjliga ansvar och befogenheter är förlagt ut i
organisationen och att enheterna är självständiga gentemot förvaltningsledningen.
Samverkan med fackliga de organisationerna fungerar bra.

3.2.5 Utbildningsnämnden (2019-12-16, § 91)
Utbildningsnämnden konstaterar att policyn är känd för nämndens ledamöter. Spelreglerna
är tydliga och efterlevs i huvudsak.

Utbildningsförvaltningen bedömer att förvaltningens chefer har god kännedom om policyn.
Nyanställda på förvaltningen informeras om policyn. Man ser vissa brister i kännedomen
hos visstidsanställda och vikarier.

Policyns spelregler efterlevs i stor utsträckning och upplevs som tydliga.
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Ansvar och befogenheter är förlagt hos enhetscheferna. Utifrån det ekonomiska läget
begränsas enhetschefernas befogenheter till viss del.

Enheterna upplevs som självständiga gentemot förvaltningsledningen.
Förvaltningsledningen ingriper vid eventuella brister i enlighet med policyn.

Samarbetet med de fackliga organisationerna fungerar för det mesta. Under året har vissa
samverkanssvårigheter funnits med Kommunal på centralnivå.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller i stort sett
fungerar som avsett; det vill säga att policyn ger förutsättningar för ett effektivt och
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Ett antal förbättringsmöjligheter har förts fram. Det handlar bland annat om ett behov av att
utbilda/informera såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt att visstidsanställd
personal och vikarier informeras om policyn.

I förvaltningars utvärderingar konstateras att policyns spelregler inte alltid efterlevs. Den
förekommer situationer där förtroendevalda inte att tillräcklig kunskap om vem de ska
vända sig till i kontakter med förvaltningar.

De förbättringsområdena som noterats bedöms bäst kunna hanteras på berörda nämnds-
och förvaltningsnivåer, till exempel genom information, överenskommelser och rutiner.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inget påkallat behov av att lyfta policyn
förbättringsåtgärder till en kommunövergripande nivå.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2019-02-24

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)



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 

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 
av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter för 
kommunens verksamhetsfastigheter 

6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrel-

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. 2020 
April. 

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 
Mars 

Avtal med kommunala bolagen KS.2019.58 KS.2019-04-24 § 67 
 
Ny punkt tillförs balanslistan med uppdrag till kommunchefen att 
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. 

Januari 2020 
 
April 

 
Kommunstyrelsens balanslista reviderad 2020-02-24 
 

sen med förslag om genomförande och finansiering av reinveste-
ringsprojekt i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på sta-
tusbesiktning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastig-
heter  



 

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 handläggning) 

Besvaras av KS 

Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö 
Havsbad 

KS.2020.10 2020-02-12 Handläggare ej tilldelad 

Motion om användning av nya statsbidrag avseende med 
pengar till välfärden 

KS.2020.20 2020-02-12 Handläggare ej tilldelad 



Motion om stopp för nerdragningar inom skola och förskola KS.2020.21 2020-02-12 Handläggare en tilldelad 

Reviderad 2020-02-24 
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