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Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
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KS.2020.40

Offentlighet vid sammanträden

Thomas
Hermansson

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

KS.2020.33

Ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsen mars 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Handlingar kommer till
Kommunstyrelsen

Margrita Sjöqvist 7

6

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr

KS.2020.32

Ekonomisk uppföljning för hela
kommunen mars 2020

Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Handlingar kommer till
Kommunstyrelsen
Nr

KS.2018.167

Förstudie LSS-boende

Magnus
Petersson

9

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

MEX.2020.15 Försäljning av fastighet Montören 1 Kjell Andersson

13

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

MEX.2017.65 Återköp av fastighet Stjärnholm
5:211

Kjell Andersson

23

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

KS.2020.27

Svar på remiss om Strukturbild
Sörmland (RUN19-0035)

Camilla Norrgård 25
Sundberg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

MEX.2020.43 Försäljning del av Oxelö 7:40,
paddelhall
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Kjell Andersson

31

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr

KS.2020.34

Riktlinjer för investeringar och
leasing

Margrita Sjöqvist

47

Henny Larsson

61

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

KS.2019.29

Revidering av näringslivsprogram
för Oxelösunds kommun 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr

KS.2018.97

Byggnation av nytt Särskilt boende Magnus
Petersson
vid Björntorp

66

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr

KS.2012.133

Flexibelt användande av
Oxelöskolan

Pär Blom

91

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 16 KS.2020.45

Trafikbeställning 2021

Johan Rubin

96

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 17 KS.2020.4

Information från kommunalrådet
och kommunchefen

Thomas
Hermansson

Nr 18 KS.2020.5

Delgivningar

Thomas
Hermansson

98

Nr 19 KS.2020.6

Redovisning av delegationsbeslut

Thomas
Hermansson

128

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr 20 KS.2020.42

Omfördelning budgetram från MSN Margrita Sjöqvist 130
till KS
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 21 KS.2019.47

Taxor 2020 avfallstaxa

Niklas Thelin

131

Thomas
Hermansson

132

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 22 KS.2020.28

Årsredovisning och ansvarsfrihet
för Nyköping - Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

Nr 23 KS.2020.35

Revidering av finanspolicy

Margrita Sjöqvist 180

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 24 KS.2019.97

Biotopskyddsområde
Stenvikshöjden på del av fastighet
Oxelö 8:17 och Oxelö 8:20

Camilla Norrgård 209
Sundberg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Nr 25 KS.2020.30

Upphävande av regler för utdelning Thomas
Hermansson
av miljöstipendium samt nya
riktlinjer för miljöstipendium
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

227

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr 26 KS.2020.46

Budgeterat underskott
Utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
Dag Bergentoft (M) deltar inte i
beslutet.

Magnus
Petersson

232
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-03-31

KS.2020.40

Kommunstyrelsen

Offentlighet vid sammanträden
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens sammanträden hålls tillsvidare inom stängda dörrar.
Beslutet gäller omedelbart.

2. Sammanfattning
Vid sammanträde 2016-01-27 § 12 beslutade Kommunstyrelsen efter godkännande av
kommunfullmäktige att hålla nämndens sammanträden öppna och offentliga för
allmänheten. Under rådande pandemiutbrott av coronaviruset finns anledning för nämnden
att ompröva detta beslut.
En riskbedömning har tagits fram för kommunens nämnder och styrelsen och utifrån den
riskbedömning föreslås att nämnder och styrelser tillsvidare håller samtliga sammanträden
inom stängda dörrar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Offentlighet vid sammanträden

Johan Persson
Kommunchef

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kanslienheten (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2020-03-17

KS.2020.33

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 73 106 tkr som består av en grundbudget, 72 461 tkr
och ett tilläggsanslag, 643 tkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 338 tkr för helåret 2020. Orsaken till
det positiva utfallet är lägre personalkostnader på grund av vakanser, en positiv
slutavräkning för kommunikationer och högre lokalkostnader framförallt hyran av
Företagshuset Gnistan

3. Ärendet
I mål och budget 2020 fick kommunstyrelsen ett anslag på 72 461 tkr. Genom tilläggsbeslut
har budgeten justerats för höjda hyror och ökade kapitalkostnader, 643 tkr. Totalt uppgår
anslaget nu till 73 106 tkr och omslutningen till 175 742 tkr.
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 338 tkr för helåret 2020. Orsaken till
det positiva utfallet är lägre personalkostnader, 569 tkr, på grund av de vakanta tjänster
kommunstrateg och projektledare. En annan orsak är en positiv slutavräkning för 2019 på
95 tkr för kollektivtrafiken. För övrigt förutser fastigheter ett underskott på -326 tkr, på grund
av högre kostnader för hyran av Företagshuset, Gnistan 1.
Resultatrapporten per mars visar ett budgetöverskott på 961 tkr. Större delen av
kommunstyrelsens verksamhet är övergripande och kostnadsbudgeten finansieras av
interna hyror av fastigheter, IT-tjänster, kostleveranser m.m. Intäkterna visar ett budgetutfall
på -1 754 tkr efter mars månad, framförallt beroende på att alla interna intäkter inte har
fakturerats än. Kostnaderna har ett budgetutfall på 2 716 tkr efter mars månad.
Personalkostnader är 204 tkr lägre på grund av vakanser. Köp av verksamhet är 132 tkr
lägre en budget och övriga kostnader 2 400 tkr lägre än budget. Dessa förväntas jämnas ut
under resterande del av året.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-03-17

KS.2020.33

Beslutsunderlag
Resultatrapport KS, mars
Kontogruppering
Avgifter
Bidrag
Övrigt rest
Anslag
Summa intäkter
Personal
Lokaler
Köp av verksamhet
Övrigt rest
Summa kostnader
RAPPORTTOTAL

Årsbud
25
3 160
99 453
73 104
175 742
-44 990
-8 358
-63 685
-58 709
-175 742
0

Årsprogn
25
3 160
99 898
73 104
176 187
-44 421
-9 049
-63 605
-58 774
-175 849
338

Diff
0
0
445
0
445
569
-691
80
-65
-107
338

Ack bud
6
790
24 863
19 193
44 852
-10 906
-2 090
-17 177
-14 677
-44 850
3

Ack utf Ack diff
11
5
893
103
23 001 -1 862
19 193
0
43 098 -1 754
-10 702
204
-2 110
-20
-17 044
132
-12 278
2 400
-42 134
2 716
964
961

Verksamhetsrapport KS, mars
Verksamhet
11 Stöd t pol partier
16 Gem verksamhet (KS-kontor)
22 Fysisk o tekn planering o vsh
24 Näringsliv,turism,konsum.info
28 Räddningstjänst
29 Infrastruktur Övrigt
34 Idrotts- o fritidsanläggningar
55 Bostadsanpassning
62 Flyktingmottagande
72 Arbetsomr o lokaler
76 Kommunikationer
81 Komm.gem adm o gem serv
83 Fastigheter och lokaler
86 Speciella funktioner
89 Måltidsproduktion

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
CON (fk)
Ekonomichef (fk)

Årsprognos Årsprognos Årsprognos Årsprognos
Anslag
Intäkt
Kostnad
Utfall
4 171
100
-4 271
0
11 381
225
-11 222
384
-3 553
6 324
-2 771
0
2 630
0
-2 630
0
8 914
0
-8 914
0
-51
663
-612
0
227
5 583
-5 810
0
2 063
0
-2 063
0
35
75
-110
0
176
1 042
-1 218
0
2 242
0
-2 147
95
39 882
11 225
-50 922
185
1 849
56 221
-58 396
-326
1 181
1 984
-3 165
0
1 957
19 641
-21 598
0
73 104
103 083
-175 849
338

Margrita Sjöqvist
Controller

1(4)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg

Datum

Dnr

2019-09-04

KS.2018.167

Kommunstyrelsen

Förslag till ny gruppbostad för LSS
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Ge Kommunstyrelsens ordförande och Kommunchefen i uppdrag att ingå och underteckna
hyresavtal med aktör i alternativ C

2. Sammanfattning
Utifrån prognostiserat behov 2018-11-28 av boendeplatser inom LSS är slutsatsen att
kommunen behöver öka antalet platser inom LSS Gruppbostad med motsvarande 6
platser.
Behovet har ökat till 12 platser sedan detta ärende var hos kommunstyrelsen 2018-11-28.
Ökningen med ytterligare 6 platser behandlas inte i detta ärende, denna tjänsteskrivelse
berör enbart 6 platser.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-28 Ks § 167 godkändes förlag till
byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av Kustbostäders
lokaler vid Sjögatan 30, plan 1 Kv. Cypressen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-29 KS § 92 beslutade kommunstyrelsen att
pausa projektet då nya förutsättningar tillkommit som inte motsvarade tidigare beslut. I
samband med ärendet fick Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
Kommunstyrelsens återkomma med en jämförelse av nedanstående alternativ.


Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna.



Kommunen bygger i egen regi ny gruppbostad för LSS.



Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS.



Ev. annat övrigt alternativ.

I detta ärende presenteras tre förslag varav ett för beslut.
Alternativ C
Annan extern fastighetsägare bygger ny gruppbostad för LSS
I detta alternativ kan och skall vi inte påverka utformandet av lokalen. Byggnationen
uppfyller kraven för ett LSS-boende, boendet har sex lägenheter i ett plan där de boende
har en egen liten yta utomhus med altan. Planlösningen är yteffektiv och välplanerad.
Byggnaden har en bra strategisk placering centralt nära två andra boenden och beräknas
vara inflyttningsfärdigt redan i juni 2021. Hyresavtal behöver ej upphandlas enligt
hyresundantaget, då kommunen inte specificerar utformningen av lokalen utan hyr färdig
produkt.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2019-09-04

KS.2018.167

3. Ärendet
Alternativ A
Byggnationslösning av ny gruppbostad för LSS genom ombyggnation av
Kustbostäders lokaler vid Sjögatan 30 med de nya förutsättningarna.
Investering är uppskattat till 18 430 000 kr vilket generar en total hyreskostnad
1 219 000 kr /år. Efter momsavdrag för boendedelen landar årskostnaden på 1 102 720 kr.
Total area 642m²
Oxelösunds kommun blockhyr bostäder och lokaler med ett 30 årigt hyresavtal.
Hyreskostnaderna är beräknade på investeringen. Social och omsorgsförvaltningen
ansvarar för andrahandsuthyrningen av de sex lägenheterna. Hyresgästerna har egna elabonnemang. Värme och vatten tillhandahålls av hyresvärden.
Fördelning av hyreskostnader för kommunen
Gemensamma areor inklusive personalutrymmen
Bostäderna
Total hyreskostnad

573 000 kr/år
646 000 kr/år*
1 219 000 kr/år

Till detta kommer att kommunen kan återvinna 18 % av hyreskostnaden via
Ludvikasystemet för moms för boendeytor

Fördelning av hyreskostnader med Ludvikasystemet
Gemensamma areor inklusive personalutrymmen
Bostäderna
Total hyreskostnad

573 000 kr /år
529 720 kr/år*
1 102 720kr/år

*Hyreskostnaden för en bostad inkl. förråd motsvarar med Ludvikasystemet en
månadshyra om 7 357 kr /månad

Alternativ B
Kommunen bygger i egen regi, uppskattade kostnader för en nybyggnation genom
referensobjekt och nyckeltal då ev. upphandling behöver ske för en mer exakt
kostnad.
Kostnadsuppskattning om Kommunen skulle bygga i egen regi på egenägd mark uppförd
med samma kvadratmeter som ombyggnationen vid Sjögatan dvs 642 m² BTA skulle
generera i en projektkostnad om 22 000 000 kr -25 000 000 kr. Beroende på
markförutsättningar och ev. anläggning av väg som påverkar prisbilden. Denna kostnad är
en uppskattning och skall därför ses som en kostnadsindikation.
Alternativ C
Ett tredje alternativet är om annan fastighetsägare har färdig byggnad som uppfyller
kraven för LSS gruppbostad eller har påbörjat en process för en nybyggnation.
Det finns en aktör på orten där förfrågan har inkommit till kommunen om intresse finns
gällande förhyrning av gruppbostad. Aktören har bygglov och kommer att påbörja
byggnation inom kort.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2019-09-04

KS.2018.167

Kommunstyrelseförvaltningen och Social och omsorgsförvaltningen har fått en grundlig
presentation av byggprojektet, med tydlig tidplan samt förslag på hyresoffert.
I detta alternativ kan och skall inte kommunen påverka utformandet av lokalen.
Byggnationen uppfyller kraven för ett LSS-boende, boendet har sex lägenheter i ett plan
där de boende har en egen liten yta utomhus med altan. Byggnaden har en bra strategisk
placering centralt nära två andra boenden och beräknas vara inflyttningsfärdigt redan i juni
2021. Hyresavtal behöver ej upphandlas enligt hyresundantaget, då kommunen inte
specificerar utformningen av lokalen utan hyr färdig produkt.
Behov av LSS-boenden är stort i flera kommuner i Sverige, så tackar vi nej till erbjudandet
om att hyra så kommer med stor sannolikhet annan aktör som bedriver LSS-verksamhet att
hyra detta boende, berörda brukare kommer då ha rätten att skriva sig i Oxelösund om de
önskar vilket påverkar behovet av LSS-stöd i Oxelösunds kommun.
Den strategiska placeringen med centralt läge och närhet till två andra boenden har
verksamhetsmässiga fördelar. Planlösningen är yteffektiv och välplanerad. Möjlighet till
inflyttning redan nästa år är också något som värderas högt för att kunna erbjuda boende
för de som väntar på placering samt minimera risken för vitesföreläggande pga. av lång
handläggning.
Ett annat argument för detta alternativ är att hyrestiden är 15 år kortare än Kustbostäder
AB:s alternativ till nästan samma hyra. Därför föredrar Social och omsorgsförvaltningen
alternativ C. och tillsammans med kommunstyrelseförvaltningen föreslås ett godkännande
om att teckna avtal på 15 år med möjlighet till förlängning. Årshyra för LSS-gruppbostad 6
lägenheter är satt till 1 350 000 kr, den faktiska kostnaden blir lägre då delar av byggnaden
kan nyttja momsavdrag.
Avtal om minst 15 år 1 350 000 kr /år, 496m² BTA inkluderat 6 lägenheter ca:40 m²
(kallhyra) + extern miljöbyggnad med boendeförråd.
Fördelning av hyreskostnader för kommunen
Gemensamma areor inklusive personalutrymmen ca:260 m²
Bostäderna ca 240 m² BOA
Total hyreskostnad

681 255 kr/år
668 745 kr/år*
1 350 000 kr/år

*Hyreskostnaden för en bostad motsvarar en månadshyra om
9 288 kr/månad.
Till detta kommer att kommunen kan återvinna 18 % av hyreskostnaden på delar av
ytan via Ludvikasystemet (ej personalytor)

Fördelning av hyreskostnader med Ludvikasystemet
Gemensamma areor inklusive personalutrymmen
Bostäderna
Total hyreskostnad

624 088 kr /år
548 370 kr/år*
1 172 458 kr/år

*Hyreskostnaden för en bostad inkl. förråd motsvarar med Ludvikasystemet en preliminär
månadshyra 7 616 kr /månad
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Tjänsteskrivelse
Datum

2019-09-04

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till ny gruppbostad för LSS daterad 2019-09-04.

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Vård och omsorgsnämnden (FK)
Chef Social och omsorgsförvaltningen (FK)
Kustbostäder (FK)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kommunstyrelsens ordförande (FÅ)
Kommunchef (FÅ)

Sarah Heltborg Ronélius
Fastighetsekonom

KS.2018.167
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2020-04-03

MEX.2020.15

Kommunstyrelsen

Försäljning av fastighet Montören 1
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Fastigheten Montören 1 säljs till Expertiss Holding AB för 1 730 000 kr
Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning av del av
fastigheten Montören 1 till Expertiss Holding AB

2. Sammanfattning
Under 2019 gjorde Mark & Exploatering flera aktiviteter kring Sundsörs industritomter. Vid
sidan av sedvanliga periodiska träffar med företagarna genomfördes en uppdaterad
värdering av marken för de olika industritomterna och skyltning skedde av att ledig
företagsmark är till salu.
Under senhösten inkom en förfrågan från Expertiss Holding AB om byggnation av kontorsoch lagerhotell i äganderättsform. Förutsättningen för en sådan lösning är att detaljplan för
en tilltänkt fastighet innehåller särskilda kvaliteter. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat
tillsammans med Miljö och Samhällsbyggsförvaltningen kring plan- och bygglovsfrågor
varvid redovisad konstaterades att fastigheten Montören 1 har de efterfrågade kvaliteterna.
Entreprenörerna har tagit fram projekteringsunderlag för den aktuella fastigheten utifrån de
diskussioner som förts med Kommunstyrelseförvaltning och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltning.
Värderingen av fastigheten är 1 730 000 kr vilket betalas av Expertiss Holding AB i
samband med tillträde till fastigheten. En separat faktura om 274 500 kr för inkoppling av
VA skickas från Kommunstyrelseförvaltningen till Expertiss Holding AB i samband med
byggstart av kontors- och lagerhotellet.
Kommunstyrelsen föreslås bifalla försäljning av Montören 1 till Expertiss Holding AB enligt
värdering 1 730 000 kr samt att ge kommunchef i uppdrag att upprätta köpeavtal och
köpebrev för aktuell försäljning.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-04-03

MEX.2020.15

Beslutsunderlag
Projekteringsritning
Värdering

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Mex ( FÅ)
MSF (FK)

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Ungefärlig skala
Datum

1:1133
2020-04-07

Teckenförklaring
Medelfel 10 mm - 50 mm
Medelfel 51 mm - 200 mm
Medelfel 201 mm - 500 mm
Medelfel > 500 mm
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Idéskiss 2020-01-23
Skala 1:500/A3
Situationsplan industrihotell
Montören, Oxelösund
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Montören 1, Sundsör industriområde
Oxelösunds kommun
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Kortfattat värdeutlåtande
Montören 1, Oxelösunds kommun
Fastighetsbeteckning

Montören 1

Lagfaren ägare

Oxelösunds kommun (212000-0324)

Fastighetstyp

Industrifastighet.

Förutsättningar

Se huvudutlåtande.

Planförhållanden

Fastigheten omfattas av detaljplan, stadsplan, för Sundsör som
vann laga kraft 1964-03-06. Angivet ändamål är industri. Högsta
byggnadshöjd är 6 meter. Mark i anslutning till gata utgör
prickmark och får inte bebyggas. Genomförandetiden har gått ut.

Tomträtt

Värderingsobjektet är inte upplåtet med tomträtt enligt utdrag ur
fastighetsdatasystemet.

Servitut, samfälligheter,
inteckningar etc.
Eventuella servitut, nyttjanderätter, gemensamhetsanläggningar,
samfälligheter och inteckningar etc. framgår översiktligt av bilagda
utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS).

Montören 1, Sundsör industriområde
Oxelösunds kommun

Kortfattad beskrivning

2(3)

Värderingsobjektets areal uppgår till 7 651 kvm. Tomten är plan,
något avlång. Fastigheten omgärdas av gata i två väderstreck vilket
underlättar angöringen till fastigheten. Delar av tomten ligger i en
lågpunkt vilket gör att vatten blir stående över marknivå.

Sammanfattande
bedömning
Delar av fastigheten, ca 2 500 kvm, behöver fyllas upp för att
kunna brukas som industrimark då grundvattnet står ovan
marknivå. Då järnvägen ligger precis intill behöver det utredas hur
vattnet ska tas om hand/bortledas. En reducering med 75 % av
marknadsvärdet bedöms rimlig för denna del av fastigheten och
bedöms till 150 kr/kvm tomtareal.
Resterande del av fastigheten bedöms vara jämförbar med snittet
och bedömt marknadsvärde är 275 kr/kvm tomtareal.

Montören 1, Sundsör industriområde
Oxelösunds kommun

3(3)

MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet av fastigheten Montören 1 i Oxelösunds
kommun bedöms vid värdetidpunkten april 2019 till:

En miljon sju hundra trettio tusen kronor
[ 1.730.000 kr ]
OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan.

2019-04-08
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Camilla Backman
Civilingenjör

Bilagor;
1. Översiktskarta över Sundsör
2. Utdrag ur fastighetsdatasystemet (FDS)

Montören 1, Sundsör industriområde
Oxelösunds kommun

Översiktskarta

Bilaga1(1)

Montören 1, Sundsör industriområde
Oxelösunds kommun

Bilaga2(2)

Montören 1, Sundsör industriområde
Oxelösunds kommun

Bilaga2(2)
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2020-03-17

MEX.2017.65

Kommunstyrelsen

Återköp av fastighet Stjärnholm 5:211
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Återköp enligt upprättat köpeavtal bifalls.
Köpet finansieras via Kommunstyrelsens investeringsreserv

2. Sammanfattning
I kommunens avtal vid fastighetsförsäljningar finns en standardklausul om att kommunen
har återköpsrätt av fastighet där byggstart ej skett inom 1 år.
Köparen av fastigheten Stjärnholm 5:211 har ej påbörjat byggnation inom den tid som
överenskommits mellan parterna. Kommunstyrelsen föreslås därmed använda avtalad
återköpsklausul och genomföra återköp av fastigheten. Återköpsbeloppet om 1 200 000 kr
är den samma som fastigheten såldes för.
Återköp av fastigheten föreslås finansieras genom Kommunstyrelsens investeringsreserv.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Köpekontrakt

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX(FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

KÖPEBREV
Daniel Åhlin, pers.nr 731126-1619, överlåter och säljer härmed till:
Oxelösunds Kommun, org.nr 212 000-0324,
fastigheten STJÄRNHOLM 5:211 i Oxelösunds kommun för en köpeskilling av
1 200 000 (enmiljontvåhundratusen) kronor.
Köparen har i köpebrev per 170904 en återgångsklausul som används.
Då köpeskillingen blivit i överenskommelsen ordning betald, kvitteras den härmed och fastigheten
överlåts med full äganderätt till köparen.
Oxelösund 2020-03-17

Oxelösund 2020-03-17

Säljare

Köpare
Oxelösunds kommun

Daniel Åhlin

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Att Mark- och exploateringsstrateg Kjell Andersson egenhändigt undertecknat förestående köpebrev
bevittnas:
......................................................

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

Att och egenhändigt undertecknat förestående köpebrev bevittnas:
......................................................

.......................................................
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Datum

Dnr

2020-03-30

KS.2020.27

Kommunstyrelsen

Svar på remiss om Strukturbild Sörmland (RUN19-0035)
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Anta skrivelse daterad 2020-03-31 som yttrande i ärendet.

2. Sammanfattning
Region Sörmland har skickat ut Strukturbild Sörmland på remiss. Strukturbild Sörmland är
en del av Sörmlandsstrategin som antogs i april 2019. Det är en interaktiv strukturbild med
beskrivningar av orter och stråk (https://s-map.youarehere.se/strukturbild/). Strukturbilden
är tänkt att vara ett underlag till regional fysisk planering och ska hitta de samband som
finns idag och de som man vill ha framöver och som behöver förstärkas.
Arbetet med att ta fram förslaget har skett inom projektet Tillväxt i Sörmland kräver
planering, som har genomförts med medfinansiering av Tillväxtverket. I projektets
arbetsgrupp har samtliga av länets kommuner varit representerade. Oxelösund har
representerats via tjänstemän från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Fokus i projektet är två; boende- och arbetsmarknad.
I yttrandet har ändringar i Strukturbilden föreslagits. Förändringarna är bl.a. att texten om
Oxelösund som ort utvecklas och att Oxelösunds hamn även ska ha symbolen för
kombiterminal, det är också att stråket med TGOJ-banan förlängs till Oxelösund.
Beslutsunderlag
Yttrande, 2020-03-31
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Region Sörmland

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-03-30

KS.2020.27

Datum

Dokumentnummer

2020-01-29

RUN19-0035

Remissinstanserna enligt sändlista

Remittering av förslag till Strukturbild Sörmland
Inom Region Sörmlands verksamhetsområde Hållbar regional utveckling
har ett förslag till strukturbild tagits fram, inom ramen för vår regionala
utvecklingsstrategi, Sörmlandsstrategin. Regionala utvecklingsnämnden
godkände den 13 december 2019 förslaget för remittering för att inhämta
synpunkter från en vidare krets.
Arbetet med att ta fram förslaget har skett inom projektet Tillväxt i
Sörmland kräver planering, som har genomförts med medfinansiering av
Tillväxtverket. I projektets arbetsgrupp har samtliga av länets kommuner
varit representerade.
Efter remitteringen kommer förslaget att bearbetas utifrån inkomna
synpunkter och beräknas kunna fastställas preliminärt vid Regionala
utvecklingsnämnden den 4 september 2020, och därefter bli en del av
Sörmlandsstrategin. För ökad förståelse för helheten och strukturbildens
sammanhang kan det vara bra att ta del av hela strategin.
Förslag till Strukturbild Sörmland är, liksom övriga delar av Sörmlandsstrategin, i digital form. Det innebär att strukturbilden kommer att vara mer
av interaktiv karaktär och utgöra ett mer levande och uppdaterat dokument.
Strukturbilden kommer när den är fastställd vara utgångspunkten i
Sörmlands arbete med regional fysisk planering.
Förslag till Strukturbild Sörmland kommer att finnas tillgänglig på
regionsormland.se/tillvaxt-utveckling/sormlandsstrategin/strukturbild
fram till 26 april 2020. Region Sörmland besöker gärna remissinstanserna
om det finns önskemål om det, för information och diskussion om förslaget.
För att boka in besök eller för mer information kring remissen, kontakta
strateg Mikael Forsberg på mikael.e.forsberg@regionsormland.se eller 076695 10 43.

Synpunkter på remissen skickas till post@regionsormland.se
(ange RUN19-0035 som ämne) senast 26 april 2020.
REGION SÖRMLAND
Hållbar regional utveckling

Kenneth Hagström
Regional utvecklingsdirektör

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 1(2)

Datum

Dokumentnummer

2020-01-29

RUN19-0035

Sändlista
Eskilstuna kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Katrineholms kommun
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
Strängnäs kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Region Stockholm
Region Uppsala
Region Västmanland
Region Örebro län
Region Östergötland
Tillväxtverket
Trafikverket

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 2(2)

West Agnetha
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Kommuncenter Oxelösund <Kommun@oxelosund.se>
den 29 januari 2020 08:41
Registrator (OX)
VB: Förslag till Strukturbild Sörmland på remiss [2020KC3304]
image005.jpg; image006.jpg; Missiv Strukturbild Sörmland.pdf; Förslag till Strukturbild Sörmland
på remiss.pdf

Från: Hållbar Regional Utveckling <hallbarregionalutveckling@regionsormland.se>
Skickat: den 29 januari 2020 08:20
Till:
Ämne: Förslag till Strukturbild Sörmland på remiss
Hej!
Regionala utvecklingsnämnden har beslutat att sända ut förslag till Strukturbild Sörmland på remiss. Strukturbilden
kommer efter fastställande att bli en del av Sörmlandsstrategin, vår regionala utvecklingsstrategi, och utgöra dess
fysiska perspektiv. Missiv för remissen bifogas, och förslaget till Strukturbild Sörmland finner du här. Lämna gärna
synpunkter på förslaget senast 26 april 2020 till post@regionsormland.se och ange ämne RUN19‐0035.
Enligt uppdrag,
/Helena Fransson
Helena Fransson
Chefssekreterare
Hållbar regional utveckling
Postadress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Besöksadress: Repslagargatan 19, Nyköping
Telefon: 0155- 26 59 14, Mobil: 070- 296 59 14
e-post: helena.fransson@regionsormland.se

www.regionsormland.se
www.1177.se

1

1(1)

Yttrande
Datum

Dnr

2020-03-31

KS.2020.27

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Svar på remiss om Strukturbild Sörmland (RUN19-0035)
Oxelösunds kommun har tagit del av Region Sörmlands remiss om Strukturbild Sörmland
och har följande synpunkter:
·
·
·
·
·

Förslaget knyter inte ihop länet i nord-sydlig riktning.
Regionala förbindelser Oxelösund - Eskilstuna/Katrineholm behöver förstärkas för
att gynna arbets- och studiependling.
Oxelösunds hamn bör även ha symbolen för kombiterminal då mycket gods
kommer in till hamnen och sedan körs vidare till Mellansverige med bil eller tåg.
Det bör framgå att TGOJ järnvägen startar i Oxelösund
Beskrivningen av Oxelösund bör också justeras enligt nedan framfört förslag.

I övrigt är Oxelösunds kommun positiv till att Strukturbild Sörmland tas fram.
Nuvarande texter om Oxelösund och Oxelösunds hamn:
Oxelösund är en ort med delregional funktion, med en integrerad arbets- och bostadsmarknad
med Nyköping. Orten har en lång tradition av en stark stålindustri med hamn. Detta tillsammans
med goda transportmöjligheter, internationell tillgänglighet och utvecklad kollektivtrafik gör att
orten har utvecklingspotential.
Oxelösunds hamn bidrar till storregional och internationell tillgänglighet för godstransporter.
Hamnen hanterar störst mängd olja och icke bulkgods i Östra Mellansverige på grund av
kopplingen till stål- och malmtransporter.

Förslag på nya texter om Oxelösund och Oxelösunds hamn:
Oxelösund är en ort med delregional funktion, med en integrerad arbets- och bostadsmarknad
med Nyköping. Orten har en lång tradition av en stark stålindustri med hamn av storregional
betydelse. Detta tillsammans med goda transportmöjligheter via väg, järnväg och sjöfart till hela
Mellansverige, internationell tillgänglighet via sjöfart och flyg och utvecklad kollektivtrafik gör att
orten har utvecklingspotential för en växande arbets- och bostadsmarknad, inte minst med
tanke på den kommande Ostlänken med förbättrade restider både mot Stockholms län och
Östergötland.

Oxelösunds Hamn bidrar till storregional och internationell tillgänglighet för godstransporter
till/från hela Mellansverige. Hamnen hanterar stora mängder torrbulk, flytande bulk och
styckegods i industriella flöden. Hamnen har förutsättningar för ökade volymer i syfte att nå
nationella mål rörande omflyttningar av godstransporter från väg till sjö. Hamnen är isfri,
har kort insegling och ett djup som gör att man kan ta emot de största fartygen i Östersjön.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-382 40 (fax)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2020-03-17

MEX.2020.43

Kommunstyrelsen

Försäljning del av Oxelö 7:40, paddelhall
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att begära planbesked för planändring i
detaljplan för del av fastigheten 7:40, 7:39 mfl
Försäljning sker av del av fastigheten Oxelö 7:40 till värdering.
Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta köpeavtal och köpebrev för försäljning av del av
fastigheten Oxelö 7:40 till företaget Expertiss Holding AB.

2. Sammanfattning
Paddelsporten utvecklas snabbt. Liten bana med tennisliknande racket och med en spelfart
som påminner om squash, har gjort att många på kort tid har börjat spela. De flesta
anläggningar har 5-7 banor och då oftast i kombination med ett gym. Nyköping har 1 bana
– utan gym. Kommunstyrelseförvaltningen har konstaterat att det finns ett stort intresse från
allmänheten för att få tillgång till fler banor i regionen
Expertiss Holding AB har tillfrågat kommunen om möjligheten att förvärva en fastighet för
uppförande av paddelhall och gym. Företagets intresse kommer utifrån deras kontakter i
branschen deras bedömning att det finns ett stort underlag för denna paddelhall i regionen.
Som fastighetsvärdar utökar de sin portfölj med denna anläggning. Paddelhall och gym är
tänkta att drivas på entreprenad för vilket lokala aktörer är tillfrågade.
Efter samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fastigheten Oxelö 7:40
setts som lämplig. Gällande detaljplan för aktuell fastighet är den inom Oxelösund som
lättast kan ändras så att verksamheten kan inrymmas. Formellt ska ett I som i detaljplaner
står för idrott kompletteras i detaljplanen för området längs Torggatan. Vidare behövs
korrigering av detaljplanen för området där högsta bygghöjd på 8 meter behöver förlängas
från 10 meter i bredd till 13 meter i bredd.
Expertiss Holding AB har gjort en förstudieprojektritning. Förslaget från Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen är att entreprenörerna lämnar in en ansökan om
Förhandsbesked på bygglov. På så vis skapas en tidig kunskap om önskade korrigeringar i
detaljplanen är genomförbara då ansökan skickas till berörda grannar för syn.
Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag
att begära planbesked för planändring i detaljplan för del av fastigheten 7:40, 7:39 mfl.
Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att sälja del av fastigheten Oxelö 7:40 till
företaget Expertiss Holding AB enligt genomförd värdering om 2 450 000kr.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-03-17

MEX.2020.43

Kommunstyrelsens föreslås avslutningsvis ge kommunchefen i uppdrag att upprätta
köpeavtal och köpebrev för försäljning av del av fastigheten Oxelö 7:40 till företaget
Expertiss Holding AB..

Beslutsunderlag
Entreprenörens underlag
Fastighetskarta
Värdering

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
MEX(FÅ)
MSF(FÅ)

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Ungefärlig skala
Datum

1:1133
2020-02-26

Teckenförklaring
B - Bostäder
C - Centrum
E - Tekniska anläggningar
G - Drivmedelsförsäljning
H - Handel
J - Industri
K - Kontor
L - Odling
M - Begravning
N - Friluftsliv och camping
O - Tillfällig vistelse
P - Parkering
Q - Användning med hänsyn till
kulturvärden
R - Besöksanläggningar
S - Skola
T - Trafik
V - Hamn
W - Öppet vattenområde
WB - Vattenområde som får överbyggas
Z - Verksamheter
GATA - Allmän plats
GC-VÄG - Allmän plats
NATUR - Allmän plats
PARK - Allmän plats
P-PLATS - Allmän plats
SKYDD - Allmän plats
Prickmark - Marken får inte bebyggas
Korsmark - Endast komplementbyggnad
Ringprickad mark

Värdeutlåtande
avseende fastigheten

Oxelö 7:40 (del av)
Oxelösunds kommun

2020-03-17

FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Oxelö 7:40 (del av)
Oxelösunds kommun
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UPPDRAG/BESKRIVNING
Uppdragsgivare

Oxelösunds kommun genom Kjell Andersson

Bakgrund/syfte

Utlåtandet syftar till att bedöma marknadsvärdet för värderingsobjektet med avsikt att uppföra padelhall och gym.

Värderingsobjekt

Del av Oxelö 7:40 i Oxelösunds kommun

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är mars 2020.

Förutsättningar

Värdebedömningen baseras på tillgängliga ortspriser och vår erfarenhet av prisbildning på fastighetsmarknaden.
För utlåtandet gäller bifogade ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”, där det bl.a. framgår att marken ej förutsätts vara belastad
med miljöföroreningar. Vidare förutsätts markförhållandena vara
normala.
Värdebedömningen förutsätter att gällande detaljplan kompletteras så att ovan beskrivet ändamål blir möjligt inom området.
Värdebedömningen förutsätter att befintliga byggnader och anläggningar inom området är borttagna.
Värdebedömningen avser inklusive gatubyggnadskostnader men
exklusive VA-avgift.

Underlag

- Gällande detaljplan.
- Marknadsinformation.
- Kartmaterial.
- Skriftlig information från uppdragsgivare.

Oxelö 7:40 (del av)
Oxelösunds kommun

3(9)

Lagfaren ägare

Oxelösunds kommun (Org.nr 2120000324)

Fastighetstyp

Fastigheten är taxerad som industrienhet.

Läge

Värderingsobjektet är beläget strax sydväst om Oxelösunds centrum mellan Torggatan och bangårdsområdet. Området är ungefärligt markerat med en röd ring på kartan nedan.

Planförhållanden

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan för TGOJ-området,
etapp 1, som vann laga kraft 2009-07-08. Detaljplanen medger ändamålet handel och kontor, även hantverk. Största byggnadsarea
inom området är begränsat till 50 % av områdesarean och byggnadshöjden till mellan 4 och 8 meter. Genomförandetiden har gått
ut. Arbete pågår att komplettera detaljplanen med lämplig planbestämmelse för att även möjliggöra ändamålet padelhall/gym.
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Tomtbeskrivning

Värderingsobjektet omfattar ett område om ca 6 130 kvm tomtareal. Del av området är anlagd med parkeringsyta och bebyggd
med garagelängor. I övrigt utgörs området i huvudsak av en gräsbevuxen yta.

VÄRDERING

Metod
Syftet med värderingen är att bedöma marknadsvärdet av planerade bostadsbyggrätter. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på
den öppna marknaden.
Vid bedömning av byggrätter finns i princip två metoder:
Ortsprismetoden. Denna metod går ut på att bedöma marknadsvärdet genom jämförelser med avtal om överlåtelser av liknande
objekt.
Exploateringskalkyl. Denna metod går ut på att först bedöma
marknadsvärdet av en färdigbyggd fastighet (främst genom ortsprisjämförelser) och sedan dra av byggkostnader och marknadsmässig vinst för exploatören. Den som återstår är då vad som kan
betalas för marken.
Nackdelen med ortsprismetoden är att det finns få överlåtelser
samt att dessa ej är direkt jämförbara. Nackdelen med en exploateringskalkyl är att man drar ett förhållandevis stort tal (byggkostnaden) från ett nästa lika stort tal (marknadsvärdet i färdigbyggt
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skick) från varandra. Såväl värdet i färdigbyggt skick som byggkostnaden är förhållandevis osäkra parametrar och små justeringar i
dessa kan ge mycket stora effekter på slutresultatet. Till detta ska
läggas att även vinstkravet är osäkert.
Ovanstående leder normalt till att man i första hand försöker bedöma marknadsvärdet med en ortsprismetod vilket även är fallet i
detta fall.
Marknadsanalys
Padel

Padeltennis är en racketsport som är en blandning mellan squash
och tennis och är en av de snabbast växande sporterna i världen.
Sportformen är relativt ung och det var inte förrän 1974 som gällande spelreglerna fastställdes.
Även i Sverige har det varit en padelboom under de senaste åren
och 2017 hade ca 200 banor anlagts på bara några år. Padeln anses fortfarande vara en ny sportfrom i Sverige och det finns fortfarande en stor potential för utveckling av nya anläggningar då efterfrågan är stor.

Gym

Träning- och gymbranschen är relativt okänslig för svängningar i
konjunkturen. Det ökade hälsomedvetandet i samhället bidrar till
att branschen gått starkt. Fler aktörer har etablerat sig på marknaden vilket ökat konkurrensen och pressat priserna på gymkort.
Etableringstakten tycks dock ha saktat in något under den senaste
tiden, och tillväxten inom branschen ligger främst inom ökat tjänsteutbud, d.v.s. att kunna erbjuda kunderna tilläggsprodukter som
exempelvis personlig tränare.
Lokaliseringen av nya anläggningar har gått från periferin till att
läggas i allt mer centrala handelslägen eller i externhandelsområden med goda kommunikationer. Även bostadsområden med stor
nyproduktion är attraktiva lägen.
Förutom ett bra läge, efterfrågar aktörerna stora, ljusa lokaler
med stora fönsterpartier. Lokalerna behöver ha bra ventilation
och ljudisolerade träningssalar.

Oxelösund

Oxelösunds kommun är belägen utmed kusten i Södermanlands
län. Kommunen hade per årsskiftet 2019/2020 knappt 12 000 invånare. Några andra större samhällen finns inte.
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Närheten till Nyköping är dock påtaglig och städerna förbinds med
en tvåfilig väg. Befolkningsmängden har sedan år 2014 ökat med
ca 440 personer och sedan år 2009 med drygt 800 personer. Ökningen har varit relativt konstant under åren, dock med ett mindre
tapp från 2018 till 2019.
Kommunen präglas starkt av SSAB:s järnverk samt Oxelösunds
hamn som är de största arbetsgivarna, förutom kommun och
landsting. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen hade kommunen per december 2019 en öppen arbetslöshet på 5,8 %, vilket kan
jämföras med Södermanlands län 5,2 % och riket som helhet 4,0
%. För Oxelösunds del är andelen öppet arbetslösa 2,0 % högre
jämfört med december 2018.
Avståndet till Nyköping är ca 13 km. Från Nyköping är avståndet
till Stockholm ca 100 km medan avståndet till Norrköping är ca 60
km. Järnvägen nyttjas i huvudsak för industriändamål. I Nyköping
finns Skavsta flygplats.
Enligt SCB uppgick antalet arbetspendlare per december 2018 till
drygt 2 300 st. inpendlare medan ca 2 050 personer pendlar ut
från kommunen.
Ortsprisanalys och värdebedömning
Forum känner till följande överlåtelser som bedöm som intressant
för värdebedömningen:
Padelhall

Örkelljunga kommun tog i januari 2020 beslut om att överlåta del
av fastigheten Örkelljunga 155:2 för uppförande av padelhall till
Padel of Sweden AB. Området är planlagt för idrottsändamål och
omfattar ca 2 500 kvm. Tomtvärdet uppskattas till 300 kr/kvm
markareal.
I Katrineholms kommun tecknade i september 2019 ett köpeavtal
med Ellfolk group AB gällande köp av ca 5 000 kvm inom Lövåsen
3:1 för 1 815 000 kr. inom fastigheten ska en padelhall uppföras.
Köpeskillingen motsvarar ca 360 kr/kvm markareal.
Företaget Padl Fastigheter AB tecknade i mars 2019 ett köpeavtal
med Båstads kommun gällande del av fastigheten Hemmeslöv 5:9.
Företaget har för avsikt att uppföra en byggnad som inrymmer
padelhall och kontor. Priset satt till 300 kr/kvm markareal, kommunen står för kostnader förknippade med avstyckning av området.
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I Örebro såldes i december 2018 fastigheten Almby 11:332.
Tomträttsinnehavaren som ägde byggnaderna och markanläggningarna på fastigheten friköpte tomtmarken för en köpeskilling
motsvarande 300 kr/kvm markareal. Tomten var vid köpet bebyggd med idrottsanläggningen Tybblelundshallen och detaljplanelagd för idrottsändamål.
Gym

Linköpings kommun upplät i juli 2018 fastigheten Harvestad 9:14
med tomträtt till Mannersons Fastighets AB. Inom fastigheten
finns en träningsanläggning som inrymmer Friskis & svettis samt
10 mindre elevlägenheter omfattande 25 kvm som nyttjas av elever som går på golfgymnasiet. Fastigheten har en areal på 5 662
kvm och den tomträttsavgälden är 175 000 kr. Enligt beslut i samhällsbyggnadsnämnden framgår att avgäldsräntan är 5 % vilket get
ett underliggande markvärde på ca 618 kr/kvm markareal.
Fastigheten Lamellen 15 i Ljungby köptes av Friskis & Svettis för 2,
7 Mkr. Fastigheten har en areal på 3 472 kvm vilket medför att köpeskillingen motsvarade ca 778 kr/kvm markareal. Fastigheten
var dock bebyggd vid tillfälle för köp, vilket bedöms medföra ett
mervärde. Friskis och Svettis byggde dock om och anpassade lokalerna för deras verksamhet till en kostnad om ca 6 Mkr.
Fastigheten Wittstock 2 i Karlstad uppläts i maj 2014 med tomträtt
till Sannafältet AB med ändamålet friskvårdsanläggning för att bebyggas med en friskvårdsanläggning för Friskis & svettis. Detaljplanen anger idrottsändamål. Med en avgäldsränta om 3,25 % motsvarar tomträttsavgälden ett underliggande marknadsvärde om
492 kr/kvm markareal.

Handel/kontor

Då det är ont om köp av mark för handel/kontor i Oxelösund har
köp i Nyköping studerats. Nyköpings kommun har ett antal verksamhetsområden där de har sålt mark eller har mark till salu.
Inom Hemgårdens företagsområde har mark sålts för mellan 250–
550 kr/kvm markareal. Området är planlagt för kontor, industri
och lager. Området ligger i Nyköpings västra utkant ca 2 km från
Nyköpings centrum i nära anslutning till E4:an samt väg 53. Under
september 2017 förvärvades fastigheterna Lagonda 2 och 3 i
Nyköpings kommun för 550 kr/kvm TA av Bilcenter Fastigheter.
Fastigheterna har totalt en markareal på 16 131 kvm och nyttjas
numera för bilförsäljning med ett skyltläge utmed E4 inom tätorten Nyköping.
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Inom Arnö västra företagspark som ligger i direkt anslutning till
motorvägsleden Oxelösund – Nyköping ca 4 km från Nyköpings
centrum har ett antal försäljningar skett. Bland annat sålde Nyköpings kommun mark för 450 kr/kvm markareal inom fastigheten
Arnö 1:3 till Brendsens Textil Service AB i januari 2018.
Sammanfattande
bedömning
Sett till de jämförelseobjekt som gäller padelhallar så har överlåtelser skett mellan 300 – 360 kr/kvm markareal där det högst noterade priset var i Katrineholm. Köpet i Katrineholm bedöms som
jämförbart varför värdet minst bör ligga runt denna nivå.
Någon överlåtelse av enbart mark för gym har inte noterats, dock
har ett antal tomrättsupplåtelser noterats som visar på något
högre underliggande markvärden än för padelhallar. Det underliggande markvärdet i dessa två upplåtsler som enbart berör mark
ligger på nivåer runt 500 och 600 kr/kvm markareal. Dessa upplåtsler har dock skett inom större städer och orter än Oxelösund
vilket bedöms ha medfört ett högre markvärde då priserna generellt är högre på dessa platser.
Detaljplanen medger kontor och handel och därför har även försäljningar av denna typ av fastigheter i närområdet analyserats.
Att detaljplanen fortsättningsvis kommer att medge dessa ändamål bedöms medföra ett mervärde då det ger en flexibilitet om
verksamheten i framtiden önskas att ändras. I Nyköping har försäljningar av obebyggda fastigheter för verksamheter skett till priser mellan 450 – 550 kr/kvm markareal. Läget för dessa fastigheter
bedöms som något bättre än för värderingsobjektet varför värdet
bör sökas under denna nivå.
Utifrån ovanstående ortsprisjämförelser bedöms marknadsvärdet
för värderingsobjektet till 400 kr/kvm markareal eller totalt rimligen avrundat 2 450 000 kr.
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MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet för del av fastigheten Oxelö 7:40 i Oxelösunds
kommun bedöms till ovan givna förutsättningar till 2 450 000 kr.

OBS! Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan.

Stockholm, 2020-03-17
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Camilla Backman
Civilingenjör

Bilagor;
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande

Oxelö 7:40 (del av)
Oxelösunds kommun

Bilaga 1
1(1)

VÅRA KONTOR
Stockholm
Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86 Stockholm
Tel 08 696 95 50
Göteborg
Drottninggatan 36, 411 14 Göteborg
Tel 031 10 78 50
Malmö
Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö
Tel 040 12 60 70
Norrköping
Kungsgatan 56 C, 601 86 Norrköping
Tel 011 12 61 21
Nyköping
Västra Kvarngatan 64, 611 32 Nyköping
Tel 0155 778 70
Sundsvall
Södra Förmansvägen 12, 857 53 Sundsvall
Tel 070 229 05 15
Umeå
Svidjevägen 8, 904 40 Röbäck
Tel 076 846 99 55
Västerås
Sigurdsgatan 23, 721 30 Västerås
Tel 021 665 53 15
Östersund
Kyrkgatan 60, 831 34 Östersund
Tel 076 114 99 88

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2020-04-01

KS.2020.34

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för investeringar och leasing
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Reviderade riktlinjer för investeringar och leasing daterade 2020-04-02 antas.

2. Sammanfattning
Riktlinjer för investeringar och leasing antogs av Kommunstyrelsen 2008 (Ks§85/08) och
har sedan reviderats 2018 så att de harmoniserar med mål och budgetreglerna.
Förslag till revidering av riktlinjer för investeringar och leasing innehåller följande större
ändringar:
1.1 Maskiner och inventarier räknas som investering när varaktighet överstiger 3 år och
med ett värde på minst ett halvt prisbasbelopp (istället för ett prisbasbelopp) i och med att
många inventarierköp ligger på ett lägre belopp än ett helt prisbasbelopp.
3.3 Avskrivningstid, ett stycke angående komponentanalys har lagts till. Kommunen
tillämpar metoden av komponentavskrivning enligt rekommendation från Rådet för
kommunal redovisning.
Kommunstyrelsen föreslås att anta reviderade riktlinjer daterade 2020-04-02
Beslutsunderlag
Reviderade riktlinjer för investeringar och leasing
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Nämnder och styrelser (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Riktlinjer för
investeringar och
leasing

Dokumenttyp
Riktlinjer
Dokumentansvarig
Margrita Sjöqvist
Dokumentinformation

Fastställd av
KS

Beslutsdatum
2020-04-22

Reviderat

Förvaring

Dnr
KS 2020.34

Riktlinjer
Datum

2020-04-02

Innehåll
1. Gränsdragning – investering och driftkostnad ...................................3
2. Anskaffningsvärde ................................................................................4
3. Avskrivningar ........................................................................................5
4. Budget....................................................................................................6
5. Redovisning...........................................................................................9
6. Försäljningar .......................................................................................10
7. Uppföljningar .......................................................................................10
8. Märkning av inventarier ......................................................................10
9. Leasing ................................................................................................10

2

2 (13)
Diarienummer

KS 2020.34

Riktlinjer
Datum

2020-04-02

1. Gränsdragning – investering och driftkostnad
1.1 Värdegräns och nyttjandeperiod
Som investering räknas inköp av fastigheter, maskiner och inventarier
etc. till ett värde, exkl. moms, av
•

minst ett halvt prisbasbelopp för maskiner och inventarier och minst
ett prisbasbelopp för övriga (prisbasbelopp 2020:47 300 kr)

•

med en nyttjandeperiod överstigande 3 år.

1.2 Förbättringar eller underhåll

Standardförbättring/värdehöjande insatser är att räkna som
investering.
Ett gränsdragningsproblem kan uppstå och får ofta bli en
bedömningsfråga. Principen är att den insats som görs för att komma
tillbaka till ursprunglig standard är att betrakta som underhåll medan
insats därutöver betraktas som investering. Ex.vis. är nytt papptak
underhåll medan byte från papp- till tegeltak delvis är att betrakta som
investering. Vid inköp av en fastighet med låg standard kan reparationsoch underhållskostnader betraktas som investering under förutsättning
att kostnaderna uppgår till ett väsentligt belopp och nedläggs inom en
begränsad tid efter förvärvet.
Det är viktigt att ta ställning till denna fråga redan vid budgetprocessen.
Det sker när investeringsbehoven ska beräknas i samband med
fastigheternas Reparations- och underhållsbehov.
1.3 Införande av dataprogram
Införande samt installation av större dataprogram och datornät räknas
som investering, dock inte den utbildningsinsats och årliga licenser som
ev. tillkommer.
1.4 Gruppinköp av inventarier
Vid anskaffning av flera inventarier som har ett naturligt samband, t.ex.
till samma enhet eller samma typ av inventarier till flera enheter, avses
inventariernas sammanlagda anskaffningsvärde. Motsvarande gäller
anskaffning som är ett led i en större inventarieanskaffning.
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2. Anskaffningsvärde
2.1 Inköp och iordningsställande
I anskaffningsvärdet ingår objektets inköpspris. men också utgifter för
iordningställande av markområde såsom rivning, avverkning och
miljösanering. Utgifter för projektering i form av konsulttjänster såsom
arkitekter, ingenjörer och jurister är också en anskaffningsutgift.
Anskaffningsvärdet kan också belastas med ränteutgifter (se punkt 5.2).
Till anskaffningsvärdet för renodlad tomtmark räknas inte utgifter för
gator, parker och VA. I realiteten har den del av
exploateringsfastigheten som kommer att bli renodlade tomter ett lågt
bokfört värde. Därav följer att reavinsten blir förhållandevis hög.
2.2 Exploateringsutgifter
Ett område som ska exploateras bör avgränsas på ett tydligt sätt. En
detaljplanekarta kan utgöra underlag.
Med markexploatering menas åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
göra i ordning råmark för att kunna bygga bostäder, industrier etc.
Utredningar som föregår byggprojekt är att anse som investering om
byggprojektet kommer till stånd, i annat fall förs utgiften om till en
kostnad. Även arbete med planer, tomtindelning eller ex.vis.
bullerskyddsåtgärder, kan vara exploateringsutgifter om de är en
förutsättning för att kunna sälja fastigheten till avsett ändamål.
2.3 Rivning
Om orsaken till rivning är att en ny byggnad eller anläggning ska
uppföras räknas hela rivningskostnaden som investering.
I övrigt räknas rivning som markanläggning (investering) till den del som
avser återställandet av mark till råmark. Resten, d.v.s. den fysiska
rivningen, räknas som en kostnad och blir resultatpåverkande.
2.4 Investeringsbidrag
Externa bidrag till investeringar bokförs som kapitalinkomst och minskar
investeringens värde med investeringsbidraget. Detta gäller bidrag från
offentlig verksamhet.
2.5 Inbyte/delbetalning av fordon och maskiner.
Försäljning av alla anläggningstillgångar ska ske brutto. Vid inbyte av
ex.vis. en maskin ska ev. restvärde skrivas ned och inbytespriset
intäktsföras. En realisationsvinst eller -förlust uppkommer och är
resultatpåverkande. Är maskinen helt avskriven är inbytespriset i sin
helhet realisationsvinst. Den nya utbytesmaskinen behandlas som en
enskild investering med nypris och får således inte tas upp i
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anläggningsregistret med nypris reducerat med inbytespris för den
gamla maskinen.
2.6 Förbättringsåtgärder i annans fastighet.
För närvarande äger kommunen de flesta av de lokaler som vi har
verksamhet i. När verksamhet bedrivs i annans fastighet, t.ex.
Kustbostäders, och det finns ett behov av ombyggnad, ska
verksamheten ta upp frågan med hyresvärden.
Om hyresvärden inte är villig att genomföra en investering men ändå
tillåter ombyggnad diskuteras åtgärden med ekonomiavdelningen. Om
åtgärden då genomförs i kommunens regi är den redovisningstekniskt
att betrakta som inventarier eller förbättringsutgifter i annans fastighet.
Utgiften ska då belasta verksamhetens investeringsbudget.

3. Avskrivningar
3.1 Avskrivningsmetod
Avskrivning sker på investeringens anskaffningsvärde med lika värden
varje år (linjärt). Värdet bestäms av investeringens storlek och objektets
livslängd. Nominell ränta beräknas på oavskrivet restvärde per år.
Metoden ger nominellt sjunkande kapitalkostnader eftersom räntan
räknas på ett successivt allt mindre restvärde. Denna effekt förstärks
vid inflation.
3.2 Start av avskrivningar
Avskrivningen börjar 2 gångar om året, per september och per januari.
I investeringsprojektet avvaktas slutfaktura, varefter beloppen
registreras i kommunens anläggningsregister. Avskrivning och
internränta belasta fastighetsförvaltning (vid fastighetsanskaffning) eller
ansvarig förvaltning.
3.3 Avskrivningstid
Kommunen tillämpar en individuell nyttjandeperiod.
Avskrivningstiden ska stämma överens med nyttjandeperioden.
Komponentanalvs
Komponentavskrivning innebär att en investering (ex.vis en byggnad
eller en gata) delas upp i ett antal delar som sedan skrivs av i en
avskrivningstakt som anpassas efter resp. komponents livslängd.
Metoden tillämpas från 2015.
Den del av fastighetsvärde som utgör markvärde ska i princip inte
skrivas av då mark förutsätts ha en obegränsad livslängd och ett
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bestående värde. Vid köp av fastighet där det även finns byggnader ska
värdet mellan mark och byggnad fördelas proportionellt mot
taxeringsvärdets fördelning.
Markanläggningar är dock föremål för avskrivning. Till
markanläggningar räknas vägar, gator, parkeringsplatser, vatten- och
avloppsnät m.m.
3.4 Nedskrivning
Nedskrivning motiveras när tillgångens verkliga värde (nyttjandevärde)
är lägre än anskaffningsvärdet minus gjorda avskrivningar (bokfört
värde). Nedskrivning ska göras endast om värdenedgången är
bestående. Nedskrivning ska också tillämpas när objektet är stulet eller
utrangerat. Försiktighetsprincipen talar för att
nedskrivningsbestämmelserna ska användas vid behov och inte ges en
alltför restriktiv tillämpning.
Verksamheterna ska fortlöpande ta ställning till om objekten finns kvar
och om det används som det var tänkt så att nyttjandevärdet inte
understiger det bokförda värdet. Initiativ kan också tas från
ekonomiavdelningen.
Ibland kan en investering i en fastighet medföra att det bokförda värdet
hamnar på en orimligt hög nivå. I detta läge är det möjligt att först skriva
ned det bokförda värdet och sedan bokföra kommande åtgärder som
investering. Ex.vis. kan en byggnad som är i god kondition bli "övertalig"
och behöva förändras för annan verksamhet.
Frågan anses redovisningsteknisk och avgörs av ekonomichefen.
Uppskrivningar av anläggningstillgångar är mycket ovanliga inom den
kommunala sektorn och behandlas inte i dessa riktlinjer

4. Budget
4.1 Investeringsutrymme
Kommunens investeringsutrymme kan definieras som: årets resultat +
avskrivningar
+ minskning av bokförda värden på sålda anläggningstillgångar
4.2 Beslutsnivå
Utöver nedanstående gäller de budgetregler som årligen fastställs i Mål
och budget.
Kommunfullmäktige beslutar om den totala investeringsbudgeten i
samband med det årliga mål & budgetbeslutet. Det totala utrymmet är i
beslutet fördelat per nämnd och ev. indelat i verksamhetsområden inom
nämndens område. Investeringsbudgeten kan sedan förstärkas i

6

6 (13)
Diarienummer

KS 2020.34

Riktlinjer
Datum

2020-04-02

samband med beslut vid bokslutstillfället, genom att föra över medel
från "påbörjade men ej avslutade investeringsprojekt". Som grund för
detta ligger en begäran om tilläggsbudgetering från nämnden i
bokslutet.
Från den beviljade investeringsbudgeten beslutar resp. nämnd att ta
investeringsmedel i anspråk från sitt tilldelade investeringsutrymme och
att starta investeringsprojekt.
4.3 Investeringsförslag och motivering
Utöver nedanstående gäller de budgetregler som årligen fastställs i Mål
och budget.
Ett underlag för nämndens beslut om investeringsprojekt ska innehålla:
•
•
•

•
•
•
•

Ändamål med finansieringen.
Vilket anslag i investeringsbudgeten som ska tas i bruk
(nämndens egen ram eller ks reservmedel).
Aktuellt belopp för investeringen innevarande och
kommande år. Vilken attestant som ska ansvara för
investeringen och som har rätt att disponera
investeringsutrymmet etc.
Ansvar och verksamhet som kapitalkostnaderna ska belasta
(ska attesteras av utsedd attestant).
Lyftningsplan, d.v.s. när investeringsutgifterna ska utbetalas.
Driftkostnad resp. kapitalkostnad för innevarande år och
helår.
Ev medförande av nedskrivningar

4.4 Driftkostnadskonsekvenser
Med investeringskalkylen som grund skrivs en investeringsframställan
på framtagen blankett. På blanketten ska anges vilka
driftkostnadskonsekvenser som kan bedömas. Vilka ev. besparingar
kan ske om investeringen genomförs? Detta ska om möjligt delas upp
så att effekter på personal och övrigt framgår. Effekterna ska
tidsbedömas så att det framgår hur besparingen blir över tiden. Det ska
också beaktas huruvida anläggningstillgångar som inte är
färdigavskrivna kommer att utrangeras.
4.5 Kapitalkostnader
Förändringar i kapitalkostnadernas storlek från ett år till ett annat
medför en justering i nämndernas ekonomiska resurser, baserad på
faktiskt utfall.
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I budgetberäkningar gäller generellt att avskrivning och internränta
börjar räknas fr.o.m. 117, d.v.s. en halv kapitalkostnad det första året.
Observera att avskrivningstid ska om möjligt beslutas vid
budgeteringstillfället. I samband med aktivering av investeringsprojektet
aktualiseras avskrivningstiden och justeras om det är lämpligt.
4.6 Hyressättning
Större investeringsprojekt i fastigheter, här anses projekt över 1 mkr
som större, kommer troligen att föranleda en justerad hyra för lokalerna
i denna fastighet.
Kapitalkostnaderna kommer att belasta Kommunfastigheter som i sin
tur tar ut höjd hyra av hyresgästen.
Detta kompenseras i mål & budgetprocessen baserad på faktiskt utfall.
4.7 Attestansvar
Inom resp. nämnd ska attestant utses för varje investeringsprojekt. Det
behöver dock inte vara samma attestant som senare kommer att
belastas med kapitalkostnaderna.
Attestansvarig ska utses i samband med att investeringsbeslutets start
tas. Det är attestanten som ska följa projektet, göra uppföljningar och
ev. föreslå kompletterande finansiering samt ev. göra en
slutredovisning.
4.8 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget
Utöver nedanstående gäller de budgetregler som årligen fastställs i Mål
och budget.
Under vissa omständigheter kan det vara försvarbart att göra en
investering som av olika skäl inte har kunnat förutses och följaktligen
inte är budgeterad. Med det menas t.ex. förbättringsåtgärder i annans
fastighet (se punkt 2.6) eller att tidigare leasad inventarier ska bytas ut.
I första hand ska verksamheten undersöka om det är möjligt att
omdisponera budgetmedel från andra investeringsprojekt och ta en
diskussion med ekonomichefen beträffande hantering av frågan.
Om en redan beslutad investering i fastighet befaras överskridas ska
man i första hand undersöka om det är möjligt att omdisponera
budgetmedel från andra investeringsprojekt. Om omdisponering inte är
möjligt kan tilläggsanslag ur investeringsreserven prövas.
För projekt på 5 mkr eller däröver i budgeterad investering gäller att
frågan om omdisponering / tilläggsanslag ska prövas om ett
överskridande på minst 5 % kan bedömas.
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För projekt under 5 mkr i budgeterad investering sker prövning av
omdisponering / tilläggsanslag om överskridandet beräknas överstiga
100 tkr.

5. Redovisning
5.1 Exploateringar
Exploateringsprojekt bokförs på ett balanskonto och ett objektsnummer.
Innan ett exploateringsområde "öppnas" ska en kalkyl upprättas. Den
ska utgå från förväntat försäljningsvärde och därefter ska det framgå
vilka kostnader, externa såväl som interna, som bedöms behöva läggas
ner innan framtida användning eller försäljning inom området kan ske.
Det ger en fingervisning om vilka resurser som kan sättas in, och vilken
risk kommunen tar genom att starta exploateringen.
Det är viktigt att kommunen vet vilka utgifter som ska räknas in i
exploateringsfastighetens värde. Det gäller att skilja på tomtpris
(försäljningspris) och anskaffningsvärde per tomt. Prissättning är alltid
en bedömningsfråga, ett politiskt ställningstagande. Kommunen ska
dock veta om det satta tomtpriset medför ett över- eller underskott.
Exploateringstillgångar ska klassificeras som omsättningstillgångar. När
ett markområde exploateras för tomter bör denna anläggningstillgång
omklassificeras till omsättningstillgång eftersom den inte innehas för
"stadigvarande bruk". Följaktligen bör tomterna hanteras som lager
5.2 Slutredovisning
Alla större investeringsprojekt, d.v.s. projekt med en budget över 5 mkr,
ska slutredovisas. Redovisning ska ske till berörd nämnd. Det är
attestanten som ansvarar för att slutredovisningen upprättas. I denna
ska en jämförelse med förutsättningarna i investeringsförslag och
motivering ske:
•
•
•

Verklig utgift för investeringen jämfört med budget, ev.
bidrag.
Ev. avvikelser från budget och förklaringar till skillnaden.
Hur tidplanen för projektet har hållit, färdigställandetidpunkt
m.m. Uppföljning av förutsatta driftkostnadsminskningar,
om möjligt uppdelade så att effekter på personal eller övrigt
framgår. Effekterna ska tidsbedömas så att det framgår hur
effekten blir över tiden.
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6. Försäljningar
Anläggningstillgångar som inte stadigvarande behövs i kommunen kan
säljas. Till största delen utgörs försäljningsobjekten av områden och
tomter för bostadsbebyggelse och företagsetableringar.
I mål & budgetprocessen tar man ställning till vilka objekt som är
aktuella för försäljning under kommande år. Det är en viktig post i
bedömning av kommunens likviditetsläge och ev. upplåningsbehov.
Även investeringsvolymen påverkas av möjligheten att avyttra
tillgångar. Beslut om försäljningar av fastigheter fattas av
kommunstyrelsen. För olika inventarier kan beslut fattas av resp.
nämnd.

6.1 Reavinst / reaförlust.
Inventarier - vinst eller förlust vid försäljning av mindre objekt bokförs
hos resp. nämnd. Vid försäljning av större objekt bokförs centralt.
Fastigheter - vinst eller förlust bokförs centralt.
Exploatering - Se gällande regler under punkt 5.2.
Försäljningsinkomster för ett visst område bokförs löpande och reavinst
uppkommer i slutet av försäljningsperioden. Bokföring sker centralt.

7. Uppföljningar
För uppföljning av investeringsbudget gäller de budgetregler som
årligen fastställs i Mål och budget.

8. Märkning av inventarier
Stöldbegärliga inventarier ska märkas och föras in i ett register som
varje nämnd ansvarar för. Märkningen är inte kopplad till
anläggningsregistret. Hanteringen är en bedömningsfråga som
nämnden måste ta ställning till. Inventarierna ska förvaras på ett så
stöldsäkert sätt som möjligt och inventeras i ett intervall som nämnden
fastställer.
Personal ska inte förvara kommunens inventarier i sitt hem etc. såvida
inte tjänsten så kräver, ex.vis. vid jourtjänstgöring.

9. Leasing
9.1 Vad är leasing?
Ett leasingavtal är ett avtal enligt vilket en leasegivare (finansbolag /
leasingbolag) på avtalade villkor under en avtalad period ger en
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leasetagare rätt att använda en tillgång (lös egendom) i utbyte mot en
leasingavgift.
Med leasing avses vanligen finansiell leasing (finansiering) till skillnad
mot operationell leasing (nyttjande och risköverföring).
Huvudregeln är att det som inte går att kalla finansiell leasing är
operationell leasing. Ett finansiellt leasingavtal innebär i allt väsentligt
att den som leasar har de ekonomiska förmåner och bär de ekonomiska
risker som annars hänger ihop med att äga ett objekt.
Hyra används som begrepp för framförallt nyttjande av fast egendom
(sistnämnda även benämnd renting) men även emellanåt för
operationell leasing.
Kommunen har f.n. avtal med ett företag, Leaseright KB, som värderar
och bistår oss i leasingfrågor. Alla befintliga avtalskopior är
katalogiserade, och vi får bistånd av Leaseright i den vidare
avvecklingen.

9.2 Operationell leasing
Ett leasingavtal med en löptid om högst tre år får redovisas som
operationellt avtal oavsett om det annars uppfyller kriterierna för ett
finansiellt avtal. Det gäller också om avtalets värde är obetydligt.
Vid operationell leasing ska den som leasar lämna uppgift om:
Det sammanlagda beloppet på balansdagen av framtida
minimileaseavgifter för ej uppsägningsbara avtal med en löptid över tre
år. Dessa minimileaseavgifter ska vara fördelade på förfallotidpunkter
inom 1 år, mellan 1 — 5 år och över fem år.

9.3 Finansiell leasing
Kraven på en utförlig redovisning är ganska omfattande vid finansiell
leasing. Den ska innehålla beräkningar av både tillgångssida och
skuldsida av balansräkningen, sidor som inte motsvarar varandra exakt
beroende på avskrivningsregler, leasingavgifternas storlek etc.
Vid finansiell leasing ska den som leasar lämna uppgift om:
•
•

Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag
(fastighet, inventarier, maskiner o.s.v.)
En avstämning per balansdagen mellan totala
minimileaseavgifter och deras nuvärden. Dessa
minimileaseavgifter ska vara fördelade på förfallotidpunkter
inom 1 år, mellan 1 — 5 år resp. över fem år, ej intjänade
finansiella intäkter, ej garanterade restvärden som tillfaller
leasegivaren, reserv för osäkra fordringar avseende
min.leaseavgifter, variabel del av leaseavgifter som ingår i
periodens resultat, en allmän beskrivning av leasegivarens
väsentliga leasingavtal.
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9.4 Leasinq bör undvikas
Leasing innebär en oklar finansieringskostnad i samband med
serviceavtal och medför i många fall en dyr lösning. Dessutom är
redovisningskraven administrativt "tunga". Kommunen ska istället
sträva efter att köpa och kombinera detta med separata serviceavtal.
Leasingavtalen har ofta en konstruktion som försvårar insyn. Historiskt
sett har det förekommit s.k. ränteskruvning och felfaktureringar. Den
största risken är dock att den som leasear får betala för en produkt
under leasingperioden och därefter inte kunna överta ägande- och
fortsatt nyttjanderätt utan nya kostnader.
9.4.1 Undantag
I undantagsfall kan vissa operationella leasingavtal användas.
Personbilar:
Det finns en ekonomisk fördel med att leasa personbilar, dock ej
lastbilar m.m., eftersom kommunen kan dra av 50 % av
leasingavgiftens moms medan däremot ingen del av momsen får dras
av vid köp av personbil. OBS: Kommunen bör upphandla ett och
samma finansbolag för finansiering av alla personbilsleasingar oavsett
märke. (se punkt 9.4.3)
Larm:
Det har visat sig svårt att matcha köp av larmsystem med en
tillfredsställande funktion och trygghet i att fel åtgärdas inom godtagbar
tid etc.
Därför kan kommunen fortsätta att leasa utrustning för larmsystem. Det
är dock bra även för larmsystemen att ett och samma finansbolag
används för att finansiera leasingobjektet.
Teknisk utrustning
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt. Därför är livslängden i
många fall mycket begränsad. Kommunens verksamheter som kräver
driftsäker teknisk utrustning. För att vi inte ska sitta med gammal
teknisk utrustning är det i många fall ett bra alternativ att leasa.

9.4.2 Avveckling av befintliga leasingkontrakt
Avveckling ska ske löpande efter när avtalen löper ut. Det bästa
köpalternativet ska identifieras.

9.4.3 Teckning av nya leasingkontrakt
Det är endast inköpsfunktionen som har rätt att teckna leasingkontrakt.
Behov ska anmälas till ekonomichefen och inköpsfunktionen tar fram
objekt och tecknar kontrakt för detta.
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Inköpsfunktionen har ansvaret för att kommunen använder de
inköpsavtal som finns tillgängliga.

9.4.4 Avräkning ur investeringsutrymmet
Att teckna leasingavtal är att jämställa med att köpa ur
investeringsbudgeten. Det är samma grad av långsiktigt åtagande som
ett köp, även om avgifterna betalas under hela leasingperioden istället
för vid anskaffningstillfället. Därför ska värdet av kontraktets framtida
leasingavgifter räknas bort från årets investeringsutrymme.
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Kommunstyrelsens beslut
Reviderat Program för näringslivsutveckling i Oxelösund daterat 2020-03-18 fastställs

2. Sammanfattning
Näringslivsprogrammet innehåller mål och strategier för att förbättra företagsklimatet i
Oxelösund. Det kan jämställas med kommunens affärsplan för att uppnå ett bra
företagsklimat.
Programmet i sin ursprungliga form togs fram år 2012 och reviderades första gången år
2015 då vi hade uppnått ett flertal av de uppsatta målen.
Nu år 2020 finns behov av att återigen göra en översyn av programmet.
De mätbara målen i Näringslivsprogrammet har sen 2012 till stor del baserats på Svenskt
Näringslivs ranking över kommunernas företagsklimat. I januari varje år tillfrågas företagen
via enkäter om hur man ser på företagsklimatet där ett flertal variabler mäts.
Enkätresultaten presenteras i maj och i september presentas därefter rankingresultatet. I
den sammanvägningen har då även tillkommit ett antal statistiska variabler som vi som
kommun har svårt att påverka på kort och medellång sikt.
Den främsta nackdelen med att så ensidigt fokusera på rankingresultatet är att det inte ger
ett tillräckligt tydligt mått på vår interna utveckling i Oxelösund. Vi jämförs hela tiden med
hur andra kommuner har utvecklats. En annan nackdel är att det nuvarande programmet
inte tar hänsyn till vårt NKI arbete (Nöjd-Kund Index) via Stockholm Business Alliance
(SBA) och det indexresultat som presentas där. Därför har vi sett ett behov av föreslås en
anpassning av programmet inom följande områden:
1. Istället för att ensidigt fokusera på rankingresultatet, sätter vi upp mål kopplade till
resultatet av företagsenkäterna som presenteras i maj varje år. Anledningen är att
det ger en tydligare bild över hur våra företag bedömer arbetet med
företagsklimatet i Oxelösund. Vi har dock kvar ett övergripande mål kopplat till
rankingen.
2. Vi tar även med mål inom NKI arbetet, vilken ger en fördelaktig komplettering av
Svenskt Näringslivs mätning.
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Program för näringslivsutveckling i Oxelösund
Reviderat 2020-03-18

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

MÅL
Övergripande mål är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska få fler
nöjda företagare som vill växa. Fler nöjda företagare ska också leda till fler
företagsetableringar och nystartade företag.
Ett av kommunfullmäktiges övergripande mål är att: Företagarnas
sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska
förbättras/öka.

Mätbara delmål
För perioden 2020 – 2022 gäller följande målsättningar:
Förbättra betygen i Svenskt Näringslivs enkätresultat, speciellt med fokus
på.
 Företagens sammanfattande omdöme: Mål 3,45 (2019 – 3,39)
Mål: 3,4 (2019 – 3,31)
 Kommunens service till företagen
Mål: 3,6 (2019 – 3,51)
 Dialog med företagen
Mål: 3,0 (2019 – 2,85)
 Upphandling
Antalet nystartade företag ska uppgå till 3,3 / 1000 invånare. Det innebär
att 40 nya företag ska startas varje år, mätt enligt Nyföretagarbarometern.
Förbättring av den totala placeringen för Oxelösund i
Svenskt Näringslivs årliga företagsranking från plats 154 (2019).
Nöjd kundindex NKI (i SBAs mätning)
 Kommunens totala NKI ska överstiga 75
 Varje enskilt frågeområde ska överstiga ska överstiga 70
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STRATEGIER FÖR ATT NÅ MÅLEN
1. Förbättra kommunens service och dialog med företagen
vad gäller





Myndighetsutövning
Förfrågningar
Upphandlingar
Infrastruktur

genom att







Förändra/förbättra tjänstemäns och politikers attityder och kompetens kring
företagande
Förbättra utbildning/information kring upphandling/bygglov/livsmedel
Skapa mötesplatser mellan kommunen och företagen
Höja servicegraden, öka tillgängligheten samt förkorta handläggningstiderna
Förbättra kommunikation och dialog med företagen.
Förbättrad infrastruktur genom ett mer utbyggt bredband, fler tjänster i
bredbandet, jmf med bredbandsmålet avseende antalet kunder. Vi ska även
vidmakthålla standard på cykelvägar/vägar eller utbyggnad av vägar

2. Ökat samarbete mellan företagen
Kommunen ska stimulera klustrens utveckling genom att initiera och vara delaktig i
projekt/aktiviteter inom i huvudsak geografiska kluster i Oxelösund, exempelvis:
-

Centrum
Östersviken
Bara-Sundsörsområdet
Besöksnäringen

Flera av verksamheterna är gemensamma med övriga kommuner i regionen och
därför bör vissa insatser göras i samarbete med berörda kommuner, framför allt
Nyköping. Ökat branschvis samarbete kan leda till fler affärer, samordning av
kompetensbehov och utbildningsinsatser och dessutom leda till fler
företagsetableringar.
3. Arbeta för att fler företag vill etablera sig i Oxelösund



Skapa goda förutsättningar för etableringar genom att ha tillgängliga lokaler
och förberedd mark på kort och lång sikt.
Att snabbt och serviceinriktat svara upp mot etableringsförfrågningar genom
att vi bildar etableringsteam som agerar koordinerat gentemot kund.

3
4. Öka intresset för nyföretagande i Oxelösund
Kommunen ska aktivt arbeta för att
 Initiera olika former av aktiviteter för att starta eget
 Bibehålla närvaro och arbetssätt från Nyföretagarcentrum
 Förändra/förbättra skolans attityder till företagande och entreprenörskap
 Initiera UF(Ung Företagsamhet) i skolorna för att stimulera till entreprenörskap
 Synliggöra och uppmärksamma nya företagare
 Skapa aktiviteter för utlandsföddas företagande.
5. Verka för att näringslivet har tillgång till rätt kompetens




Stödja näringslivet i att definiera sina framtida behov av kompetens
Stimulera till dialog mellan kommunens skola/utbildning och lokalt näringsliv
Främja samarbete med andra kommuner och externa utbildningsaktörer

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

GENOMFÖRANDE
Till Näringslivsprogrammet finns ett internt dokument knutet, ”Handlingsprogram för
näringslivsutvecklings i Oxelösund”, där organisationsform och ett antal projekt specificerats.
Dessa är relaterade till näringslivsprogrammets strategier för att nå målen.
Handlingsprogrammet är ett levande dokument, som uppdateras löpande.
I samband med näringslivsprogrammets revision med referensgruppen, görs även en
övergripande genomgång av Handlingsprogrammet.
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Kommunstyrelsen

Byggnation av nytt Särskilt boende vid Björntorp
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Godkänna investeringen Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp
etapp1 till en kostnad av 60 200 tkr.



Finansiering sker ur avsatt ram för byggnation av nytt särskilt boende. Dels
42 000 tkr ur TB budget 2019 och 16 100 tkr ur investeringsbudget 2020
samt kvarvarande medel 2 100 tkr i projektets förprojektering



Ge kommunchef i uppdrag att återkomma till KS om tidpunkt för avrop av
etapp 2 om ytterligare 22 lägenheter till en kostnad av 46 100 tkr.



Finansieringen av etapp 2 hänskjuts Mål och budgetberedningen.



Godkänna reviderad projektplan daterad 2020-04-01



Attestant för investeringen är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
I analys utförd av Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att behovet av platser för särskilt
boende (SÄBO) kommer att öka i framtiden och att det i samma takt behöver byggas fler
platser för att möta detta behov då det idag är fullbelagt på Björntorp och Sjötången.
För att täcka det behov som lyfts fram av Vård- och omsorgsförvaltningen som i dag
benämns Äldreomsorgsförvaltningen planeras enligt detta ärende en byggnation av 22
platser som täcker behovet fram till år 2021. Därutöver behövs 22 platser fram till 2026.
På Björntorp finns lämplig plats för ytterligare en etapp med 22 platser (totalt 44 ytterligare
platser utöver vad som finns idag). Äldreomsorgsförvaltningen ser verksamhetsmässiga
fördelar och stordriftsfördelar genom att bygga i anslutning till annat särskilt boende.
Trycket på kön har lättat lite så det tidigare behovet av färdigställd byggnad är därför
framflyttat från år 2020 till år 2021.
Tidigare Beslut
I MBB-processen finns uppskattad kostnad för byggnation av etapp1 på 58 100 tkr,
inkluderat oförutsedda kostnader. Dessa medel är avsatta i ramen för byggnation av nytt
särskilt boende.
Framtagande av handlingar samt upphandling krävs för att få en mer tillförlitlig kostnadsbild
samt tidsplan. Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-30 KS §104 beslutades det
om startbesked för projektering av nytt särskilt boende, påbörja upphandling samt
förbereda tomten för byggnation, 6 000 tkr beslutades som budget för uppdraget.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-03-19

KS.2018.97

Kommunstyrelseförvaltningen återkommer efter projektering med ett ärende till
kommunstyrelsen om startbesked för byggnation av etapp 1.
Nytt beslut
Projektering är klar och Kommunstyrelseförvaltningen inväntar kommunstyrelsens beslut
för att slutföra upphandlingen genom kontraktsskrivning.
Anbud har inkommit för en kommande byggnation. Upphandlingsförfarandet är formulerat
på ett sådant sätt att det möjliggör antingen modulär byggnadsteknik eller platsbyggnation,
utvärderingskraven är detsamma oavsett byggteknik.
Utförandetid för den första etappen är 14 månader efter beviljat startbesked. Anbudet för
byggnation samt byggherrekostnader och post för oförutsett ryms i ramen för byggnation av
nytt särkiltboende.
Kostnaden för investeringen etapp 1 är beräknad till 60 200 tkr
Finansiering föreslås ske ur avsatt ram för byggnation av nytt särskilt boende. Dels 42 000
tkr ur TB budget 2019 och 16 100 tkr ur investeringsbudget 2020 samt kvarvarande medel
2 100 tkr i projektets förprojektering.
Byggnationen beräknas starta sommaren 2020 för att stå klart under slutet av 2021.
Kostnaden för etapp 2 är beräknad till 46 100 tkr. Kostnaden hänskjuts Mål och
budgetberedningen.

3. Ärendet
Projektering är klar och Kommunstyrelseförvaltningen inväntar kommunstyrelsens beslut
för att slutföra upphandlingen genom kontraktsskrivning.
Anbud har inkommit för en kommande byggnation. Upphandlingsförfarandet är formulerat
på ett sådant sätt att det möjliggör antingen modulär byggnadsteknik eller platsbyggnation,
utvärderingskraven är detsamma oavsett byggteknik. Anbudet avser etapp1 och etapp 2
som en option som vi har möjlighet att ropa av vid ett senare tillfälle.
Utförandetid för den första etappen är 14 månader efter beviljat startbesked.
I den första etappen inkluderas en gemensam administrativ- och tekniksanläggning
(HUSDEL C) som har beräknats för försörjningen av 44 lägenheter, dvs för både Etapp 1
och Etapp 2. Detta inkluderar bl.a. 2 hissar, separat sophus, utökad parkering, utegården,
nytt sprinklersystem med vattentank, ventilationssystem med kyla, anpassat fasadmaterial
för minskat underhållsbehov.
Vid framtagning av förfrågningsunderlag konstaterades att ytan som man räknade med i
gestaltningsskede inte kommer att vara tillräckligt för att säkerhetsställa alla funktioner som
behöver vara med i den planerade byggnationen (dvs. byggnaden saknade ca 850 kvm
utöver det som har redovisats i gestaltningsprogrammet). För att kunna genomföra
projektet och hålla budgetramen har projektet tittat på lösningar och anpassningar som
skapat möjlighet att hålla kostnader nere med bibehållen kvalité.
Vid framtagningen av förfrågningsunderlag har kommunstyrelseförvaltningen satt upp mål
på Miljöbyggnad nivå Silver utan krav på intention att certifiera den. Miljöbyggnad Silver
innebär att vi ställt högre miljökrav än Boverkets byggregler. Detta genererar bla. i en lägre
driftkostnad för byggnaden. Stort fokus har lagts på att inarbeta tillgänglighetskrav i
förfrågningsunderlag tillsammans med sakkunniga och verksamheten. Kommunens råd för
funktionsnedsättningsfrågor har fått information om utformning. Ovan nämnda åtgärder
skapar mervärde för både verksamhet och fastighetsdrift samt ger oss möjlighet att söka
gröna lån.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-03-19

KS.2018.97

I väntan på beslut om kontraktsskrivning har kommunstyrelseförvaltningen ansökt om
bygglov och anmält om avhjälpandeåtgärd (sanering) till Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Anbudet för byggnation samt byggherrekostnader och post för oförutsett ryms i budgeten
för byggnation av nytt särkiltboende etapp1
Kostnaden för investeringen är beräknad till 60 200 tkr
Finansiering föreslås ske ur avsatt ram för byggnation av nytt särskilt boende. Dels 42 000
tkr ur TB budget 2019 och 16 100 tkr ur investeringsbudget 2020 samt kvarvarande medel
2 100 tkr i projektets förprojektering.
Byggnationen startar sommaren 2020 och beräknas vara klar i slutet av 2021.
Den andra etappen. I upphandlingen finns en option för etapp 2. Kommunen ges möjlighet
att avropa en tillbyggnad på ytterligare 22 lägenheter. Avropet behöver ske inom fyra år
från att avtal om etapp 1 har tecknats. I samband med etapp 2 rivs gamla undercentralen
och del av befintlig byggnad som idag används sparsamt då dessa lokaler inte uppfyller
dagens verksamhetskrav. Boende är alltså inte aktuellt i den del som planeras rivas.
Anbudet för byggnation av nytt särskilt boende etapp 2 samt byggherrekostnader och post
för oförutsett är beräknad till 46 100 tkr, investeringen hänskjuts MBB då den demografiska
utvecklingen styr vilket år som är lämpligast att uppföra etapp 2. Dagens bedömning är att
ytterligare 22 platser som etapp 2 medger behövs fram till 2026. Investeringen beräknas i
nuläget hamna på år 2024 – 2026.

Situationsplan över planerat utbyggnad SÄBO Björntorp i två etapper

Projektdata
Bruttoarea (BTA)

ca

4200 m2

Byggnadsyta (BYA)

ca

2100 m2
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-03-19

Behandlad tomtarea

ca

KS.2018.97

3200 m2

Antal boendeplatser

44 st

Antal parkeringsplatser

40 st

Ekonomi och finansiering
Den totala kostnaden för investering beräknas uppgå till 106 300 tkr,
Kostnadsuppskattning enl. tabell nedan
Händelser

Belopp (tkr)

Total entreprenad Etapp 1

48 800

Byggherrekostnader Etapp 1

6 500

Oförutsett Etapp1

4 900

Summa Etapp 1

60 200 tkr

Rivning före Etapp 2

2 000

Total entreprenad Etapp 2

38 300

Byggherrekostnader Etapp 2

2 000

Oförutsett

3 800

Summa Etapp 2

46 100 tkr

Summa totalt etapp 1 & 2

106 300 tkr

Övrig information
Kommunstyrelsen har tidigare fått information om behov av reservkraft samt
vattenredundans för Björntorps äldreboende.
I dagsläget är det en vattenledning med dimension 100 mm som försörjer hela Björntorp
(försörjer Sundavägen 11, Klockartorpsvägen 1, 3 och 5). Även Ramdalen förses med
vatten via samma ledning. Vattenförbrukningen idag på Björntorp ca 35 kbm per dygn (ca
80% sker på dagtid). Befintligt sprinklersystem är direktansluten till va-nätet utan avtal.
Utbyggnad av Björntorp med 44 lgh kommer leda till en ökad belastning på befintlig valedningar. För att uppfylla brandskyddskrav i den nya delen kommer man koppla
sprinklersystem via sprinklertankar med pump. Sprinklersystem i resterande del av
Björntorp inklusive tappvattensystem kommer bli högst beroende av den enda inkommande
VA-ledning från Sundavägen. För att säkerhetsställa vattenförsörjningen i hela Björntorp
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att en ny vattenledning ansluts till fastigheten
norrifrån (Klockartorpsvägen), på det sättet skaffas redundans för hela Björntorp.
Efter tillbyggnation av Björntorp ökar krav på reservelverk till ca 800 kw Det betyder att man
inte kan säkerhetsställa el-försörjningen med bef. mobilt reservkraftverk. Därför undersöker
kommunstyrelseförvaltningen annan lösning för reservkraft.
Reservkraft och vattenredundans är ett eget ärende som föreslås behandlas vid
kommunstyrelsens sammanträde i maj. Projektet utförs med fördel parallellt med
utbyggnationen av Björntorp.
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Johan Persson
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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

1.0
2.0

Ansvarig

Sarah Heltborg
Dima Holubynskyy

Datum

2018-05-30
2020-04-22

Förändring

Beslutad av KS
Beslutad av KS
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1. Inledning
1.1

Projektets bakgrund

I analys utförd av Vård- och omsorgsförvaltningen framgår att behovet av platser
för särskilt boende (SÄBO) kommer att öka i framtiden och att det i samma takt
behöver byggas fler platser för att möta detta behov då det idag är fullbelagt på
Björntorp och Sjötången.
För att täcka det behov som lyfts fram av Vård- och omsorgsförvaltningen som i
dag benämns Äldreomsorgsförvaltningen planeras enligt detta ärende en
byggnation av 22 platser som täcker behovet fram till år 2021. Därutöver behövs
22 platser fram till 2026.

På Björntorp finns lämplig plats för ytterligare en etapp med 22 platser (totalt 44
ytterligare platser utöver vad som finns idag). Äldreomsorgsförvaltningen ser
verksamhetsmässiga fördelar och stordriftsfördelar genom att bygga i anslutning
till annat särskilt boende. Trycket på kön har lättat lite så det tidigare behovet av
färdigställd byggnad är därför framflyttat från år 2020 till år 2021.
•

Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning
2.1

Uppdragsbeskrivning

Framtagande av handlingar samt upphandling krävs för att få en mer tillförlitlig
kostnadsbild samt tidsplan innan en byggnation kan starta av nytt särskilt
boende. Förvaltningen återkommer efter projektering med ett ärende till
kommunstyrelsen om startbesked för byggnation av etapp 1.
I uppdraget genomförs Projektering av etapp 1.
Projekteringen innebär
• Ta fram och fastslå rumsfunktionsprogram.
• Projektering av förfrågningsunderlag byggnation, markarbeten samt
marksanering.
• Påbörja upphandling av byggnation, markarbeten samt sanering.
• Framskrivning till Kommunstyrelsen för startbesked av byggnation av
etapp 1.
• Förbereda tomten för byggnation.
• Myndighetskrav och bygglov.
Genomföra uppförandet av etapp 1 inkl. markarbeten och sanering
Överlämna färdigställd etapp 1 till driften
Riva befintliga byggnader inför avrop av etapp 2
Avropa och genomföra utbygganden av etapp 2
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Överlämna färdigställd etapp 2 till driften

2.2

Syfte

Projektets syfte är att påbörja projektering för att tillskapa lokaler för särskilt
boende för att klara vård- och omsorgsförvaltningens framtida lokalbehov
gällande SÄBO.
* Varför ska projektet genomföras?

2.3

Mål

Kunna erbjuda ändamålsenliga lokaler för särskilt boende inom tidsramen för
vård och omsorgsförvaltningens behov 2020.
* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4

Avgränsningar

Projektet omfattar projektering av nytt särskilt boende (SÄBO). Byggnationen av
nytt särskilt boende samt verksamhetens driftkostnader, inventarier och inredning
ingår inte
* Vad ingår inte i projektet?

2.5

Framgångsfaktorer

Framtagande av gemensam lösning tillsammans med verksamheten.
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

Konsekvenser

Åtgärder

Tidplanen för
byggnation skjuts
framåt

God planering. Medvetenhet om
problemet. Handlingsberedskap
hos kommunen.

Tidplanen för
byggnation skjuts
framåt eller
fördyras

Önskade funktioner skall
uppfyllas i Förfrågningsunderlag
(FFU). Inte detaljstyra FFU.

Byggnationstid
förlängs

Bevaka omvärldssituation, god
dialog med entreprenör och
verksamheten. Planering

(L, M, H)
Bygglov
överklagas
Få eller inga
anbud
Omvärld t.ex.
pandemi,
politiska beslut

M

M

H
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•

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

Johan Persson (Kommunchef)
Magnus Petersson (Ekonomichef)
Titti Kendall (Vård och omsorgsförvaltningen)

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

3.3

Ansvarig beställare

Magnus Petersson (Fastighetschef/Ekonomichef)
* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4

Projektledare

Dima Holubynskyy (extern projektledare/beställarombud)

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

3.5

Projektgrupp

Andreas Trobeck (fastighetsförvaltare),
Heltborg Ronélius Sarah (fastighetsekonom),
Dima Holubynskyy (beställarombud)
Johan Stenhoff (Projekterings- och projektledare)
vakant (verksamheten)
* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6

Referensgrupper

Titti Kendall (Vård och omsorgsförvaltningen)
Ingela Mindemark (Medicinskansvarig sjuksköterska)
Åsa Mirheim (Utvecklingsstrateg)

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

3.7

Arbetsgrupper

7 (9)

4 Resurser
4.1

Ekonomi

Händelser

Belopp (tkr)

Total entreprenad Etapp 1

48 800

Byggherrekostnader Etapp 1

6 500

Oförutsett Etapp1

4 900

Summa Etapp 1

60 200 tkr

Rivning före Etapp 2

2 000

Total entreprenad Etapp 2

38 300

Byggherrekostnader Etapp 2

2 000

Oförutsett

3 800

Summa Etapp 2

46 100 tkr

Summa totalt etapp 1 & 2

106 300 tkr

5 Tidsplan
Underlag/utkast till Rumsfunktionsprogram
Rumsfunktionsprogram till FFU
Projektering av FFU etapp 1
Upphandling av etapp 1 och etapp 2 som option
Byggnation samt mark & sanering etapp 1
Överlämna färdigställd etapp 1 till driften
Riva befintliga byggnader inför avrop etapp 2, preliminärt
Kommunchef återrapport av tidpunkt för avrop av etapp 2
samt KS-beslut, preliminärt
Avropa och genomföra utbyggnaden av etapp 2,
preliminärt
Projektavslut, preliminärt

april 2019
augusti 2019
februari - november 2019
februari-mars 2020
juni 2020 - november 2021
November-december 2021
mars – september 2024
mars 2024
april 2024
augusti 2025

6 Huvudaktiviteter och milstolpar
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.
Beslut KS
Projektstart

Datum
30 maj 2018
juni 2018
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Ärende till Kommunstyrelsen för beslut om byggnation
Byggstart etapp 1
Färdigställande etapp 1
Riva befintliga byggnader inför avrop etapp 2
Kommunchef återrapport av tidpunkt för avrop av etapp 2
Byggstart Etapp 2 preliminärt
Projekt färdigställande preliminärt

22 april 2020
juni 2020
november 2021
Mars 2024
Mars 2024
maj 2024
augusti 2025

* 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.
7.1.1 Möten
Projektmöte regelbundet
Byggmöten regelbundet.
Styrgruppsmöten regelbundet

7.1.2 Rapportering
Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får vid varje sammanträde en rapport över ekonomin dels per
ackumulerad månad och en prognos på etappen vid färdigställande.
Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till
Kommunstyrelsen

7.2

Projektavvikelser

7.2.1 Ändring av projektorganisation

Alla organisatoriska förändringar som görs ska kommuniceras med
projektledaren som dokumenterar och informerar samtliga i projektorganisationen.

7.2.2 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.
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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.
Överlämning
Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av
uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.

8 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 ekonomin med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får vid varje sammanträde en rapport över ekonomin dels per
ackumulerad månad och en prognos på etappen vid färdigställande.
* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

9 Information, kommunikation och dokumentation
9.1

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.

9.2

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:

10 Referensdokument
* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.
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Nytt särskilt boende

Särskilt boende
Särskilt boende (SÄBO) är ett bostadsalternativ för personer med ett så omfattande
omvårdnads- och tillsynsbehov att kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. För att få
ett boende inom SÄBO krävs biståndsbeslut. Särskilt boende beviljas personer som har
behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser samt tillsyn dygnet runt eller under stor del
av dygnet. Behovet ska inte vara övergående.
Oxelösunds kommun har idag 134 lägenheter på särskilt boende, 88 på Björntorp och 46 på
Sjötången.
Behov av särskilt boende och hemtjänst till 2030
Prognosen bygger på SCB:s befolkningsprognos för Oxelösund från mars 2018 och
på antagandet att behovet av hemtjänst och särskilt boende kommer vara lika stort under
perioden 2018-2030 för personer som är 65+ som det är idag. Vid en förbättrad funktionsnivå
hos de äldre under perioden är det främst behovet av hemtjänst som kommer att minska. 1
Samtidigt som allt fler äldre är friska allt längre är det allt fler äldre som lever med kroniska
sjukdomar och har komplexa vårdbehov. I Oxelösund har en hög andel av brukarna behov
av hemsjukvård jämfört med andra kommuner. I och med att befolkningen blir äldre ökar
också sjukligheten och fler tenderar att vara multisjuka vilket innebär flera diagnoser och mer
avancerat stöd så som exempelvis påsdialys, intravenös antibiotika och såromläggningar.
Detta kräver hälso- och sjukvårdsinsatser samt stöd med personlig omvårdnad och kognitivt
stöd.
Prognos (befolkningsstatistik mars 2018) över behov av hemtjänst och särskilt boende
(SÄBO), antal personer
2018

2020

2022

2026

2030

Hemtjänst

293

312

318

350

385

SÄBO

148

156

161

177

195

Från dagens 134 lägenheter är behovet fram till år 2020, 22 lägenheter.

1

Vårdanalys. Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Rapport 2015:8
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Behov av säboplatser
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Under 2016 var det i genomsnitt 10 personer i kö till särskilt boende och under 2017 var
motsvarande siffra 9. I inledningen av 2018 har det i snitt varit åtta personer i kö till särskilt
boende.
Oxelösund hade under 2017 ett högre antal boendedygn korttidsboende per invånare 65+ än
övriga kommuner i landet. Korttidsboende är en insats som beviljas utifrån behov av
avlastning för anhöriga sk växelvård eller enstaka tillfällen, kvarstående behov av stöd efter
sjukhusvistelse etc. Oxelösund hade 2,5 boendedygn att jämföra med 1,0 dygn för
Södermanland, inklusive Oxelösund, och 1,4 för riket. Det kan delvis förklaras med att
platserna inom korttidsboende i Oxelösund upptas av personer som väntar på att få lägenhet
på särskilt boende.
Utöver en strikt beräkning utifrån förväntad befolkningsökning finns faktorer som i viss mån
också kan påverka vilket det faktiska utfallet av platsbehov blir:
- In- och utflyttning i kommunen
- Folkhälsa och individuell hälsa
- Tillgång till eventuella alternativa boendelösningar
- Socioekonomiska faktorer
- Omsättningshastighet på platser
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- Lagändringar, riktlinjer och allmänna råd samt domar som påverkar rätten till särskilt
boende
- Individuella val gällande att bo kvar i eget boende eller inte
- Välfärdsteknik

Brytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende
Vård- och omsorgsförvaltningen har beräknat brytpunkten för när det inte längre är
ekonomiskt fördelaktigt att en person har hemtjänst istället för särskilt boende till 140
hemtjänsttimmar. Beräkningar utifrån SKL:s siffror i Kolada visar att brytpunkten
normalt ligger vid 120-125timmar. 2 Det är dock sällan en brukare kommer upp till
brytpunktsnivåerna eftersom det är svårt att upprätthålla en säker och trygg verksamhet
med så omfattande insatser i hemmet.
Kostnadsutveckling för tre nivåer av hemtjänst och särskilt boende
Vård- och omsorgsförvaltningen har grovt uppskattat kostnaderna, utifrån kostnad per
brukare i Kolada, för särskilt boende och hemtjänst för tre olika scenarion.
Huvudscenariot (1) bygger på prognosen om antal brukare enligt ovan och de två andra
scenariorna bygger på att antalet brukare i hemtjänsten ökar med 5 % mer än prognosticerat
och att antalet brukare i särskilt boende samtidigt minskar med 5 % (2) samt vice versa (3).
Prognos över kostnadsutveckling, totalkostnad miljoner kronor
2020
2025
Scenario 1

219,4

244,8

Scenario 2

216,7

241,5

Scenario 3

222,3

247,6

”Oavsett om det satsas på hemtjänst, mellanboende eller vård- och omsorgsboende kvarstår
kostnadsutmaningen till följd av den ökande andelen äldre”. 3

2
3

Åsa Bruhn Brytpunkt för kostnadseffektivitet – särskilt boende kontra hemtjänst 2014
Vårdanalys. Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan? Rapport 2015:8
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Plan för framtida SÄBO
Bakgrund
I analys utförd av Vård och omsorg framgår att behovet av platser för särskilt boende
kommer att öka i framtiden och att det i samma takt behöver byggas fler platser för att möta
detta behov då det idag är fullbelagt på Björntorp och Sjötången. Planen är att bygga ut med
22 platser på Björntorp som täcker behovet fram till år 2020. Därutöver behövs 22 platser
fram till 2026. På Björntorp finns lämplig plats för ytterligare en etapp med 22 platser (totalt
44 ytterligare platser utöver vad som finns idag). Därefter saknas lämplig yta för ytterligare
byggnation på Björntorp. Platsen på nedre ytan öster om senaste utbyggnaden bedöms inte
vara lämplig då det är svårt att på ett bra sätt ansluta till befintlig byggnad. Av kostnadsskäl
och driftsskäl är det inte aktuellt att bygga en fastighet som solitär (fristående byggnad).
Behov av annan etablering
Med ovan beskrivna behov av vårdplatser behövs fler platser än vad som kan tillskapas på
Björntorp om behovet skulle fortsätta att öka efter 2026..
Sjötången
Ett alternativ är att bygga ut Sjötången som idag har 46 Platser. Det finns lite mark kvar på
innergården som skulle kunna byggas ut med ca 10 platser, under förutsättning att
detaljplanen ändras. Därefter bedöms att det inte finns mer plats såvida inte det är möjligt att
bygga på en våning, där ytterligare ca 22 platser kan tillskapas. Sjötången är dock byggt för
att vara ett servicehus. De avancerade behov och krav på exempelvis hygien- och
läkemedelshantering, bl. a motverka smittspridning, som finns inom särskilt boende idag
kräver andra ytor och utrustning. Det är idag svårt att på Sjötången tillgodose hygienkrav, en
god miljö för personer med demenssjukdom och/eller andra avancerade behov utifrån
sjukdomstillstånd.
Gällande detaljplan från 1976-06-22 medger inte utbyggnad av Sjötången med ny byggnad
på gården och inte heller en påbyggnad med flera våningar. En utbyggnad av Sjötången
kräver alltså en ändring av gällande detaljplan.
Annan lokalisering
Istället för att bygga ut Sjötången är ett alternativ att hitta en ny etablering. Inskogen skulle
kunna vara en möjlighet där det finns planlagd mark och plats för en ny större etablering. I
det scenariot bör det även beaktas om Sjötången skall finnas kvar i dess nuvarande
driftform. En variant är att bygga en större nyare anläggning i Inskogen som även rymmer
Sjötångens verksamhet samt framtida behov av platser. I det scenariot öppnar det en
möjlighet att bygga om Sjötången till exempelvis ett Trygghetsboende.
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Nybyggnation av SÄBO vid Björntorp 22+22 platser i 2 etapper
En snabbt växande ort ställer nya krav på hur vi bygger, bor och arbetar. Byggnation kan
behöva ske med kortare planeringstid än tidigare, vilket ett standardiserat byggnadssätt ger
möjlighet till. Att bygga permanent med industriellt tillverkade, standardiserade volymelement
så kallat modulärt byggande ser vi som den bästa lösningen för att täcka vårt behov av
SÄBO-platser. En byggnationsform som ger oss samma livslängd och driftkostnader som det
platsbyggda alternativet.
Vi har gjort jämförelser mellan traditionell byggnation och modulärt byggande.
SÄBO 1820 m₂

byggtid

kostnad*

Platsbyggt alternativ

ca:24 mån

ca: 62 400 000 kr

Modulärt byggande

ca:12mån

ca: 48 000 000 kr

*I kostnaden är 20 % medräknat för oförutsett.

Vi ser många fördelar att bygga ut Björntorp modulärt. Kostnadseffektiviteten och
snabbheten jämfört med traditionellt platsbyggande. Ett hus byggt med moduler ger oss en
halvering av byggtiden. Ett modulbyggt hus med 22 SÄBO- platser kan stå färdigt inom 12
månader från beställningsdatum under förutsättning att marken är byggnationsklar. En
kortare byggprocess på plats ger oss ett ”tätt hus” snabbare, vilket minimerar risken för
byggfukt. Samt kortare tid av byggbuller för boende i området.
Nackdelen är att utformningen till viss del blir begränsad och är beroende av modulernas
mått. Det finns fortfarande mycket flexibilitet och måtten är anpassade efter verksamheten
som skall bedrivas i byggnaden. Huset byggs på ett sådant sätt att vi kan utöka med
ytterligare 22 boendeplatser (etapp 2) i direkt geografisk anslutning.
Modulärt byggande skall inte blandas ihop med den mer tillfälliga modulen som används vid
tillfälliga etableringar.

Bild från studiebesök i Salems kommun. Modulbyggt
särskilt boende.
Fastighetsekonom och verksamhetsansvariga
deltog vid studiebesöket. Upplevelsen är att ett
modulbyggt särskilt boende är ändamålsenligt och
uppfyller behov och kriterier utifrån
verksamhetsperspektivet.
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Tänkt placering etapp 1 ”Östra flygeln” och etapp 2 ”Västra flygeln”

2

1

Detaljplan
Gällande detaljplan för området från 1960-01-01 anger A område för allmänt område. Antal
våningar anges ej, maxhöjd byggnad 12 meter anges. Varför bedömningen är att den
föreslagna utbyggnaden med två stycken tvåvåningshus om 11 boendeplatser per
våningsplan, där ett hus byggs per etapp dvs, ett tvåvåningshus till 2020 och ett
tvåvåningshus till 2026. Förslaget kan genomföras utan att detaljplanen ändras.
Verksamhetens behov av parkeringsplatser vid Klockartorpsvägen ökar utifrån 22 nya
lägenheter med besökande och personal. Behovet av parkeringsplatser varierar över
veckans dagar och tider utifrån antalet besökande. Vid olika högtider, arrangemang och
händelser som även vänder sig till äldre i ordinärt boende krävs ökade parkeringsmöjligheter.
Inom planytan godkännes utökning av parkeringsplatser dock är ytan begränsad och
avhängd på byggnadens placering för att utrymme skall ges för parkeringsyta.
Parkeringsytan vid rondellen Sundavägen har idag inte full beläggning och medger
parkeringsmöjligheter under byggtiden samt efter utbyggnad. Vi bedömer att dessa
parkeringsplatser är tillräckliga under byggtiden. Parkeringsplatser kan behöva kompletteras
för att täcka parkeringsbehovet efter utbyggnation, detta utreds vidare i projekteringsstadiet.
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Markförhållanden vid Björntorp
En geoteknisk och miljöteknisk undersökning har utförts av Ramböll under december 2017.
Proven har analyserats på laboratorium under januari 2018.
Geoteknik
Området uppvisar varierande geotekniska förhållanden. Jorddjupet varierar mellan 0 – 2,5 m.
Fyllning påträffades i områden där hårdgjorda ytor finns och varierar mellan 0,5 – 1 m. Mot
områdets södra delar ökar jorddjupet till berg.
Grundläggningen för planerade byggnader rekommenderas att utföras både som platta på
mark och som pålad. Delar av pålning för hus 1 kommer inte att vara möjlig då berg är ytnära
i dessa områden kan bergschakt bli aktuell.
Radonmätning av jordluft har utförts. Området bedöms vare ett låg-normalriskområde
gällande radon. För detta innebär att alla grundkonstruktioner ska utföras radonskyddade.
Miljöteknisk undersökning.
Jordprover har som samlingsprover per halvmeter eller vid skifte av jordart. Marken i
provtagningspunkterna utgörs av naturlig jord, främst mull, torv och lera i de över jordlagren
och slit och lera på de djupare nivåerna.
Analyser utfördes med avseende på metaller (inklusive kvicksilver), alifatiska och aromatiska
kolväten sam PAH (polycykliska aromatiska kolväten) och petroleumprodukter. Sju prover
valdes ut för analys med avseende på PCB.
Representativa halter av alifater, PAH, PCB-7 och barium inom området överskred riktvärdet
för känslig markanvändning (KM). Detta innebär att de skulle kunna förorsaka oacceptabla
risker för människors hälsa eller miljö.
På denna plats bedöms odling främst genomföras i krukor vilket skulle reducera intaget av
växter som odlas i den förorenade marken till 1 %. Med denna justering av växtintaget höjs
riktvärdena för PAH-H och PCB. Detta innebär då att ingen oacceptabel risk skulle föreligga.
Avseende barium och alifater styrs rikvärden för KM av skydd för markmiljön. Då byggnader
planeras på området kommer stora delar av undersökningsområdet att fyllas ut och därmed
bedöms att ett lägre skydd motsvarande MKM är tillräckligt på platsen.
Under anläggningsarbeten kommer massor att behöva flyttas från området. I samband med
detta ska miljökontroll genomföras och massor klassas för att rätt omhändertas.
Tillsynsmyndigheten för miljö är informerad. De bedömer att sanering kan ske i samband
med mark/schaktningsarbeten.
Saneringen av etapp ett uppskattas till ca 1,7 mkr och för etapp två ca 1,2 mkr.
Inför projektering bör vidare undersökningar avseende geoteknik och miljöundersökningar
utföras. En dialog med tillsynsmyndigheten bör även ske.
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Budget för modulär byggnation indelat i två etapper
Inköpsavdelningen utreder vilken typ av kontrakt som är mest lämpligt att
använda sig av då det är önskvärt att samma entreprenör bygger båda etapperna då dessa
ska sammanlänkas och nyttjas yteffektivt genom samdrift av administrativa ytor.

Etapp 1 ”Östra flygeln” ca:1820m₂ totalt exkl. moms 48 mkr
Byggnationen är uppskattad till ca 42 mkr (35 mkr* + oförutsett 7 mkr)
Markarbeten inkl. pålning och ev. sprängning. inkl. grund.
Etapp 1 rymmer även byggnation av förbindelsegång till befintlig byggnad
samt förberedande arbeten för framtida utbyggnation, där av en högre kostnad.
Byggherrekostnader är uppskattat till ca: 6 mkr (5,5 mkr + oförutsett 0,5 mkr)
Sanering, projektering av förfrågningsunderlag,
projektledning/kontroll, myndighetsavgifter samt bygglov
*Investeringen på 35mkr för byggnationen ingår som en del i förslaget till investeringsbudgeten som mål- och
budgetberedningen arbetar med (KS). Budgetförslaget behöver höjas till 42 mkr så att täckning finns för
oförutsedda kostnader på 7 mkr (20%). 20% används normalt som risk innan projektering. Efter projektering
minskar risk.

Etapp 2 ”Västra flygeln” ca:1500m₂ totalt exkl. moms och oförutsedda kostnader
ca:35 mkr**.
Byggnationen är uppskattad till ca: 31 mkr
Markarbeten inkl. Pålning och ev. sprängning inkl. grund samt kostnader för
rivning/flytt av undercentral.
Byggherrekostnader är uppskattat till ca: 4 mkr
Sanering, projektering av förfrågningsunderlag,
projektledning/kontroll, myndighetsavgifter samt bygglov
**Oförutsedda kostnader är ej medräknade i budgeten för etapp 2 då detta ligger för långt fram i tid.

Kostnader för lösa inventarier och hjälpmedel samt drift
Inventarier och hjälpmedel
Inventarier till nytt särskilt boende för 22 lägenheter fördelat på två avdelningar beräknas till 2
mkr. Prisuppgiften är beräknad utifrån tidigare byggnation Fyren 1 och 2 samt uppskattning
utifrån nybyggnation i Södertälje kommun. Driftskostnader och hyra av trygghetslarm
tillkommer.
Uppskattade kostnader utifrån tidigare offerter för installation av personalnät 70 tkr och
stadsnät för brukare 110 tkr. Viktigt i byggprocessen att anpassa byggnation med el- och IT
samtidigt för att minimera kostnader.
Kostnad för lyftanordning i form av travers:
Travers: två skenor som innebär lyfttäckning av nästan hela rummet kostar 25 tkr med
montage och motor tillkommer service och besiktning årligen.
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Flertalet kommuner köper in travers med motorer. Viktigt i byggprocessen att ta med själva
montaget i beräkningen då det krävs balkar etc.
Total uppskattad kostnad för travers och motor i samtliga 22 lägenheter är 550 tkr. För att
säkerställa en effektiv och behovsanpassad verksamhet krävs travers i samtliga lägenheter.
Brukarna har egna hyreskontrakt och behoven varierar över tid utifrån hälsotillstånd vilket
innebär att flytt mellan lägenheter inte är aktuella därmed krävs travers i samtliga lägenheter.
Efterinstallation är förenat med ökade kostnader på sikt.
Investeringar verksamheten (VON)
Inventarier
IT
Travers

2 000 tkr
180 tkr
550 tkr

Summa investeringar:

2 730 tkr *

*Investering på 2 730 tkr ingår som en del i förslaget till investeringsbudgeten som mål- och
budgetberedningen arbetar med (VON)

Driftskostnader för verksamheten/år
Personalkostnader (USK, EC, HSL)
Övrig drift (förbrukningskostnader, städ)
Uppskattad lokalhyra
Måltider

9 078 tkr
462 tkr
3 150 tkr (ca:1750/m₂*)
Betalas av brukare

Summa

12 690 tkr**

*Hyra uppskattat på kapitalkostnader, försäkring, fastighetsdrift inkl. framtida underhåll.
**Demografitillskottet kommer att vara med och finansiera hela eller delar av ovanstående
driftskostnad.

Lokalisering och utformning
Ett mindre boende om 22 lägenheter bör ligga i anslutning till annat särskilt boende för
stordriftsfördelar. Lokalernas utformning beträffande allmänna utrymmen såväl som de
enskilda lägenheterna bör vara anpassade för personer med demenssjukdom och/eller med
andra sammansatta avancerade behov.
Lokalerna ska vara flexibel och kunna anpassas efter de behov som finns på respektive
avdelning. Stor vikt bör läggas på material- och färgval samt inredning. De allmänna
utrymmena bör vara lätt överskådliga för att undvika onödiga förflyttningar och främja
personalplanering.
Läkemedelsdelning ska ske i utrymme där personal kan stå ostörd för att se till att rätt person
får rätt medicin. I utrymmet ska det finnas tillgång till dator samt tillräcklig belysning.
Hygienutrymmen, tvättstugor och sköljrum, ska vara utformade så att hygienkrav uppfylls och
placerade så att bästa effektivitet kan uppnås.
Vad gäller utemiljö är det viktigt att det finns möjlighet till utevistelse för de boende. Att det
finns balkonger eller altaner dit man lätt kan ta sig med rullator, rullstol och andra hjälpmedel.
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Det bör finnas en trädgård som är inhägnad med asfaltbelagd promenadslinga. Inhägnaden
bör vara utformad på ett smakfullt och ändamålsenligt sätt för en god brukar- och
patientsäker verksamhet

Vad kan vi påbörja 2018, grov tidplan.
2018
Underlag /utkast till Rumsfunktionsprogram
Rumsfunktionsprogram till FFU
Projektering av FFU byggnation samt mark &
sanering etapp 1
Upphandling av byggnation samt mark & sanering
etapp 1

april
augusti
september - november
december- februari 2019

Slutsats
Antalet äldre i Oxelösund ökar vilket innebär utökat behov av både hemtjänst och särskilt
boende. I dag lever vi längre vilket innebär att med åldern utvecklas fler sjukdomstillstånd
som kan ge komplexa behov. Allt mer hälso- och sjukvård utförs inom kommunen i ordinärt
och särskilt boende. Fram till 2020 beräknas hemtjänsten utökas med ett tjugotal brukare
och särskilt boende beräknas behöva utökas fram till 2020 med 22 lägenheter vilket innebär
att så väl hemtjänst ökar som behovet av lägenheter inom särskilt boende. Hemtjänst är en
insats som tillgodoser behovet av insatser till stor del men utgår från individens enskilda
behov. Det är svårt att upprätthålla en säker och trygg verksamhet med allt för omfattande
insatser i hemmet. Det är flera parametrar som behöver räknas in bland andra
ensamstående, bostadens utformning, tillgänglighet (hiss) och den egna upplevelsen av
trygghet.
Vård- och omsorg ser stordriftsfördelar genom att bygga i anslutning till annat särskilt
boende. Efter en utbyggnad av Björntorp enligt den föreslagna utbyggnaden i etapp 1 och 2
finns ingen ytterligare utbyggnadsmöjlighet på Björntorp. Ytterligare behov av lägenheter i
särskilt boende bedömer Vård- och omsorgsförvaltningen bör slås ihop med en utflyttning
från Sjötångens äldreboende. På så vis möjliggörs stordriftsfördelar och effektiv planering
och användning av resurser i verksamhetsanpassade lokaler.
Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att modulbyggnation är verksamhetsanpassat,
ekonomiskt och tidsmässigt att föredra utifrån behov av lägenheter fram till 2020.
Modulbyggnation försämrar inte slutproduktens livslängd eller ökar driftkostnaderna i
jämförelse med traditionell byggnation. Att bygga nytt särskilt boende modulärt ger oss en
kortare byggnationstid samt kostnadseffektivitet. Kommunfastigheter ser detta som
avgörande faktorer och förordar därför en permanent byggnation där stommen byggs med
moduler.
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Kommunstyrelsen

Ändring av planlösning i Oxelöskolan för ökad flexibilitet
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Oxelöskolan byggs enligt alternativ planlösning för att nå ökad flexibilitet till en ökad
byggnationskostnad av 19,4 mkr
Ökad byggnationskostnad finansieras genom omfördelning av 6 mkr från avsatt
investering för Peterslundsskolan 2020 till investering Oxelöskolan samt 14 mkr från
investering för Ramdalsskolans kök 2020 till investering Oxelöskolan
Attestant för projektet är Fastighetsekonom Sarah Heltborg.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 om att tillsätta en projektgrupp som
fick i uppgift att utreda innerstadens förskolor och skola.
Projektet kom fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är bäst att bygga
en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är så flexibel att den klarar
snabba förändringar av demografin.
Skolan projekterades initialt för en organisation Åk F-5 men är nu anpassad för en
organisation F-6. Kapaciteten är ca 520 elever/barn, fördelat på 5 förskoleavdelningar, två
paralleller från förskoleklass till åk 6 och grundsärskola åk 1–6 med 10 platser.
Den projekterade skolan inrymmer också en gymnastiksal på 18x24 m och den
kommunala musikskolan.
Byggnationen upphandlades som en totalentreprenad i formen samverkan/partnering. I
mars 2018 skrevs kontrakt med NCC som vann. Under hösten 2018 har skolan
detaljprojekterades skolan, tomten förbereddes. Det söktes och beviljades också bygglov
för skolan.
Byggstart skedde januari 2019 och byggtiden är planerad till 24 månader.
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3. Ärendet
Kommunens skollokaler är redan idag överbelagda och behovet är ökande. Flera av
lokalerna är också i dåligt skick och/eller har en utformning som inte är ändamålsenliga.
Stora investeringar kommer att krävas inför framtiden. För att möta kommande behov
byggs nu en ny förskola/skola. Skolan är lokaliserad på fastigheten Idegranen 1 vid
Folkegatan inom Frösängsområdet.
Byggnationen pågår för fullt och skolan beräknas i dagsläget vara klar i januari 2021.
Det var väldigt länge sedan man byggde en ny skola i Oxelösund och sådant arbete
startar också processer och möjligheter öppnas till att förändra saker. Mycket har hänt på
de 6 år som projektet pågått och att sia in i framtiden för att se behoven 50 år framåt i
tiden är svårt.
Projektet har försökt anpassa sig till en föränderlig värld och vara öppen för de idéer och
tankar som finns både i Oxelösund och i omvärlden.
Utbildningsförvaltningen utreder för tillfället framtida skolorganisation och om denna kan
göras mer flexibel samt vilken påverkan det skulle få på övriga skollokaler.
Gällande läroplan har funnits ett antal år vilket innebär att det inom några år med största
sannolikhet kommer nya läroplaner som sannolikt kommer att ställa nya krav på
skolorganisation och flexibilitet i organisation av utbildning. Vad denna nya läroplan
kommer att innehålla är i dagsläget ej klart.
Därför har projektet tagit fram en alternativ planlösning som kan lösa det initiala uppdraget
med en F-6 organisation men också en skolorganisation som är mer åldersintegrerad och
mer yteffektiv.
Den nya planlösningen är verifierad tekniskt med brand, konstruktion och så vidare. Den
är också utvärderad av skolledare och biträdande rektorer från D-skolan och
Breviksskolan.
Planlösningen omfattar ändringar plan 2 på Oxelöskolan och medför möjlighet till NO och
Hem och konsumentkunskap. Har fler toaletter och ett kapprum med fler platser.
En ombyggnation till denna alternativa planlösning har i nuläget en budget på 19,4
miljoner kr men den summan stiger hela tiden eftersom man kommer att behöva riva och
göra om mer allteftersom tiden och byggnationen fortskrider. Skulle en ombyggnation ske
enligt den alternativa planlösningen skulle också. byggtiden förlängas till försommaren
2021. Skolan skulle vara möjlig att tas i bruk höstterminen -21
Att göra motsvarande förändring när skolan står klar beräknas kosta 27–35 milj exklusive
kostnader för flytt av verksamhet och evakueringslokaler.

4. Ekonomi
Innan en fullständig projektering har gjorts är det svårt att ge ett skarpt riktpris så
nedanstående budget innehåller en stor andel risk vilket förhoppningsvis inte faller ut.
En stor del av merkostnaden består också i att entreprenaden förlängs. De fasta kostnader
för bodar, el, värme och platsledning med mera belastar projektet under längre tid. Kan
man hitta åtgärder för att minska förlängningstiden så kommer det också att påverka
kostnaden positivt.
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Budget
Omprojektering
Driftskostnader (NCC + UE)
Kostnad ny planlösning
Rivning
Övrig Risk / oförutsett
Summa nettokostnader:

1 260 000 kr
5 025 000 kr
5 500 000 kr
2 200 000 kr
3 496 250 kr
17 481 250 kr

Arvode NCC 11 %
Total summa:

1 922 938 kr
19 404 188 kr

4.1 Bakgrund
Tidigare utredning ”Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala
Oxelösund 2014-01-10” uppskattade att inom de närmaste 4 åren är behovet ca 70 nya
platser i grundskolan. Vidare finns det ett stort underhålls- och ombyggnadsbehov på
befintliga skol- och förskolelokaler. Befintliga lokaler stöder inte intentionerna i läroplanen.
Slutrapporten ”Förstudie av framtida förskole- och skolorganisation i centrala Oxelösund”
har kommit fram till att det ur ett pedagogiskt- och samhällsperspektiv är fördelaktigast att
bygga en ny gemensam förskola och skola som till sin utformning är flexibel så att den
klarar snabba förändringar av demografin. Utredningen föreslår en placering av ny
skola/förskola på fastigheten Idegranen 1. Vid en nybyggnation på fastigheten Idegranen 1
byggs stadsdelarna Frösäng och Innerstaden ihop till en mer sammanhållen enhet/stad.

4.2 Koppling till andra beslut och mål
Kommunstyrelsen fattade beslut den 30 januari 2013 att utreda framtidens förskole- och
organisation i Oxelösunds innerstad. Inriktningen har varit att se över befintliga förskolor
och skolor utifrån de utredningsfaktorer som är beslutade i projektplanen. De befintliga
enheterna är Frösängs förskola, Oxelö förskola, Blåklockans förskola och D- skolan. Den
andra inriktningen har varit att utreda nybyggnation. Kommunstyrelsen fattade beslut om
att utreda nybyggnation och ta fram ett förslag på en ny skola/förskola.
Kommunstyrelsen fattade i augusti 2014 beslut om att starta etapp 1 i projektet framtidens
förskola och skola. Projektet omfattade följande delar.
•

Planprogram

•

Detaljplan

•

Översiktlig mark & miljöundersökning

•

Programarbete/lokalprogram

•

Utreda ägandeformen

•

Kalkyl

I september 2016 beslutade kommunstyrelsen att detaljprojektera det program som tagits
fram på en skola i två plan på ca 7200 m2 med integrerad gymnastiksal och musikskola
med en lokalisering till platsen för den tidigare Häggenskolan.
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I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att göra en upphandling av entreprenör för
byggnation av projekterad skola och att det skulle upphandlas i formen
samverkan/partnering.
I maj 2018 beslutade kommunstyrelsen att inleda Fas 1 tillsammans med NCC och
projektera fram färdiga bygghandlingar. Det fattades då också beslut om att förbereda
tomten Idegranen 1 genom att flytta ett antal underjordiska ledningar.
Utbildningsnämnden har beslutat att grundskolan i Oxelösund ska organiseras som F-6
istället för dåvarande F-5 skolor. Omorganisationen genomfördes med start höstterminens
-19.
Styrgruppen för ny förskola/skola har beslutat om en ändrad projektorganisation för att
renodla ansvar och roller och skapa en mer operativ organisation när man kommer in i
byggskedet.
I december 2019 fattade Kommunstyrelsen beslut att inleda fas 2 och teckna kontrakt med
NCC för byggnation av Oxelöskolan. Skolan planeras stå klar 9 januari 2021.

4.3 Ekonomi och finansiering
Ursprunglig investeringsbudget för ny förskola/skola beslutades till 210 mnkr. Vid
kommunstyrelsens behandling av projektplanen för ny förskola/skola vid sammanträdet i
september 2016 indikerades en totalbudget för hela projektet på 260-275 milj. Efter
förändringar inom projektet har ny totalkostnad prognostiserats till ca 240 mnkr.
Slutlig kontraktssumma för entreprenaden är på 210 MSEK. Total projektbudget uppgår till
253 MSEK.

4.4 Konsekvenser
Projektet har från början haft i uppdrag att bygga flexibla lokaler som klarar förändringar i
demografin. Därför har projektet också varit lyhört för de idéer och tankar som kommit till
vår kännedom och stresstestat lokalerna mot dessa idéer.
Av den anledningen har nu en alternativ planlösning av Oxelöskolan som gör den mer
flexibel än planerad byggnation tagits fram och kostnaden för en sådan förändring har
uppskattats. Givetvis hade det varit önskvärt att detta skett i ett tidigare skede men under
en byggnation är det inte ovanligt med förändringar under byggnationen och i en
föränderlig värld så kommer det att hända saker hela tiden som behöver beaktas i ett
projekt som sträcker sig över flera år.
19,4 miljoner är en stor kostnad men det måste vägas mot verksamhetsnyttan av mer
flexibla lokaler inför framtiden. Förslaget med den alternativa planlösningen leder till att
man mer fritt kan välja skolorganisation, åldersspannet på eleverna och når en ökad
flexibilitet i nyttjandet av skollokalerna.
I en framtida skola med mer färdighets och forskarbaserad inlärning så får eleverna också
tillgång till NO-sal och metodkök oavsett ålder.
Den ökade kostnaden för en Oxelöskola med alternativ planlösning behöver finansieras.
Finansieringen föreslås ske genom att 6 mkr omfördelas från avsatt investering för
Peterslundsskolan 2020 samt att 14 mkr omfördelas från avsatt investering för
Ramdalsskolans kök 2020.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsen

Trafikbeställning 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Trafikbeställning 2021 daterad 2020-04-22 antas

2. Sammanfattning
En trafikbeställning anger önskemålen för den kollektivtrafik som kommunen vill se ska
bedrivas av Sörmlandstrafiken året därpå. Större förändringar behöver Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet få in 18 månader i förväg.
I Trafikbeställning för 2021 önskar kommunen en oförändrad trafikvolym. Skollinjen till
Nyköping, linje 615, som tillfullo finansieras av Oxelösunds kommun trafikeras som under
2020. Linje 615 kommer fortsatt ha en avgång till Nyköping på morgonen (tre bussar,
ungefär samma tidsläge, men olika färdväg) och två avgångar från Nyköping på
eftermiddagen.
I övrigt framförs att linje 715 mellan Nyköping- och Oxelösund bör ha en ”styv tidtabell”,
vilket innebär att bussen avgår med jämna intervall även i rusningstrafik
Kommunen påminner återigen om behovet av en tydligare kommunicering av var och
när bussen går aktualiserat av inkomna synpunkter gällande avsaknad av tidtabeller vid
hållplatserna.
Vi lyfter även fram behovet av låggolvbussar till och från Oxelösund, något som skulle
minska antalet färdtjänstresor i kommunen. Personer med olika former av
funktionsnedsättning är beroende av att hela deras resa fungerar, som det är nu åker en
del färdtjänst som skulle kunna åkt med allmän kollektivtrafik.

3. Ärendet
En trafikbeställning anger önskemålen för den kollektivtrafik som kommunen vill se ska
bedrivas av Sörmlandstrafiken året därpå. Större förändringar behöver Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet få in 18 månader (1,5 år) i förväg för att kunna anpassa dem till
exempelvis tågtidtabeller och annat.

4. Medborgarens perspektiv
För att kommunens medborgare ska kunna ha en fungerande vardag med kollektivtrafiken
behöver den vara så enkel som möjligt att använda. Låggolvsbussar skulle innebära att
Postadress
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många medborgare skulle kunna välja den allmänna kollektivtrafiken, istället för att vara
hänvisade till de mer begränsande färdtjänstresorna.

5. Övrigt
I trafikbeställning 2020 önskade Oxelösunds kommun utreda möjligheten att erbjuda
kostnadsfritt resande för resenärer över 65 år. Det önskemålet kvarstår.
Oxelösunds kommun önskar utredning av möjligheten att erbjuda kostnadsfritt resande för
resenärer över 65 år. Frågeställningar som kommunen önskar få besvarade genom
utredningen är:
 Kostnad för att erbjuda resenärer äldre än 65 år fria resor?
 Vilken tidpunkt/tidsperiod skulle vara lämplig för testperiod?
 För att få största möjliga genomslag/utnyttjande i förhållande till behov/nytta, hur
skulle det kostnadsfria resandet beviljas/delas ut?

Oxelösunds kommun önskar också möjligheten att efter dialog kunna avropa extra trafik vid
större evenemang såsom Oxelö Marknad och Nyköpings festdagar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS Trafikbeställning 2021

Johan Persson
Kommunchef

Johan Rubin
Gatuchef

Beslut till:
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för åtgärd.
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av
kommunens avtalsförvaltning, med syfte att bedöma om denna är ändamålsenlig.
Vår sammanfattande bedömning är att kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett
antal områden. Det saknas i nuläget en processbeskrivning för avtalsförvaltningen, samt att
roller och ansvar inte är tydligt definierade.
Ett tydliggörande av processen och ansvarsfördelningen skulle enligt vår bedömning skapa
en tydligare grund för genomförandet av avtalsförvaltningen. Ett ytterligare steg för att
förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig avtalsförvaltning är att säkerställa att
inköpsavdelningen får tillgång till tillräckliga systemstöd. I kommunen har det avsatts
budgetmedel för implementering av ett e-handelssystem med spendverktyg.
I granskningen har ett stickprov om tre avtal granskats särskilt. Vår övergripande bedömning
är att det förekommer uppföljning av leverantörerna men att den kan utvecklas.
Avtalsuppföljningen bör bygga på en riskanalys för att säkerställa att uppföljningen inriktas
på väsentliga frågor. Formerna för avtalsuppföljningen bör också tydligare framgå i avtalen
med leverantörerna. Vidare bör minnesanteckningar från uppföljningsmöten justeras för att
utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter.
Av granskningen framkommer att enbart en leverantör tillfrågades om att lämna anbud i
samband med genomförandet av en direktupphandling av ett bemanningsföretag. Enligt
kommunfullmäktiges upphandlingspolicy ska minst tre leverantörer tillfrågas. Härutöver kan
det utifrån ett oegentlighetsperspektiv ifrågasättas huruvida samma person som genomförde
direktupphandlingen och enbart kontaktade en leverantör, också bör ansvara för
avtalsuppföljningen.
Avslutningsvis anser vi att återrapporteringen av avtalsuppföljningen till nämnd och styrelse
bör stärkas. Enligt fullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare ska
återrapportering av uppföljningen ske i samband med redovisningen av den interna
kontrollen. Ingen granskad nämnd eller styrelse har återrapporterat avtalsuppföljning i
enlighet med detta krav.
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
• Tydliggöra hur avtalsförvaltningen ska ske i kommunen.
• Prioritera implementeringen av planerat e-handelssystem.
Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att:
• Säkerställa att minst tre leverantörer tillfrågas vid genomförande av
direktupphandlingar, i enlighet med kommunens upphandlingspolicy.
• Säkerställa att flera personer involveras i genomförande och uppföljning av
direktupphandlingar, för minska risken för personberoende samt oegentligheter.
• Tillse att dokumentationen av direktupphandlingar är tillräcklig.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt vård- och
omsorgsnämnden att:
• Säkerställa att återrapporteringen av avtalsuppföljningen sker i enlighet med
kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare.
• Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.
• Säkerställa att formerna för uppföljning tydligt framgår av avtal.
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2. Inledning
Bakgrund
Avtalsförvaltning utgör en central del av en kommuns arbete med att uppnå goda affärer med
avtalade aktörer. En aktiv avtalsförvaltning möjliggör avtalets fulla potential och kan bidra till
kvalitets- och verksamhetsutveckling. Trots att avtalsförvaltningen är väsentlig för att
säkerställa efterlevnaden av avtal prioriteras den inte alltid. Anledningen kan vara att
organisationen inte avsätter tid och personella resurser till förvaltningsarbetet eller att det är
svårt att hitta en enkel struktur för att påbörja en effektiv avtalsförvaltning.
En bristande eller utebliven avtalsförvaltning kan få allvarliga konsekvenser, inte bara för
kommunen utan även för andra parter som berörs av avtalet. T.ex. kan bristande
avtalsförvaltning leda till att leveranser inte sker enligt avtal och att det inte upptäcks, samt
att kostnader ökar då högre priser och sämre leveransvillkor kan tillämpas.
Utifrån genomförd riskanalys för 2019 har revisionen beslutat att genomföra en granskning
av kommunens avtalsförvaltning.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver en ändamålsenlig
avtalsförvaltning.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
 Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av ingångna avtal?
 Genomförs ändamålsenliga riskanalyser i samband med planeringen av
avtalsuppföljningen?
 Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar?
 Finns ändamålsenliga systemstöd och vägledningar för avtalsförvaltningen?
 Hanterar kommunen identifierade avvikelser utifrån ingångna avtal på ett
ändamålsenligt sätt?
o Finns det i avtalen reglerat hur eventuella avvikelser ska hanteras?
o Är avtalade sanktioner ändamålsenligt utformade?
 Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering till ansvarig styrelse/nämnd?
Ansvariga nämnder
Granskningen begränsas till att omfatta kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden.
Revisionskriterier
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Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Genomförande

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier samt intervjuer med ansvariga
tjänstemän inom berörda enheter. För att välja ut lämpliga intervjupersoner har ett så kallat
referensurval genomförts, vilket är en av de vanligaste icke-slumpmässiga urvalsmetoderna
inom samhällsvetenskaplig forskning.1 Utifrån granskningens syfte och omfång har
kommunens ekonomichef identifierat lämpliga intervjupersoner för granskningen. Fördelen
med denna metod är att interna nyckelpersoners expertkunskap om
förvaltningsorganisationen kommer till användning vid urvalstillfället. En potentiell risk är att
de som ger förslag väljer ut personer med liknade synsätt som dem själva. Denna risk
bedömer vi i det här fallet vara marginell.
Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten, för att säkerställa att
den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden.2 Slutsatser och bedömningar svarar EY för.
Avgränsningar
Granskningen omfattar avtalsförvaltning rörande avtal med externa leverantörer. Urvalet har
gjorts i samråd med de förtroendevalda revisorerna. Granskningen omfattar inte avtal i form
av exempelvis anställningsavtal eller hyresavtal.

3. Utgångspunkter för granskningen
Avtalsförvaltning – mer än uppföljning av avtal
Granskningen utgår från Upphandlingsmyndighetens definition av avtalsförvaltning.3
Avtalsförvaltning kommer användas som begrepp för de aktiviteter som syftar till att
säkerställa att leverantören uppfyller de krav som ställts i förfrågningsunderlaget och att den
upphandlande myndigheten får det som har upphandlats. Begreppet avtalsförvaltning
innebär förutom avtalsuppföljning intern administration, som exempelvis att registrera avtalet
i en avtalsdatabas, samt att hantera eventuella förlängningar och prisjusteringar. Vidare
innebär avtalsförvaltning att arbeta med avtalstrohet, det vill säga att styra organisationens
köp till leverantören som myndigheten har avtal med.
Vad är en ändamålsenlig avtalsförvaltning?
Det finns inte reglerat i detalj hur kommuners avtalsförvaltning ska bedrivas. Våra
bedömningar av avtalsförvaltningen kommer att utgå från Upphandlingsmyndighetens
vägledning i avtalsförvaltning och kommunallagens krav på en tillräcklig intern kontroll. Enligt
kommunens reglemente för intern kontroll avser intern kontroll de åtgärder som bidrar till att

1

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

Strukturera
avtalsförvaltningen

Planera
avtalsförvaltningen

Genomför
uppföljningen

Utvärdera
avtalsperioden

Avtalsförvaltningen kan delas upp i ett antal moment. Det inledande steget är att strukturera
avtalsförvaltningen, vilket bland annat inbegriper att upprätta en process för
avtalsförvaltningen, att klassificera gällande avtal och att riskutvärdera avtalen. Som stöd i att
strukturera avtalsförvaltningen kan organisationen använda sig av systemstöd. Det kan
exempelvis röra sig om avtalsdatabaser eller spendverktyg.4 Dessa åtgärder och system
utgör grunden för den följande delar i avtalsförvaltningen. Utan en definierad process för
avtalsförvaltningen med tydligare roller försvåras möjligheterna till en ändamålsenlig
planering av avtalsförvaltningen.
Planeringen av avtalsförvaltningen bör bygga på en dokumenterad plan. I planen bör framgå
vad som ska genomföras, vem som är ansvarig och när det ska genomföras. Planeringen
bör utgå från den sedan tidigare genomförda klassificeringen av avtal samt riskanalys.
Avtalsuppföljningens omfattning bör anpassas utifrån avtalstypen och den uppskattade
risken.
Genomförandet av avtalsuppföljningen bör utgå från kraven i förfrågningsunderlaget. Oavsett
vald uppföljningsmetod bör resultaten dokumenteras och kommuniceras till leverantören och
verksamheten. Uppföljningen kan delas upp i uppföljning av leverantör och uppföljning av
vara/tjänst. I uppföljningen av leverantören ingår kontroll av leverantörens ekonomiska
status. Däri kan ingå att kontrollera att leverantören betalat sina skatter och avgifter.
Uppföljningen av varan/tjänsten består dels i kontroll av avtalad kvalitet samt kontroll av
volym och pris. Om det i uppföljningen noteras avvikelser i relation till avtalet kan det bli
aktuellt med sanktioner. I avtalet bör det regleras hur avvikelser ska hanteras.
Det sista steget i avtalsförvaltningsprocessen är att utvärdera avtalsperioden. I slutet av
avtalsperioden bör organisationen utifrån uppföljningsresultat och de inblandades
erfarenheter, genomföra en analys av den gångna avtalsperiodens måluppfyllelse. Analysen
bör ligga till grund för kommande upphandling och kommande avtalsperiods
avtalsförvaltning.

4

Ett spendverktyg syftar bl.a. till att ge information om vad organisationen köper in, från vem, för hur
mycket pengar och vem inom den egna organisationen som gör inköpen.
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4. Organisation och styrning
Inköpsavdelningen samordnar kommunens inköp
Kommunens centrala inköpsavdelning är organisatoriskt lokaliserad inom
kommunstyrelseförvaltningen. På inköpsavdelning arbetar två personer, en
upphandlingsansvarig och en upphandlingsassistent. Inköpsavdelningen stödjer
verksamheterna i upphandlingsförfarandet och har det övergripande ansvaret för att
kommunkoncernens upphandlingar samordnas. Enligt upphandlingspolicyn ska uppföljning
av leverantörer ske av avtalsansvarig verksamhet. Inköpsavdelningen ansvarar för
uppföljning av gjorda upphandlingar, samt att ramavtal tecknas för frekventa varor och
tjänster som årligen överstiger direktupphandlingsgränsen. Verksamheterna ansvarar för
uppföljning av direktupphandlingar samt att informera inköpsavdelningen om vilka varor och
tjänster som köps in frekvent.
Intervjuad upphandlingsansvarig på inköpsavdelningen uppger att det i nuläget inte finns
tillräckliga resurser för att inköpsavdelningen ska ha möjlighet att vara delaktig i
avtalsuppföljningen. Efter att en upphandling genomförts kopplas inköpsavdelningen bort,
fram till att tjänsten/varan ska upphandlas igen. I praktiken är det således verksamheterna
som genomför avtalsförvaltningen, bortsett från att inköpsenheten är med i processen då
avtalsperioden utvärderas och nytt avtal upphandlas. I övrigt är det enda tillfälle då
inköpsavdelningen blir inkopplade, när det uppstår tvister med leverantören.5
Vid genomförandet av varje upphandling bestäms vem eller vilka som ska ansvara för
avtalsförvaltningen. Antalet avtalsansvariga kan variera, beroende på avtalets karaktär och
hur många förvaltningar som använder avtalet. I de fall avtal är kommunövergripande kan
det vara upp till fem avtalsansvariga. De funktioner som väljs ut att ansvara för beställningar
och uppföljning av avtalet är i regel delaktiga i upphandlingsförfarandet. Det finns enligt
uppgift inga dokumenterade rutiner för att samordna uppföljningen mellan ansvariga
funktioner.
Avtalsförvaltningsprocessen är inte fastställd i styrdokument
Kommunen har ingen definierad process för avtalsförvaltning. Det saknas med andra ord ett
övergripande styrdokument som beskriver vilka aktiviteter som ingår i avtalsförvaltningen och
vilka roller som ska ingå i processen. Eftersom ansvaret i praktiken är ålagt verksamheterna
är det upp till respektive nämnd att bestämma hur avtalsförvaltningen ska skötas.
Inköpsavdelningen har inte tagit fram vägledningar eller mallar för hur avtalsförvaltningen
kan bedrivas.
Kommunens upphandlingspolicy6 och riktlinje för upphandling7 utgör lokalt anpassade
kompletteringar till upphandlingslagstiftningen och syftar till att säkerställa att kommunens
upphandling av varor och tjänster sker på ett kvalitetssäkrat, kostnadseffektivt, affärsmässigt

5

I ett ärende under 2019 där inköpsavdelningen var inkopplad saknades underlag till leverantörens
fakturor. Ärendet resulterade i att avtalet med leverantören hävdes.
6 Fastställd av kommunfullmäktige 2019-04-03.
7 Fastställd 2018-12-21.
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och rättvist sätt. Policyn och riktlinjerna berör i huvudsak de delar av inköpsprocessen som
är relaterade till upphandlingsförfarandet. Delar av policyn behandlar avtalsförvaltningen,
men berör främst ansvarsfördelningen mellan inköpsavdelningen och verksamheterna
avseende avtalsuppföljningen. Vad gäller avtalsuppföljningen anges i policyn att uppföljning
av såväl leverantörer som avtal ska ske regelbundet och systematiskt av avtalsansvarig
verksamhet.
Utöver styrdokumenten för upphandling har även kommunfullmäktiges Program för
uppföljning och insyn av privata utförare bäring på avtalsförvaltningen. I programmet beskrivs
bland annat uppföljningens inriktning och vilken information som ska lämnas till
nämnd/styrelse.
Inköpsavdelningen genomför stickprovskontroller
Enligt kommunens upphandlingsansvarig har kommunen ökat sina ansträngningar när det
kommer till att säkerställa en ändamålsenlig fakturakontroll. Förutom de kontroller som sker
inom ramen för ordinarie attest- och godkännanderutin, genomför inköpsavdelningen
stickprovsvisa kontroller av fakturor. Omfattningen av stickprovskontrollerna varierar från
månad till månad. Urvalet av fakturor är i regel styrt av inkomna synpunkter på leverantörer,
det vill säga på förekommen anledning.
Kommunen står i begrepp att införa ett e-handelssystem
Avtal som löper över en längre tidsperiod läggs enligt uppgift in i avtalsdatabasen e-avrop.
Inköpsavdelningen ansvarar för att kommunens ramavtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen.
Avtal som däremot avser engångsköp läggs in i kommunens diarieföringssystem Castor.
Sammanlagt har kommunen ungefär 325 aktiva avtal i avtalsdatabasen, vilket enligt
intervjuade motsvarar samtliga som ska inkluderas.
I kommunen har det avsatts budgetmedel för implementering av ett e-handelssystem. Enligt
upphandlingsmyndigheten är e-handel ofta förknippat med bland annat ökad
användarvänlighet, förbättrad avtalstrohet, effektivare och mer strukturerade
inköpsprocesser och bättre möjlighet till uppföljning och analys. Under 2019 fanns dock
varken ett spendverktyg eller ett system för e-handel.
Om en leverantörs ekonomi försämrats eller om leverantören gått i konkurs, fångas det upp
genom systemen Inyett och e-avrop. Vid osäkerhet kring leverantörernas ekonomi
genomförs kreditupplysningskontroller.
Uppföljningen ska ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen
I kommunens Program för uppföljning och insyn av privata utförare beskrivs hur
nämnden/styrelsen ska informeras om uppföljningen. Bestämmelserna gäller dock inte för
samtliga privata utförare. Programmet gäller all den verksamhet som upphandlats inom de
flesta verksamhetsområden och som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar. Det är inte
tydliggjort vilka avtal som i praktiken omfattas av denna formulering.
Nämnderna/styrelsen ansvarar för att uppföljning av privata utförare sker i samband med
redovisningen av den interna kontrollen. Det är dock enbart uppföljningen av avtal som
7

ingåtts efter den 19 september 2018 som ska redovisas. Anledningen är att
kommunfullmäktiges program för uppföljning enbart gäller för avtal som tecknades efter det
datumet, vilket är dagen för programmets fastställande.
Den interna kontrollen ska redovisas två gånger per år. Granskningen visar att ingen nämnd
eller kommunstyrelsen, i samband med dessa tillfällen, har beskrivit utfallet för uppföljningen
av privata utförare.
Vår bedömning
Genom kommunens policy och riktlinje för upphandling finns en grundläggande reglering av
inköpsarbetet. Enligt vår bedömning saknas dock ett styrdokument som definierar
inköpsprocessen i dess helhet, från planering av upphandling till avtalsuppföljning och
återkoppling. I synnerhet saknas riktlinjer för avtalsförvaltningens genomförande och vilka
roller som däri ingår. Avsaknaden av fastställda processer och roller i avtalsförvaltningen
riskerar leda till att kvaliteten i avtalsförvaltningen blir person- och situationsberoende.
Enligt vår bedömning framgår det inte tydligt av policyn för upphandling vilka avtal som
inköpsavdelningen är ansvariga för att följa upp och vilka avtal som verksamheterna ska följa
upp. Ansvarsfördelningen mellan inköpsenheten och verksamheterna kan förtydligas i
policyn.
Inköpsavdelningen har enligt intervjuad upphandlingsansvarig inte personalresurser att utöva
en aktiv roll i avtalsuppföljningens genomförande. Ansvaret för avtalsuppföljningen ligger på
respektive förvaltning, varför det åligger dem att säkerställa att detta arbete genomförs på ett
ändamålsenligt sätt. Inköpsavdelningen bör dock, i egenskap av samordnade organ, ta ett
större normgivande ansvar för avtalsuppföljningen. För att underlätta avtalsuppföljningen
finns skäl för inköpsavdelningen att ta fram vägledningar som stöd för förvaltningarnas
avtalsuppföljning. Dessa kan med fördel innehålla information om klassificering och
riskanalys av leverantörsbasen, genomförandet av uppföljningen och återkopplingen av
avtalsuppföljnigen.
I kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare anges att uppföljning ska
ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen. Skrivningen förtäljer inte om
ordet uppföljning i detta sammanhang avser avtalsuppföljningen, det vill säga planerade
kontroller av utföraren, eller om det syftar på uppföljning i termer av återrapportering.
Rimligtvis bör dock kommunfullmäktiges dokument tolkas i enlighet med det senare
alternativet. I annat fall skulle avtalsuppföljningen behöva genomföras vid två specifika
tillfällen på året. Det kan noteras att ingen granskad nämnd eller styrelse har följt upp
resultaten för avtalsuppföljningen i samband redovisningen av den interna kontrollen.
Enligt vår bedömning är det dessutom svårtolkat vilka typer av avtal som omfattas av
kommunfullmäktiges program för uppföljning av privata utförare. Av programmet framgår att
det omfattar den upphandlade verksamhet som tydligt riktar sig till kommunens medlemmar.8
Det är utifrån denna formulering inte helt tydligt huruvida de avtal som granskas särskilt i
denna rapport omfattas av programmets bestämmelser.
8

Härutöver exkluderas fristående förskolor och skolor eftersom de är egna huvudmän för
verksamheten och alltså inte är upphandlad verksamhet utan reglerad genom tillståndsgivning.
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5. Granskning av avtal
Som tidigare nämnts är ansvaret för kommunens avtalsförvaltning decentraliserad till de olika
förvaltningarna. Inköpsavdelningen blir enbart inkopplad vid särskilda händelser, till exempel
om det uppstår tvister med leverantörer. För att granska förvaltningarnas avtalsförvaltning
har vi inom ramen för denna granskning genomfört ett stickprov. I stickprovet ingår tre avtal
med externa leverantörer av tjänster.
Lägerboende
Den 20 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att bygga ett lägerboende.
Lägerboendet är ämnat för föreningar, studieförbund och skolor. Kultur- och fritidsnämnden
ansvarar för driften av verksamheten.
Den 11 november 2017 beslutade kultur- och fritidsnämnden att ge kultur- och fritidschefen i
uppdrag att genomföra en direktupphandling av arbetet med bokningar, marknadsföring,
kundvård, och skötsel av lägerboendet. Utgångspunkten för upphandlingen var enligt uppgift
att en eller flera föreningar skulle sköta driften av lägerboendet.
Inledningsvis gick förvaltningen ut med en förfrågan till samtliga föreningar i kommunen. Den
26 februari 2018 godkände kultur-och fritidsnämnden föreslaget avtal med föreningen Onyx.
Innan avtalets tecknande granskades föreningens ekonomi.
I samband med att avtalet tecknades utbetalades 250 tkr till föreningen i startbidrag.
Startbidraget syftade till att finansiera marknadsföring och resurser för att starta arbetet med
driften av lägerboendet. Användningen av startbidraget har granskats av förvaltningen.
Avtalet med Onyx löper över tre år mellan 2018-03-22 och 2021-03-21. Kommunen åtar sig
genom avtalet att tillhandahålla en fastighet som fungerar som ett lägerboende och
omklädningsrum. I avtalet regleras kommunens och föreningens ansvarsförhållande för
skötseln av lägerboendet. Vidare anges bland annat vem som är betalningsskyldig vid
skadegörelse och hur intäkterna ska fördelas mellan kommunen och föreningen. Avtalet gör
gällande att 40 procent av intäkterna ska tillfalla kommunen, 50 procent Onyx och ytterligare
10 procent till Onyx om föreningen driver verksamheten på ett tillfredsställande sätt.
Hävning av avtalet kan ske om föreningen missköter sina uppgifter, blivit varnad av
kommunen och därefter fortsätter att missköta sina åtaganden eller inte svarar på
kommunens varning.
Varje kvartal levererar föreningen statistik till kultur- och fritidsförvaltningen i form av bland
annat antal besökande grupper, eventuella skador på lägerboendet och klagomål mot
lägerboendet eller Onyx. Kommunen har under hela avtalsperioden rätt att kontinuerligt ta
del av Onyx bokföring. Om ekonomiska oegentligheter noteras har kommunen rätt att häva
avtalet. Förvaltningen har under avtalsperioden inte begärt att få ta del av föreningens
bokföring.
Under 2019 genomfördes två uppföljningsmöten. Härutöver har kultur- och
fritidsförvaltningen och föreningen kontinuerlig kontakt gällande bokningar och det löpande
arbetet. Vid uppföljningsmöten behandlas lägerboendets ekonomi, bokningar och andra
frågor som aktualiserats. På uppföljningsmötena förs minnesanteckningar. Dessa justeras
9

inte. I avtalet regleras inte hur ofta uppföljningsmöten ska genomföras. På sammanträdet
den 19 november 2019 informerades nämnden om avtalsuppföljningen.
Det har inte genomförts en riskanalys inför planeringen av avtalsuppföljningen. Enligt
intervjuade på kultur- och fritidsförvaltningen har det hittills inte förekommit några avvikelser
gentemot avtalet.
Vår bedömning
Vår bedömning är att avtalshanteringen rörande avtalet med föreningen Onyx i flera delar
sker på ett ändamålsenligt sätt. Parternas åtaganden regleras genom avtal och det
genomförs löpande uppföljningar av uppdragets genomförande. Dessutom har nämnden
informerats om avtalsuppföljningen vid ett nämndsammanträde. Det finns dock skäl att
justera anteckningarna som förs vid parternas uppföljningsmöten, för att utgöra ett
ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter. Dessutom bör avtalsuppföljningen bygga på
en dokumenterad riskanalys och i avtalet bör formerna för uppföljningsmöten regleras
tydligare.
Bemanning av sjuksköterskor inom hemvården och särskilt boende
Den 13 mars 2019 tecknade social- och omsorgsförvaltningen ett kontrakt med Vårdkuriren
Bemanning AB genom direktupphandling. Kontraktet avser bemanning av sjuksköterskor
inom hemvården och särskilt boende.
Direktupphandlingen genomfördes med anledning av sjukfrånvaro på befintlig
sjuksköterskepersonal och vakanta tjänster. I början av våren 2019 gjordes bedömningen att
patientsäkerheten inom hemvården och särskilt boende inte kunde garanteras med befintlig
bemanning. En enhetschef inom förvaltningen genomförde direktupphandlingen. Enbart ett
företag tillfrågades att lämna anbud.
I avtalet med Vårdkuriren Bemanning AB regleras konsultkostnaden för
bemanningspersonalen. Vidare regleras frågor bland annat om fakturering, uppsägningstid
och rekryteringar. Kontraktet gäller tillsvidare med en månads ömsesidig uppsägningstid från
båda parter.
I avtalet hänvisas till de allmänna bestämmelserna för personaluthyrning (ABPU-10). De
allmänna bestämmelserna reglerar frågor kring till exempel reklamation, hävning av avtal
samt ansvarsfrågor. Former för uppföljning framgår inte av avtalet.
Under 2019 har Vårdkuriren Bemanning fakturerat kommunen 1 566 403 kr. I september
2019 kontaktades inköpsavdelningen av äldreomsorgsförvaltningen i syfte att initiera ett
arbete med att ta fram ett ramavtal. Vid utgången av september månad hade bolaget
fakturerat kommunen 1 099 595 kr. För närvarande pågår ett arbete med att ta fram ramavtal
för bemanning inom omsorgsverksamheten.
Avtalets verksamhetsmässiga aspekter följs upp av samma enhetschef. Enhetschefen har
regelbunden kontakt med bolaget och följer upp hur tilldelade konsulter fungerar i arbetet.
Uppskattningsvis har enhetschefen och bolaget avstämningar varannan vecka.
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Fakturan för bemanningspersonalen kontrolleras av enhetschefen, som stämmer av bland
annat nedlagda timmar och timpris. Förvaltningschefen blir regelbundet uppdaterad kring
kostnaderna för bemanningspersonalen.
Vår bedömning
Välfärdstjänster omgärdas sedan 2019 av en särskild upphandlingslagstiftning med en högre
beloppsgräns för direktupphandling än vid köp av andra typer av varor eller tjänster. För att
säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överstigs är det väsentligt att det upprättas ett
ramavtal för bemanning av omsorgspersonal.
Enligt vår bedömning förekommer brister i rutinerna för upphandlingen samt uppföljningen av
Vårdkuriren bemanning. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska minst tre leverantörer
tillfrågas vid direktupphandlingar. Detta krav får endast frångås om det föranleds av en
förklaring till inköpsavdelningen och att inköpsavdelningen fattar ett beslut om att kravet inte
behöver tillämpas. Vi har inom ramen för granskningen inte tagit del av underlag som styrker
att ett sådant beslut har fattats.
I detta fall tillfrågades enbart en leverantör. Direktupphandlingen strider således mot
kommunens interna upphandlingsregler. Vidare bedömer vi att det finns en risk att
dokumentationen kopplat till direktupphandlingen är bristande utifrån kraven i LOU.
Härutöver kan det utifrån ett oegentlighetsperspektiv ifrågasättas huruvida samma person
som genomförde direktupphandlingen och enbart kontaktade en leverantör, också bör
ansvara för avtalsuppföljningen.
Avslutningsvis kan konstateras att frågor om uppföljning och dialog inte behandlas i avtalet.
Vi rekommenderar att det i avtalet med leverantör framgår utfästelser kring hur
avtalsuppföljningen ska bedrivas.
Ramavtal för tekniska konsulter
Under 2018 upphandlade kommunen, tillsammans med Kustbostäder och Oxelö Energi,
tekniska konsulter för tolv delområden. Bland annat upphandlas tekniska konsulter för brand,
mark och anläggning samt bygg. Vi har granskat avtalsrelationen med Ramböll för dessa
avtal.
För var och ett av dessa delområden upprättades ramavtal. Ramavtalen följer en framtagen
mall och är således i det närmaste identiska innehållsmässigt. I ramavtalen regleras bland
annat byte av personal, fakturering och avrop. Formerna för uppföljning framgår inte i detalj
av avtalen.
I ramavtalen hänvisas till Allmänna bestämmelser ABK 09 för konsultuppdrag inom arkitektoch ingenjörsverksamhet. I de allmänna bestämmelserna regleras bland annat ansvar för
skada, hävning av avtalet och tvistelösning.
Både kommunen och Kustbostäder avropar från ramavtalen för tekniska konsulter. Avropen
sker i regel efter dialog mellan kommunen och Kustbostäder. Även när kommunen avropar
från ramavtalen är det enligt uppgift Kustbostäder som ansvarar för avtalsuppföljningen.
Planeringen av avtalsuppföljningen bygger inte på en dokumenterad riskanalys. När
kommunen avropar är det i regel Kustbostäders fastighetsförvaltare som genomför
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mottagningsattest. Fastighetsekonom på kommunen slutattesterar fakturan. Vid
slutattesteringen granskas bland annat timpriset och antalet nedlagda timmar. Det har hittills
inte påträffats några större avvikelser i relation till avtalet.
Bolaget är den part som har den dagliga kontakten med leverantören i pågående projekt.
Avtalsuppföljningen sker därför av bolaget. Inom större projekt har bolaget
avstämningsmöten med Ramböll ungefär varannan vecka. Vid mötena förs det
minnesanteckningar. Vi har tagit del av byggmötesprotokoll gällande sanering av
Ramdalsskolan. Protokollen godkänns på efterföljande möte utan att signeras.
Kommunens fastighetsekonom tar del av samtliga byggmötesanteckningar i de större
investeringsprojekten. Vidare deltar fastighetsekonomen vid vissa projektmöten och har
månatliga avstämningar med Kustbostäder kring budget och projektens genomförande.
Vår bedömning
Enligt vår bedömning är avtalsuppföljningen av leverantören i flera delar tillräcklig. Det sker
löpande uppföljningsmöten med leverantören och fakturorna kontrolleras utifrån bland annat
pris och kvantitet. Vi rekommenderar dock att byggmötesprotokollen justeras och att
avtalsuppföljningen bygger på en riskanalys. Vidare är vår bedömning att det i avtal med
leverantör bör förtydligas hur avtalsuppföljningen ska genomföras.
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6. Svar på revisionsfrågor
Revisionsfråga

Svar

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

Delvis. Processen för uppföljning och kontroll av
ingångna avtal regleras genom kommunens
styrdokument för upphandling samt program för
uppföljning och insyn av privata utförare. I dessa
styrdokument beskrivs ansvar och roller på en
övergripande nivå. Enligt vår bedömning saknas en
definierad process för avtalsförvaltningen som på
ett detaljerat sätt anger de olika stegen i
avtalsförvaltningen med tillhörande
ansvarsfördelning.
Den rådande processen är emellertid inte utan
förtjänster. I samband med upphandlingen fattas
beslut om roller för avtalsuppföljningen, den
avtalsansvarige genomför kontroller under
avtalsperioden och synpunkter samlas in vid den
förnyade konkurrensutsättningen. För att
säkerställa att detta genomförs på ett likvärdigt och
systematiskt sätt bör dock processen förtydligas.

Genomförs ändamålsenliga
riskanalyser i samband med
planeringen av
avtalsuppföljningen?

Nej. Inom ramen för vår stickprovsgranskning har vi
noterat att det inte finns dokumenterade
riskanalyser för berörda avtal. Enligt vår bedömning
bör kommunstyrelsen, inom ramen för sitt mandat
att utfärda riktlinjer för uppföljning av privata
utförare, upprätta en struktur för hur och när
riskanalyser ska genomföras. I nuläget finns inga
anvisningar för hur avtalsförvaltningen ska
struktureras, det vill säga hur avtal ska klassificeras
och riskbedömas.

Dokumenteras resultaten av
genomförda uppföljningar?

Delvis. Vi kan utifrån granskningens stickprov
konstatera att en vanlig uppföljningsmetod är
uppföljningsmöten med utföraren. Vid dessa möten
förs i regel minnesanteckningar, vilket är positivt.
Minnesanteckningarna bör dock justeras för att
utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda
avtalsparter.

Finns ändamålsenliga systemstöd
och vägledningar för
avtalsförvaltningen?

Nej. Under 2019 fanns verken ett spendverktyg
eller e-handelssystem. Dessa systemstöd
underlättar avtalshanteringen och möjligheten till
analys. Enligt vår bedömning är det väsentligt att
arbetet fortskrider med att upphandla och
implementera ett e-handelssystem. Dessutom är
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vår uppfattning att det finns behov att ta fram
vägledningar för avtalsförvaltningen. För att
åstadkomma ett enhetligt arbete i kommunen är det
till fördel om vägledningen upprättas av
inköpsavdelningen och gäller för hela
kommunförvaltningen.
Hanterar kommunen identifierade
avvikelser utifrån ingångna avtal
på ett ändamålsenligt sätt?

Ja. Vi har inom ramen för granskningen
uppmärksammats om ett fall under 2019 där
avvikelser gentemot avtal identifierats. Situationen
hanterades genom att inköpsavdelningen
kopplades in och avtalet hävdes efter utredning av
aktuella sakförhållanden. Enligt vår bedömning
hanterades situationen på ett lämpligt sätt.
I de avtal vi tagit del av finns det reglerat hur
avtalsavvikelser ska hanteras.

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

Nej. Enligt kommunfullmäktiges program för
uppföljning ska nämndernas uppföljning ske i
samband med redovisningen för den interna
kontrollen. Vi noterar att ingen granskad nämnd har
redovisat en uppföljning av externa utförare vid
dessa tillfällen.

Oxelösund den 23 mars 2020
Herman Rask
EY
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7. Källförteckning
Intervjupersoner
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomichef, Oxelösunds kommun
Upphandlingsansvarig, inköpsavdelningen
Fastighetsekonom, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetsförvaltare, Kustbostäder
Fritidssekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef, social- och omsorgsförvaltningen

Dokument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avtal med Onyx innebandysällskap gällande drift av lägerboende
Avtalsförvaltning vägledning (nr 2 2016)
Budget för lägerboendet på Ramdalen
Förfrågningsunderlag för ramavtal för tekniska konsulter
Kommunfullmäktige Mål och budget 2019–2021
Program för uppföljning och insyn av privata utförare
Protokoll från byggmöte 2019-11-05 Sanering Ramdalsskolan etapp 6
Protokoll från byggmöte 2019-11-16 Sanering Ramdalsskolan etapp 6
Protokoll från byggmöte 2019-11-18 Sanering Ramdalsskolan etapp 6
Protokoll från byggmöte 2019-12-02 Sanering Ramdalsskolan etapp 6
Ramavtal för tekniska konsulter
Riktlinjer för upphandling
Sammanträdesprotokoll 2017-09-06 Ks § 133
Sammanträdesprotokoll 2017-11-14 Kfn § 51
Sammanträdesprotokoll 2018-02-26 Kfn § 8
Tjänsteskrivelse 2017-10-04 Kfn.2017.36
Tjänsteskrivelse 2018-02-15 Kfn.2017.36
Tjänsteskrivelse 2019-11-07 KFN2019.45
Uppdragsavtal Vårdkuriren Bemanning AB
Upphandlingspolicy
Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat
attesthantering av leverantörsfakturor inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden
samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål fullmäktige har
beslutat, samt säkerställa att den interna kontrollen hanteras på ett tillfredställande sätt.
Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen knutet till hantering av
leverantörsfakturor i allt väsentligt är tillräcklig. Vi har dock noterat ett antal
utvecklingsområden. Nedan redovisas våra huvudsakliga iakttagelser:
✓ Det finns i allt väsentligt ändamålsenliga riktlinjer samt tydliga rutiner för
attesthantering av leverantörsfakturor. Efterlevnad av riktlinjer och rutiner säkerställs
till stor del genom automatiska kontroller inbyggt i ekonomisystemet. Vår granskning
har visat att hanteringen av leverantörsfakturor sker i enlighet med attestreglementet.
✓ Vid vår granskning kan vi konstatera att det finns en aktuell attestantförteckning som
redogör för vem som har rätt att godkänna samt attestera fakturor i enlighet med
reglementet. Här har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder under året.
✓ Vi har noterat att attestbehörigheter i ekonomisystemet kan avvika från fastställda
attestantförteckningar. Den avvikelsen som vi har noterat i vårt stickprov rör att det
har saknat en aktuell attestantförteckning för en anställd medan attestbehörigheten i
ekonomisystemet har varit korrekt. Det finns idag inga kontroller eller uppföljningar av
ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet.
✓ Vidare har vi noterat att det inte förekommer något attestkrav för ändringar av fast
data i systemet. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver
godkännande. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i ekonomisystemet som
säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna
delegationsordningar.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:


Säkerställa att det finns aktuella riktlinjer och rutiner för kontroll samt uppföljning av
ändringar/ tillägg i ekonomisystemet avseende leverantörsuppgifter och rättigheter.
Detta i syfte att hindra och förebygga felaktig hantering samt oegentligheter vid
betalning av leverantörsfakturor.
 Tillse att ändringar av fast data i ekonomisystemet följer rätt behörighet och
förfarande.
 Säkerställa att rutiner finns för uppföljning att transaktioner följer beslutade
delegationsordningar.
 Se över behörigheter för medarbetare i ekonomisystemet.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Att attestera en faktura är detsamma som att godkänna den. Brister i attesthantering kan
leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för kommunen. Kommunstyrelsen och
övriga nämnder behöver därför arbeta förebyggande och upprätta ändamålsenliga rutiner
och regelverk för att reducera risken för avsiktliga och oavsiktliga fel vid betalning av
leverantörsfakturor. Det behöver även finnas systematiska och strukturerade kontroller för
uppföljning och upptäckande av oegentligheter.
Utifrån genomförd riskanalys för 2019 har revisionen beslutat att genomföra en granskning
av kommunens rutiner för attesthantering rörande leverantörsfakturor.
2.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen säkerställt en ändamålsenlig
attesthantering avseende leverantörsfakturor.
I granskningen besvaras följande delfrågor:
 Har aktuella och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för attest av leverantörsfakturor
upprättats och formellt beslutats?
 Finns aktuell attestantförteckning som tydligt redogör för vem som har rätt att
godkänna och attestera fakturor i enlighet med reglementet?
 Säkerställs att attestbehörigheter stämmer överens i attestantförteckning och
ekonomisystem (samt belopp utifrån delegationsordning), t.ex. vid
personalomsättning? Vilken uppföljning finns för att säkerställa att regler och riktlinjer
avseende attest efterlevs?
 Finns tydliga rutiner avseende vem som har behörighet att lägga till nya leverantörer i
leverantörsregistret?
2.3. Genomförande
Granskningen grundas på dokumentstudier samt intervjuer (se bilaga 1). Ett stickprov
bestående av 25 leverantörsfakturor inom berörda nämnders verksamhetsområden har
granskats avseende attesthantering. Intervjuer har genomförts med berörd personal inom
kommunstyrelseförvaltningen avseende aktuella rutiner samt behörigheter att lägga till nya
leverantörer i ekonomisystemet. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska
rapporten.
Urvalet av fakturor baseras på en bedömning av ovanliga konton av större karaktär utifrån
resultaträkningen. Fokus har legat på externa kostnader. Utifrån storleken på de granskade
nämndernas verksamheter har 10 stickprov tagits inom kommunstyrelsen respektive vårdoch omsorgsnämnden samt 5 stickprov inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Kostnaderna har varit högre inom kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. Vid
granskningen noterade vi att ett flertal kostnader kom från samma leverantör. I dessa fall har
fakturan med störst belopp från leverantören kontrollerats under den period som granskats.
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2.4. Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
2.5. Avgränsningar
Granskningen har avgränsats till att avse attesthantering rörande leverantörsfakturor.

3. Revisionskriterier
3.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§
Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.
3.2. Attestreglemente
Attestreglementet för Oxelösunds kommun fastställdes av fullmäktige 2011-05-10.
Reglementet omfattar kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar,
löneadministration för kommunens anställda, interna transaktioner, medelsförvaltning samt
medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.
Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt, samt att redogöra för de skilda
attestmoment/ -kontroller av ekonomiska transaktioner som uppkommer i samband med att
faktura erhålls mot beställning. Samtliga ekonomiska transaktioner kräver minst två attester.
De två obligatoriska attesterna kan inte utföras av samma person. Detta för att ingen person
ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Följaktligen kan beslutattest ej utföras
av den som mottagit faktura för att vid första skedet mottagnings-/granskningsattestera den.
Sedan krävs beslutattest på samtliga fakturor för att dessa ska kunna gå vidare till betalning.
Faktura

Gransknings-/ mottagningsattest

Beslutattest

Utbetalning

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

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

4.1.2. Bedömning
Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga riktlinjer samt rutiner för
attesthantering av leverantörsfakturor i kommunen. I stickprovet om 25 leverantörsfakturor
hade fakturorna i samtliga fall mottagits, konterats och attesterats av rätt personer i enlighet
med attestreglementet.
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4.2. Attestantförteckning
4.2.1. Iakttagelser
Det finns aktuella attestantförteckningar som redogör för vem som har rätt att godkänna och
attestera leverantörsfakturor i enlighet med reglementet. Dock noterar vi att dessa inte är helt
tydliga. Vi noterade i granskningen svårigheter att urskilja vem som hade rätt att attestera
vissa leverantörsfakturor. Detta på grund av att kommunen tidigare har haft
attestantförteckningar med ordinarie samt ersättande beslutattestant på en och samma
förteckning dvs. en person kan återfinnas på ett flertal attestantförteckningar som ersättande
beslutattestant.
Intervjuade inom Nyköpings kommun (som ansvarar för Oxelösunds kommuns
löneadministration) ger samma bild, då deras personal har haft svårigheter att kontrollera att
behörig attestant har godkänt lönerna. Svårigheten med att hålla reda på vilka
attestantförteckningar som är aktuella och vilka personer som är behöriga beslutattestanter
har föranlett att kommunstyrelsen åtagit sig att ta fram nya attestantförteckningar.
Under 2019 har kommunen tagit fram nya attestantförteckningar som tydligt redogör för de
skilda ansvarsområdena där respektive anställd är ordinarie samt ersättande beslutattestant.
Detta innebär att varje person endast har två attestantförteckningar, där den ena anger de
ansvarsområdena som den anställde i fråga är ordinarie beslutattestant och den andre
redogör för de ansvarsområden där samma person är ersättande beslutattestant.
4.2.2. Bedömning
Oxelösunds kommun har attestantförteckningar för varje anställd som redogör för inom vilka
ansvarsområden som denne har rätt att godkänna och attestera fakturor i enlighet med
attestreglementet.

4.3 Attestbehörigheter
4.3.1

Iakttagelser

I samband med vår granskning av attesthantering har en jämförelse skett mellan
attestantförteckningar och ekonomisystemet, för att säkerställa att attestbehörigheten i
systemet stämmer överens med vad som har beslutats. Urvalet består av 7 stickprov där
chefer inom berörda nämnder (vård- och omsorgsnämnden, miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen) har ingått. De chefer som ingår i vårt
urval har godkänt ett stort antal fakturor.
Utgångspunkten är att de ansvarsområden som finns skilda på attestantförteckningarna för
respektive anställd (både som ordinarie och ersättande beslutattestant) ska återspeglas i
attesträtterna i ekonomisystemet. Kommunen upprättar vid behov särskilda attestblanketter
för tillfälliga vikarier så att det enkelt går att urskilja tillfälliga och varaktiga ersättare. Tillfälliga
ersättare utses främst i samband med semester eller annan tidsbestämd frånvaro.
I vårt stickprov har vi kunnat konstatera att 6 av 7 attestbehörigheter i ekonomisystemet
stämmer överens med utvalda attestantförteckningar. Vi har noterat avvikelser beträffande
en anställd där kommunen saknar attestantförteckning som tillstyrker attestbehörighet för
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enskilda ansvarsområden som finns upplagda i Raindance för den anställda. Den anställdes
befattning i sig innefattar dock attestbehörighet i de enskilda ansvarsområdena, dvs.
attestbehörigheterna i ekonomisystemet är korrekt.
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns beloppsbegränsningar kopplat till de
skilda ansvarsområdena i ekonomisystemet. Alla leverantörsfakturor kräver attest av två
behöriga personer för att de ska gå till betalning, men systemet är inte utformat för att
kontrollera beslutanderätt enligt delegationsordning för respektive nämnd.
4.3.2 Bedömning
Granskningen har visat att attesträtter i Raindance kan avvika från framtagna
attestantförteckningar. Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning
av ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i
ekonomisystemet som säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna
delegationsordningar. Kommunstyrelsen bör utarbeta interna kontroller för att säkerställa
följsamhet till delegationsordningar.
4.4 Behörighet att lägga till nya leverantörer
4.4.1 Iakttagelser
Vi har inom ramen för granskningen tagit del av användarregistret i ekonomisystemet
Raindance, där behörighetsnivåer finns angivet för alla användare. För att kunna lägga till
eller ändra leverantörsuppgifter krävs minst behörighet på nivå 3 eller högre. Vi kan
konstatera att flertal anställda på ekonomiavdelningen har behörighet i ekonomisystemet att
lägga till och/ eller ändra leverantörsuppgifter. Denna bild bekräftas av ekonomichef, som
beskriver att all personal på ekonomiavdelningen har högsta behörighet.1 Vidare delar
systemleverantörer samt en IT-tekniker i Nyköping samma nivå.
Utöver personalen på ekonomiavdelningen har administratörer på förvaltningarna med
behörighetsnivå 3 möjlighet att lägga till och ändra leverantörsuppgifter. Detta är inte en del
av deras arbetsuppgifter utan de ansvarar endast för kontering samt granskning av fakturor
som ankommer från ekonomiavdelningen. Deras uppgift är då att lägga in fakturor i systemet
och vid behov, registrera leverantörsuppgifter som saknas i Raindance.
Vi har fått information om att behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid
tillbaka. Ingen systematisk uppföljning har skett för att säkerställa att behörigheterna är
korrekta.
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns något attestkrav för ändringar av fast
data i systemet i dagsläget. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver något
godkännande. Följaktligen finns det heller ingen rutin att kontrollera gjorda ändringar som har
skett under året, något som är möjligt via systemet. Det finns loggar som tydligt visar
förändringar av leverantörsuppgifter i egenskap av namn, bankgiro m.m.
Enligt intervjuade finns det ingen möjlighet att lägga till en godkännande funktion i systemet
avseende ändringar/ upplägg av fast data. Vidare saknas kännedom om det är möjligt att få
ut rapporter ur systemet som visar alla förändringar i leverantörsregistret.
1

De anställda på ekonomiavdelningen har behörighet 7 vilket är den högsta nivån i Raindance.
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Ekonomiavdelningen säkerställer att uppgifterna i leverantörsregistret är korrekta genom
årliga interna kontroller, enligt ekonomichef. Dock råder viss osäkerhet kring hur ofta
kontroller av leverantörsregistret faktiskt sker. Härutöver har kommunen en extern tjänst
(Inyett) för kontroll av leverantörsutbetalningar. Inyett är en automatiserad tjänst som varnar
för exempelvis listade blufföretag, dubbelbetalningar och avvikande belopp. Detta gör det
möjligt att spärra misstänkta utbetalningar innan de genomförs, enligt ekonomichef.
4.4.2 Bedömning
Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning av behörighetsnivåer i
ekonomisystemet. Behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid tillbaka.
Härutöver har kommunen kontroller i form av en automatiserad tjänst för att förhindra vissa
typer av felaktiga betalningar. Dock är vår bedömning att det saknas kontroller för uppföljning
av gjorda ändringar i leverantörsuppgifter. Risken är att felaktiga betalningar kan ske och att
oegentligheter inte upptäcks förrän i efterhand.
Vår rekommendation är att kommunstyrelsen bör överväga att utarbeta interna kontroller för
att minska risken för felaktiga betalningar samt oegentligheter.

Oxelösund 23 mars 2020

Sofia Tran
EY
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Källförteckning

Intervjuade funktioner:




Ekonomichef
Redovisningsekonom, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-04-22

(17)

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 2020-04-22
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del.
Ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Catharina Fredriksson

2020-02-27

D.16

Medgivande om tjänsteresa
utanför Sverige

Castor
KS.2019.146

F.4

Avtalsdataba
sen
Personakt

Richard Andersson
Johan Persson

2020-03-06

C.13

Ramavtal
Bemanningssköterskor
Attestantförteckning

Johan Persson

2020-03-06

C.13

Attestantförteckning

Personakt

Johan Persson

2020-03-06

C.13

Attestantförteckning

Personakt

Johan Persson

2020-03-06

C.13

Attestantförteckning

Personakt

Johan Persson

2020-03-11

A.1

Tecknande om avtal för
åtkomst till nationella
betygsdatabasen BEDA

Avtalsdataba
sen

Johan Persson

20-03-05

C.1

Investering förstudie
kommunhuset

Ekonomi avd.

Johan Persson

2020-03-19

C.13

Attestantförteckning

Personakt

Johan Persson

2020-03-27

C.13

Attestantförteckning UN

Personakt

Sara Littorin/Malin
Lindèn

20-03-01 –
20-03-31

B.12

Sara Littorin/Malin
Lindèn
Johan Persson

20-03-01 –
20-03-31
2020-03-31

B.12

2020-03-12

Bifall

A.24 (V)

BAB-diariet

Delvis bifall

BAB-diariet

Delegationsbeslut ang riktlinjer

Castor

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Johan Persson
Johan Persson
Johan Persson
Johan Persson
Johan Persson
Henny Larsson
Johan Persson

2020-04-22

2020-04-03
2020-04-03
2020-04-03
2020-04-03
2020-04-03
2020-03-01
2020-03-31
2020-04-07

D.3

för flyttning av personal
Delegationsbeslut ang riktlinjer
för flyttning av personal
Beslut om utökad behörig till
min lön för medarbetare med
samordningsansvar
Beslut om utökad behörig till
min lön för medarbetare med
samordningsansvar
Beslut om utökad behörig till
min lön för medarbetare med
samordningsansvar
Beslut om utökad behörig till
min lön för medarbetare med
samordningsansvar
Nyanställda mars månad

C.1

Investering flytt av båtmack

A.24 (V)
(V)
(V)
(V)
(V)

______

Utdragsbestyrkande

Castor
Castor
Castor
Castor
Castor
Castor
Ekonomi

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2020-04-01

KS.2020.42

Kommunstyrelsen

Omfördelning budgetram från MSN till KS
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till
Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering av en projektledare som anställs av
Kommunstyrelsen.

2. Sammanfattning
I mål och budgetberedning 2020–2022 har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelats
en budgetram för tillsättning av en miljöstrateg. Tjänsten miljöstrateg är omvandlad till en
tjänst som projektledare som ska tillhöra kommunstyrelsens förvaltning. Projektledaren ska
dock ägna 50 % av sin tid åt verksamhetsutveckling inom Miljö- och
samhällbyggnadsförvaltningen.
För finansiering av detta är förslaget att en omfördelning sker mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen på 383 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Miljö- och samhällsbyggandschef (FK)
Verksamhetsekonom MSN (FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

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

Datum

Dnr

2020-04-06

KS.2019.47

Kommunstyrelsen

Justering av renhållningstaxa från 1 juni 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Renhållningstaxan höjs med 2% från och med 1 juni 2020.

2. Sammanfattning
1 april 2020 införs en ny avfallsförbränningsskatt på 75 kr/ton. Syftet med skatten är att det
ska bli dyrare för hushållen att slänga avfall som ska gå till förbränning. Kommunen
behöver därför höja avgifterna inom renhållningstaxa för att möta kostnadsökningen.
Den fraktion som detta avser är det avfall som läggs i det gröna kärlet för restavfall som
eldas i Tekniska Verkens anläggning i Linköping.
Oxelö Energi föreslår en justering av taxan genom en generell höjning av renhållningstaxan
med 2 % för att kompensera verksamhetens ökade kostnader relaterat till den nya skatten.
Den föreslagna höjningen innebär en kostnadsökning för ett hushåll med ca 3 kr/månad.
Kommunstyrelseförvaltningen delar den bedömning som Oxelö Energi gör och har inget att
tillägga,

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetssamordnare/utredare

Beslut till:
Oxelös Energi (FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-03-31

KS.2020.28

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping - Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
 Årsredovisning 2019 godkänns
 Bevilja ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna för 2019

2. Sammanfattning
Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund har lämnat årsredovisning och
revisionsberättelse för 2019.
PWC har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, granskat Vattenverksförbundets
årsredovisning.
Revisorerna har inte funnit anledning till anmärkning och tillstyrker att förbundets direktion
och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.
Årsredovisning föreslås godkännas och ansvarsfrihet beviljas för direktionen och de
enskilda ledamöterna för 2019.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköping – Oxelösunds
Vattenverksförbund 2019
Årsredovisning
Granskningsrapport
revisionsberättelse

Johan Persson
Kommunchef

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund (KF)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

2020-02-05

NOVF 20/4

Org.nr: 222000–0182

Årsredovisning
2019
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 lämnar härmed följande
berättelse över förvaltningen räkenskapsåret 2019.
Historik
1960 bildades Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, av Nyköpings- och
Oxelösunds kommun. Förbundet producerar och levererar vatten till kommunerna.
Organisation
NOVF drivs genom en av de båda kommunerna tillsatt Förbundsdirektion.
Förbundsdirektionen består av fem ledamöter, varav tre från Nyköpings kommun och två från
Oxelösunds kommun, samt lika många ersättare från respektive kommun.
Direktionen köper in tjänster till verksamheten. I första hand används tjänster från
Nyköpings kommun. Under 2019 har tjänsterna som köps in bestått av verksamhetschef
sekreterare, ekonom, registrator en driftansvarig samt drift- och beredskapspersonal.
Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion sköts av Nyköpingskommuns
ekonomiavdelning.
Även andra tjänster i olika omfattning har köpts in från Nyköpings kommun som t.ex.
mätingenjör, processingenjör och arkiveringsrådgivning.
Direktion

Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs av
för Nyköping
Ordinarie
Carl-Åke Andersson (S) Ordförande
Linda Forså
(S)
Tommy Jonsson
(M)

Ersättare
Ylva Franzén (MP)
Eva Andersson (C)
Lars Lundqvist (KD

för Oxelösund
Tommy Karlsson
Stefan Andersson
Tapio Helminen

Inge Ståhlgren (S)
Tapio Helminen (M) t.o.m 2090515
Stefan Andersson(M) fr.om.20190515

(S) vice Ordförande
(M) t.o.m 20190515
(M) fr.om. 20190515

Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och utgörs
av
för Nyköping
Ordinarie
Göran Silfverling

(L)

Ersättare
Christer Gustavsson

(S)

(M)

Ersättare
Mayvor Lundberg

(S)

för Oxelösund
Ordinarie
Eva Asthage
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Verksamhet
Högåsen, vid Larslund, är en grundvattentäkt som förses med tillskott av vatten genom uttag
från sjön Yngaren, belägen ca 1 mil nordväst om Nyköping. Yngaren ingår i Nyköpingsåns
vattensystem. Vattendomar finns för kontinuerligt uttag upp till 34 300 m3 vatten per dygn.
Vatten tas från sjön Yngaren och från grundvattnet i Larslundsmalmen vid Högåsen.
Under 2019 ligger medeluttaget ligger på 11 600 m3 vatten per dygn från Yngaren och
13 200 m3 vatten per dygn från grundvattenbrunnarna vid Högåsen.
Totalt levereras drygt 4,8 miljoner kubikmeter analyserat dricksvatten varje år till Nyköpings
kommun och Oxelösunds kommun.
Under 2019 togs beslut om en ny Förbundsordning och ett nytt Reglemente för Direktionen.
Besluten togs i Kommunernas fullmäktige, då gavs även ett uppdrag åt Direktionen att
säkerställa resurserför NOVFs verksamhet.
Levererat vatten
NOVF började leverera vatten år 1960. I tabellen nedan visas vatten som har förbrukats hos
de båda kommunerna från år 1950-2019.

Uppdrag
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds uppdrag är att
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun.”
NOVF försörjer även enskilda abonnenter med råvatten eller dricksvatten, enligt särskilda
avtal.
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NOVF sköter drift, underhåller och förnyar:
•

Råvattenpumpstation och intagsledning vid Fyrsjö 1:2 i Nyköpings kommun.

•

Infiltrationsanläggning och vattenreningsverk vid Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 i Nyköpings
kommun. Dessa anläggningar benämns vattenverket Högåsen.

•

Brunnskomplex vid fastigheterna Ullevi 4:1 och Sörby 4:1 m.fl. fastigheter i Nyköpings
kommun jämte förbindelseledningar mellan brunnskomplexen och vattenverket
Högåsen.

•

Pumpstationen Väderbrunn vid fastigheten Ullevi 4:4 och Ullevi 2:5 m.fl. fastigheter i
Nyköpings kommun med till pumpstationerna tillhörande brunnar och ledningar från
dessa.

•

Råvattenledning från pumpstationen Fyrsjö till vattenverket Högåsen.

•

Renvattenledningarna från vattenverket Högåsen till pumpstationen Väderbrunn.

•

Renvattenledningarna från pumpstationen Väderbrunn till ventilkammare Minninge.

•

Renvattenledningarna från ventilkammare Minninge till Hemgården i Nyköping.

•

Renvattenvattenledning från ventilkammare Minninge till Stavstubacken samt mellan
Källstugan och Palmtorp. Ventil- och mätkammare vid Palmtorp.

•

Pumpstation på fastigheten Mjölkflaskan 5, Nyköping, vid f.d. Fruängens vattentäkt.

Mål för verksamheten
Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Nedan redovisas de
mål som sattes upp för verksamheten för år 2019. Målen följs upp i samband med delårs- och
årsbokslut.
NOVF följer vattentjänstlagen.
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Mål 2019:
Mål
Ekonomi i balans

Aktivitet

Resultaträkning

Målet uppfyllt

100 % egenfinansiering

Vattenavgifter

Målet är uppnått

God
vattenkvalitet

Utveckling av
vattenprovtagning

Ökad
leveranssäkerhet

Etablera
reservvattentäkt
Förnyelse
huvudvattenledningar

Underhållsplan
Investeringsplan

Kommentar

0-resultet

Kostnadseffektiv
verksamhet

Utveckling av
mål

Uppföljning

Direktionsdag
Planerade arbeten
utförs
Utredningar utförs så att
planen kan följas

Total kostnad/levererat
vatten ska inte överstiga
5kr/m3
Provtagningsprogram
utvecklas med avseende
på krav och behov för
kontroll av råvatten och
dricksvatten
Rapportering till
Direktionen om
fortlöpande arbete
Förnyelse av
huvudvattenledningar
planeras att i genomsnitt
ske med 2 % per år

Målet är uppfyllt

Målet är uppnått

Målet är uppnått

Målet är uppnått

Verksamhetsplan 2020

Målet är uppnått

Klart/Fördröjt

Målet är uppnått

Utfall bokslut

Målet är uppnått

Måluppfyllnad
Ekonomi i balans
Det övergripande målet för kommunala verksamheter är ”god ekonomisk hushållning”. NOVF
arbetar med det genom en budget som tar hänsyn till kommande underhållsbehov och
investeringsbehov.
Verksamheten arbetar långsiktigt och vid behov höjs vattentaxan för att klara drift, underhåll
och avskrivningar för investeringar.
Enligt vattentjänstlagen ska VA verksamheten bära sina egna kostnader och vara själv
finansierat via vattentaxan. Verksamheten gör ett resultat på 5,7 mnkr, vilket medför att
målet är uppfyllt.
Enligt vattentjänstlagen ska en VA verksamhet arbeta med ett – eller + resultatet under
en tre års period. Årets positiva resultat kommer att användas för kommande
investeringsbehov i ny reningsprocess. Detta är enligt budgetarbetet där en avsättning
av 2019 års resultat planerats för att möta de kommande kostnadsökningarna i samband
med investeringen av den nya reningsprocessen.
Egenfinansiering 100 %
Förbundet behöver inte ekonomiskt tillskott från medlemmarna utöver vattenavgifterna.
Tidigare lånade pengar är en finansiering av likvida medel och de har varit tillräckligt för att
klara drift och investeringar under året.
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God vattenkvalitet
Vattenprov

Provtagningar för att kontrollera vattenkvalitén är styrd av Livsmedelverkets regelverk för det
vatten som levereras från Högåsens vattenverk. Utöver detta tillkommer provtagning av
råvattnets olika steg för att få kontroll på produktionen och för att få bättre förståelse för hur
reningen i åsen fungerar. Ett undersökningsprogram finns framtaget för samtlig provtagning
inom verksamheten. Programmet sträcker sig från 2019 till 2023 och är fastslagen av
kontrollmyndigheten.
Vattenkvalitén på utgående dricksvatten har vid majoriteten av provtagningarna uppfyllt kraven
för tjänligt vatten enligt Livsmedelsverket SLVFS 2001:30. Vid ett tillfälle har något förhöjda
halter av Odlingsbara mikroorganismer uppmätts, vilket gett bedömningen tjänligt med
anmärkning. Detta provet följdes upp och visade då på tjänligt dricksvatten. Järnhalterna i
utgående dricksvatten har legat relativt högt i år med flera värden precis runt tjänligt med
anmärkningsgränsen. Ett av två prov visade på förhöjd halt av α-aktivitet i utgående
dricksvatten. Inga av proven tagna hos användare i Nyköping och Oxelösunds kommuner har
visat på förhöjda halter av α-aktivitet. Fortsatt provtagningen enligt undersökningsprogrammet
behövs för att kunna se trender och utvärdera resultaten.
NOVF ser att de manganhalter som lämnar Högåsens vattenverk kan ge problem längre ned i
distributionskedjan varför det är viktigt att fortsätta med att hitta en process som minskar
halterna av framförallt mangan men även järn i vattnet.
Ökad leveranssäkerhet
Etablera ny reservvattentäkt.
Utredningar har under året utförts enligt planerna och området runt Husbymalmen är fortsatt
av intresse att utreda vidare.
Nya brunnar
3 nya brunnar är igång i dricksvattenproduktionen och 2 nya förslag på lämpliga områden för
nya brunnar har tagits fram.
Fyrsjöledning
Utredning gällande Fyrsjöledningen har under året pågått och i början av 2020 sker
upphandling och avtalsskrivning gällande ledningsrätt. Ledningar till förbindelsepunkterna
finns med i planeringen under budgetperioden.
Framtidsplanering/utveckling av mål
En direktionsdag hölls i mars när mål för verksamheten diskuterades inför budget och
verksamhetsplan 2020.
Underhållsplan
Utveckling av underhållsplaner för att säkra upp krav på säkerhet och driftprocesser är
genomfört enligt plan. Rensning och borttagning av gammal utrustning är genomförd.
Infiltrationsdamm är utredd och planeras i samband med kommande investeringar för att få
synergieffekter.
Borttagning av gamla brunnsanläggningar har på grund av resursbrist skjutits till kommande
år.
Investeringsplan
Investeringsplanen för 2019-2021 har under perioden följts men gått över årsplaneringarna på
grund av resursbrist. Planerade resurser har inte kunnat tillhandahållas av kommunen så
utredningar och upphandling gällande investeringsprojekten har tagit något längre tid än vad
som satts i årsplaneringarna.
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Sandtvätt
Sandtvätten kommer att testköras under våren 2020.
Förnyelse av vattenledningar
Utredning ny råvattenledning från Fyrsjö till Högåsen pågår och anläggning av denna planeras
under 2020, beroende på tillstånd och ledningsrätt. I budget 2019 planerades utredningarna
vara klara och läggas till investering Förnyelse Fyrsjöledning. I och med att utredningarna
fortsatt under 2019 har vi inte lagt ihop Investeringarna som planen i budget.
Nästa ledning som planeras för utredning är den som går mot Oxelösund från Minninge.
Beroende på hur Ostlänken, kommunens projekt med resecentrum och vattenfallsdragning av
elledningar kommer att påverka NOVFs anläggningar, kan prioriteringsordningen behöva
ändras de närmaste åren.
Säkerhetsutrustning Kameraövervakning
Ett övervakningssystem med kameror är upphandlat och installerat under våren 2019.
Investeringsprojekt 2019-2021.
Ack utfall utfall tom
tom 2018 20191231

INVESTERINGAR 2019-2021
UTREDNING JÄRN OCH MANGAN
NY RENINGSPROCESS
SANDTVÄTT
UTREDNING FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING
FÖRNYELSE FYRSJÖLEDNING
ÖKAD UTTAGSKAPACITET Ö8, V8,V9
UTBYGGNAD RADIOKOMMUNIKATION
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2018
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2019
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2020
PRIORITERAD LEDNING
KAMERAÖVERVAKNINGSSYSTEM
LÅGRESERVOAR MED SUGLEDNING

283
0
942
3835
2029

7 089

Budget
2019

3 300
980
62

X

157

X

496

X

4 995

Total
investerings
plan 2021 budget

plan
2020

X

12 400

X
X
X

X

X
41 000

X

X

X

X
X
X
66 600

X
13 200

Verksamheten följs upp genom följande nyckeltal
NYCKELTAL
2016

2017

2018

2019
Budget

2019

2020
Budget

Levererat dricksvatten
till Nyköping, m3

3 594 590

3 343 520

3 449 030

3 400 000

3 299 894

3 400 000

Levererat dricksvatten
till Oxelösund, m3

1 341 220

1 325 510

1 443 600

1 400 000

1 447 649

1 400 000

Elkostnad/m3 lev
dricksvatten, kr/m3

0,54

0,58

0,52

0,63

0,53

0,81

Elförbrukning, kWh

3 250 254

3 406 197

3 064 428

3 400 000

2 911 140

3 400 000

0,66

0,73

0,63

0,71

0,61

0,71

40

50

46

46

50

25

Elförbrukning/m3
dricksvatten, kWh/m3
Soliditet %. Eget
kapital/tot tillgångar
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Kommentarer nyckeltal
Levererat vatten
Totalt levererades 4 747 543 m3 under 2019, vilket var något mindre än budgetprognos på
4 800 000 m3. Det medförde en lägre intäkt på 262 285kr. Det är svårt att exakt hamna på
budgetprognosen när det gäller vattenleveransen men bedömningen är att vi hamnar runt
prognosen även kommande år.
Elförbrukningen
Minskad förbrukning mot föregående år beror bland annat på minskat uppvärmningsbehov.
Nya pumpar som installeras innebär mindre energiuttag. NOVF arbetar kontinuerligt med att
trimma in anläggningen för optimal drift.
Driftsredovisning

DRIFTSREDOVISNING (tkr)
2015

2016

2017

Budget
2018

Utfall
2018

Budget
2019

Utfall
2019

Avvikelse

13 139

16 373

23 431

24 100

24 520

24 100

23 898

-202

1

1

0

0

0

0

0

0

-218

-348

-404,3

-680

-632,6

-1190

-450

740

Främmande tjänster

-2693

-2948

-2 678

-6 850

-3 951

-6 170

-6 022

148

Personalkostnader

-2 573

-2 606

-3 682

-4 293

-4 220

-4 350

-3 819

531

-179

-263

-179,18

-367

-177

-385

-196

189

Energikostnader

-2 830

-2 612

-2 748

-3 000

-2 718

-3 000

-2 513

487

Övriga kostnader

-1 310

-2 100

-2 349

-2 310

-1 810

-2 405

-2 204

201

Avskrivningar

-2 582

-2 605

-2 541

-3 300

-2 562

-3 500

-2 770

730

-

-2 695

-1 478

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

-5

-340

-309

-241

-405

-177

-410

-238

172

415

-112

7 130

2 900

8 272

2 695

5 686

2 991

Rörelseintäkter
Ränteintäkter
Materialkostnader

Lokalkostnader

Nedskrivning
Finansiella intäkter
Räntekostnader
Resultat

-

Kommentarer driftredovisning
NOVF lämnar ett överskott på 5,7 mnkr.
NOVF utreder möjligheter att förbättra reningen av råvattnet genom att anlägga en ny
reningsprocess, denna har utretts under tidigare år samt fortsätter att utredas under
planperioden. En avsättning av 2019 års resultat görs för att möta de kommande
kostnadsökningarna i samband med investeringen av den nya reningsprocessen.
Intäkter
Intäkterna är något lägre än budgeterat, p.g.a. lägre vattenleverans till Nyköpings kommun.
Kostnader
Materialkostnader – En del av det underhållsåtgärder som planerades för 2019, nedläggning
av gamla brunnar, har inte genomförts p.g.a. Resursbrist, men påbörjas januari 2020.
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De största kostnaderna i drift- och underhållsverksamheten är personal, elkostnader och
servicearbeten. Dessa kostnader kan variera över åren beroende på hur mycket
personaltimmar som Nyköpings kommun kan tillhandahålla, hur mycket arbetstid som går åt
till investeringar samt vilka år som olika större servicearbeten utförs.
Främmande tjänster – Verksamheten har utfört underhåll av dammarna då den planerade
sandtvätten blivit försenad.
Personalkostnader – Beställda antal resurstimmar från kommunen har inte kunnat levereras.
Lokalkostnader – Lägre än budget pga. mindre snöröjning och planerat underhåll har skjutits
framåt på grund av resursbrist.
Energikostnader – lägre än budgeterat.
Avskrivningar – Posten är längre än budgeterat och det beror på att aktiveringar av
anläggningar har gjorts senare än planerat samt övergång till komponentavskrivningar.
Utrangeringar- inga utrangeringar har gjorts i år.
Räntekostnader – räntekostnaderna blev lägre p.g.a. den låga räntan under året och att nya
lån inte behövts tas upp.
Balanskravsutredning
Balanskravsresultatet uppnås utifrån utfallet för 2019. Inga justeringar har gjorts. Överskottet
från årets resultat har avsatts till nya investeringar avseende ny reningsprocess för
kommande åren, enligt bilaga 1.
Balanskravsresultat
Årets resultat enl RR
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med
god ekonomisk hushållning,
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning,
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och
Återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper.
Summa Balanskravsresultat

2019
5 686
0
0
0
0
5 686

Ekonomisk ställning
Soliditeten visar på hur stor del av balansräkningen tillgångar som finansierats med eget
kapital. Soliditeten uppgår till 50 % för 2019, (46 % 2018).
Ökningen beror på att likvida medel har ökat med 6,1 mnkr samt ökade
anläggningstillgångarna med ca 2,2 mnkr, medan det egna kapitalet ökat med 5,7 mnkr på
grund av det positiva resultatet för året.
NOVF:s totala anläggningstillgångar har ökat med 9 % motsvarande 2,2 mnkr, på grund av
investeringar av sandtvätt, säkerhetsutrustning samt Fyrsjöledning.
NOVF har ett långfristigt lån hos Nyköpings kommun på 20 mnkr. Ingen minskning av lånet
har skett under året då det inte amorteras. Kommande år med hög investeringsbudget finns ett
utökat lånebehov. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av balansräkningens tillgångar som

9

finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden för NOVF ligger nu på 50% (54 %,
2018).

Den genomsnittliga upplåningsräntan har varit 1,2 % under år 2019 (0,9 % 2018). Den
genomsnittliga räntebindningstiden har varit 1 månad då räntan bygger på Nyköpings
kommuns genomsnittliga upplåningsränta per månad. Lånet löper tills vidare.

Händelser av väsentlig betydelse
Verksamheten har nedan några frågor som kan diskuteras utifrån en känslighetsanalys:
•
•
•
•

Vattenleveranser
Miljö och kvalitet
Säkerhet
Resurser behov av olika kompetenser

Vattenleveranser
Vattenpriset ska avspegla behovet för kommande intäkter, för att täcka underhåll och
investeringar. När det gäller intäktsbehovet har olika scenarior beräknats baserat på
avskrivningar och räntor för att få fingervisning om hur vattenpriset kan behöva förändras
beroende på vilka beslut som tas gällande finansieringen.
Intäkterna från vattenleveranserna har de senaste åren varit svåra att göra prognoser på, då
det är många faktorer som spelar in. Vissa år får NOVF ett överskott, då kommunerna behöver
betala för större vattenuttag. Andra år blir NOVF återbetalningsskyldig då kommunerna har
haft ett lägre vattenuttag.
Investeringarna som planeras ligger i investeringsplanen likaså prognoserna för dessa.
Driftkostnaderna ses öka över tid i och med att reningsprocessen behöver utvecklas för att
uppnå kraven gällande manganhalterna och en långsiktigt hållbar vattenproduktion och
vattendistribution.
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Miljö och kvalitet
Ökade krav gällande miljö och kvalitet medför ökade kontroller av mark och vatten. Händelser
som sker runt verksamheten kan påverka vattenkvalitet.
Säkerhet
Säkerheten har varit i stort fokus de senaste åren. Under 2017 påbörjades en
Nödvattenförsörjningsplan som drivs av Räddning och säkerhet. Båda kommunerna och
NOVF ingår i arbetsgruppen.
En vattenförsörjningsplan påbörjades av Länsstyrelsen under 2017. Det är en plan där alla
kommuner i Södermanland kommer att ingå samt olika verksamheter.
NOVF ser att dessa planer är mycket viktiga för kommunernas arbete med att säkerställa
vattenförsörjningen kortsiktigt och långsiktigt. NOVF bidrar med de erfarenheter och
kunskaper som finns gällande den vattenproduktion som finns idag samt pågående utredning
gällande reservvatten.

Väsentliga personalförhållanden

NOVF köper in all personal från Nyköpings kommun.

De är en stor risk för verksamheten att de personella resurserna inte går att få från Nyköpings
kommun för kommande utvecklingsbehov av anläggningarna.
NOVF kommer under 2020 titta på lösningar för att säkerställa resurser för verksamheten.

Förväntad utveckling

Prognosen för vattenleveransen är att den kommer öka de närmaste åren då
befolkningen förväntas växa, nya fastigheter anläggs och ansluts inom NOVFs
distributionsområde.
Kraven på dricksvattenproducenterna ökar, både kontrollerna av råvatten,
beredningsstegen och dricksvatten.
Ostlänken, ny järnväg som planeras i regionen har stor påverkan på NOVFs
anläggningar då den kommer passera vattenskyddsområdet likaså ligger
huvudvattenledningarna i planerad järnvägsdragning.
NOVF har tagit fram ett förslag till komponentavskrivning som kommer att påverka
resultatet för 2019, främst då ledningarnas avskrivningstid ändras till 50 år.
Kommande investeringsbehov vad gäller anläggande av reservvatten är en stor fråga som
diskuterats med kommunerna, för att skapa rätt förutsättningar för etablering och distribution.
NOVF har ett uppdrag att under 2020 återkomma med vidare förslag på lämpliga alternativ för
reservvatten.
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Utfall & Budget
2019
Utfall 2019-12-31

Budget 2019

VERKSAMHETENS
INTÄKTER

23 898

24 100

Produktion

-13 221

-14 500

Driftprojekt

-1 983

-3 000

Avskrivningar

-2 770

-3 500

0

5

-238

-410

5 686

2 695

-5 686

-2 695

0

0

Försäljning vatten

VERKSAMHETENS
KOSTNADER

FINANSIELLA INTÄKTER

FINANSIELLA KOSTNADER

ÅRETS RESULTAT
Avsättning av resultat till ny
reningsprocess
TOTALT
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RESULTATRÄKNING
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

2019-12-31

2018-12-31

1

23 898

24 520

2,3

-15 204

-13 510

4

-2 770

-2 481

5 924

8 529

0

0

-238

-177

5 686

8 352

-

-

5 686

8 352

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

5

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter/kostnader
Årets resultat

6
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BALANSRÄKNING
Belopp i Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark och markanläggningar

7

48 492

47 607

Inventarier

8

6 741

5 483

55 233

53 089

15 533

17 670

6 193

54

Summa omsättningstillgångar

21 726

17 723

SUMMA TILLGÅNGAR

76 959

70 812

2019-12-31

2018-12-31

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

9

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ingående eget kapital

10

32 578

24 307

Årets resultat

10

5 686

8 352

38 264

32 659

Summa eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder

11,12

20 000

20 000

Kortfristiga skulder

13

18 695

18 154

Summa skulder

38 695

38 153

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

76 959

70 812

Inga

Inga

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

14

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Den löpande verksamheten
Årets resultat

6

5 686

8 352

Justering för avskrivningar

4

2 770

2 481

8 456

10 833

Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital
+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga
fordringar

9

2 137

-16 867

+/- Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

13

542

14 856

11 135

8 822

-4 995

-7 054

-4 995

-7 054

Koncernkontokredit

0

-1 717

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

-1 717

6 140

51

54

3

6 193

54

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i markanläggningar och inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

7,8

Finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning,
rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal
redovisning vilket bl.a. innebär att:
Förändrade redovisningsprinciper 2019.
Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 vid av
byggnader, markanläggningar, tekniska anläggningar och inventarier, utifrån RKR-R4
Materiella anläggningstillgångar.
Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån
bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar
vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter.
Effekten på årets – och kommande års – avskrivningskostnad från den nya principen
bör bli en minskade kostnad. För 2019 uppgår minskningen till ca 81 tkr.
Komponentredovisning tillämpas på investeringar/anläggningstillgångar som tagits i
bruk historiskt.
Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya principen.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
- En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk
livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar
redovisas till bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda
avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i
form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av
nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till
exempel verksamhetsförändringar och teknikskiften.
Från och med 2019 tillämpas komponentavskrivning, modellen används även på
befintliga anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. I tabell
framgår intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens
rekommenderade avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till
och med 2019.
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Avskrivningstider Anläggningar (år)
Byggnad
- Stomme
- El
Markanläggning
Inventarier

2018
33

20-40
10-20

2019
50
10
40-70
5-20

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för
värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och
eventuella nedskrivningar.
Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella
anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 för byggnader, markanläggningar,
inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i
anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av
faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar och vid
tillkommande komponenter.
Kassaflödeanalys
Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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NOTER

2019-12-31

2018-12-31

23 868

24 463

30

57

23 898

24 520

Energikostnader

-2 513

-2 718

Övriga externa kostnader

-8 774

-6 477

Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom)

-3 016

-3 448

Vattenverkschef

-625

-599

Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg

-173

-168

-15 101

-13 410

5

5

98

95

103

100

-2 770

-2 562

0

81

-2 770

-2 481

Räntekostnader

-238

-177

Räntekostnader

-238

-177

0

0

Årets resultat enligt RR

5 686

8 352

Årets justerade resultat enligt balanskrav

5 686

8 352

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Va-intäkter
Övriga rörelseintäkter
Verksamhetens intäkter
Not 2 - Verksamhetens kostnader

Verksamhetens kostnader
Not 3 - Ersättning till revisorer
Lekmannarevisorer
PwC
Revisionskostnader

Not 4 - Avskrivningar
Avskrivningar
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning
Avskrivningar
Not 5 - Finansiella kostnader

Not 6 - Årets justerade resultat enligt balanskrav
Justering enligt balanskrav

18

NOTER

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde

11 051

11 051

Ackumulerat anskaffningsvärde

11 051

11 051

Ingående avskrivningar

-2 954

-2 391

-564

-335

Not 7 - Byggnader, mark och markanläggningar
Byggnader

Årets avskrivning
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning
Ackumulerade avskrivningar

-229
-3 518

-2 954

7 533

8 097

Ingående anskaffningsvärde

492

492

Ackumulerat anskaffningsvärde

492

492

Bokfört värde mark

492

492

63 351

57 176

Årets investering

4 501

6 175

Omklassificering

-1 609

Ackumulerat anskaffningsvärde

66 242

63 351

-24 333

-23 083

-1 442

-1 736

0

486

-25 775

-24 333

Bokfört värde markanläggning

40 467

39 018

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar

48 492

47 607

Bokfört värde byggnader
Mark

Markanläggning
Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning
Ackumulerade avskrivningar
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NOTER

2019-12-31

2018-12-31

15 721

14 842

Årets investering

496

879

Omklassificering

1 608

0

17 825

15 721

-10 238

-9 571

-846

-491

0

-176

-11 084

-10 238

6 741

5 483

15 057

15 580

0

249

476

1 571

0

269

15 533

17 670

32 578

24 307

5 686

8 352

Not 8 - Inventarier
Inventarier
Ingående anskaffningsvärde

Ackumulerat anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning
Ackumulerade avskrivningar
SUMMA Inventarier
Not 9 - Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Redovisning moms
Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader
Övrigt
Fordringar
Not 10 - Eget Kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Effekt av tillämpning av komponentavskrivning
Eget kapital

-81
38 264

32 578
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NOTER
Not 11 - Långfristiga skulder

2019-12-31

2018-12-31

Nyköpings kommun

20 000

20 000

Långfristiga skulder

20 000

20 000

17 000

17 000

0

0

0

0

749

1 178

Upplupna kostnader

1 559

1 255

Utgående moms

2 617

2 845

4

4

Interimskuld IOF

13 765

12 871

Kortfristiga skulder

18 695

18 154

Not 12 - Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjat kredit uppgår till
Not 13 - Kortfristiga skulder
Amortering på långfristigt lån
Leverantörsskulder

Skatter
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Nyköping 2020-02-13

Carl-Åke Andersson

Tommy Karlsson

Linda Forså

Tapio Helminen

Tommy Jonsson
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Bilaga 1. Investeringsplan 2018–2030
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NOVF
NYKOPING-OXEL6SUNDS
VATTENVERJ(SFORBUND
Revisorerna
Kommunfullmiiktige i
Nykopings kommun
Oxekisunds kommun

REVISIONSBER]iTTELSE F6R VERKSAMHETSARET 2019
Vi, av fullm?iktige utsedda revisorer har granskat Nyk<iping-Oxeldsunds Vattenverksfiirbunds
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2019.

Direktionen ansvarar ftir att verksamheten bedrivs i enlighet med giillande mil, beslut och
riktlinjer samt de ft)reskrifter som giiller ftir verksamheten. De ansvarar ocksi ftir att det finns
en tillriicklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar iir att granska verksamhet, intern kontroll och riikenskaper och prdva om
verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mil och fiireskrifter
som giiller ftir verksamheten.
Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
ftirbundsordningen och forbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomftirts med
den inriktning och omfattning som beh<ivs fiir att ge rimlig grund ftir bed<imning och
ansvarsprcivning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan " Revisorernas redogcirelse" och dArtill fogade bilagor nr 2-4.
har bedrivit verksamheten
ekonomisk synpunkt tillfr edsstiil lande siitt.

Vi beddmer att direktionen

pi ett iindamilsenligt och fran

Vi bedrimer att riikenskaperna i allt viisentligt tir rdttvisande.
Vi instiimmer i direktionens bedrimning att balanskravet for 2019 iir uppfullt. Fdrbundet
redovisar ett overskott
tidigare ir att tiicka.

pi

5 686 tkr efter balanskravsutredning. Det finns inget underskou

frin

Vi instiimmer i direktionens bed<imning att de finansiella m&len ftir har uppnitts. Vi
instiimmer ocksi i att milen ftir verksamheten har uppnitts.
Revisionen har omfattat granskning av delirsrapport 2019 (bilaga 2), granskning av intern
kontroll (bilaga 3), bokslut och irsredovisning ftir 2019 (bilaga 4) samt trtiffar med
ftirbundsledningen.

Vi tillstyrker att respektive futlmiiktige beviljar ansvarsfrihet fiir direktionen samt de
a ledamtiterna i densamma.
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Eva Asthage

Granskning av
flrsredovisning zalg
Ny kripin

g Oxelcis u nds Vattenverksfcirbu nd

Annika Hansson, Projektledare
Clara Lindgren, Projektmedarbetare
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lakttagelser och bed6mningar
Bed<imningar
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Sammanfattning
PwC har p6 uppdrag av vattenverksfdrbundets f6rtroendevalda revisorer granskat
kommunens Arsredovisning f6r perioden 2019-01-01
-2019-12-31. Uppdraget ing6r
som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r Ar 201g.
Syftet med granskningen flr att ge kommunens revisorer underlag f6r sin skriftliga
beddmning om 6rsredovisningen dr upprdttad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet dr f6renligt med de m6l fullmdktige beslutat.
Med utgAngspunkt fr6n stdllda revisionsfr6gor ldmnas foljande revisionella
beddmningar:

Liimnar irsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska stillningen?
Vi bedomer att Arsredovisningen i allt vdseniligt innehiller upplysning om
verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.
Vattenverksf6rbundet lever upp till kommunallagens krav pA en ekonomi i balans.

Ar irsredovisningens resultat frirenligt med de rnAI fullmdktige beslutat avseende
god ekononnisk hr"lshillning?
Vi beddmer att resultatet dr f6renligt med de finansiella mil som medlemskommunernas
fullmiktige faststdllt i budget 2019.
Vi bed6mer att verksamhetens utfall dr fdrenligt med de av medlemskommunernas
fullmdktige faststdllda verksamhetsmilen i budget 2019.
Direktionen 16mnar inte en sammanfattande beddmning avseende den samlade
mAluppfyllelsen avseende god ekonomisk hush6llning for 61 2019. Samtliga mil
beddms som uppfyllda

Ar rdkenskaperna i atlt vdsentligt rittvisande?
Vi beddmer att rdkenskaperna i allt visentligt dr rittvisande. Vissa forbdttringar har
gjorts sisom Overging till komponentavskrivning och utveckling av
redovisningsprinciperna. Det flnns vissa kommentarer i rapporten.
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Inledning
Bakgrund
Enligt 4 kap 3 S LKBR ska arsredovisningens delar upprattas som en helhet och ge en
rattvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska stallning. Detta galler aven f6r kommunalfdrbund
Kommunalf6rbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mAl f6r god
ekonomisk hush5llning i budgeten. Dessa mil ska sedan fdljas upp idel6rsrapport och
Srsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 $ bedoma om resultaten i
arsredovisningen ar forenliga med de mal medlemskommunernas fullmdktige beslutat.
Revisorernas skriftliga beskrivning ska lamnas till medlemskommunernas fullmektige
inf6r behandlingen av irsredovisningen. Denna granskning utg6r underlag fdr det
utlatande som revisorerna ska ldmna till medlemskommunernas fullmdktige.
Revisionsobjekt ar drrektionen som ar ansvarig for arsredovisningens upprattande.

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag f6r sin skriftriga bedomning om
Srsredovisningen ar upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet dr fdrenligt med de mal fullmdktige beslutat.
Granskningen ska besvara f6ljande revisionsfr6gor.

.
o
o

Lamnar arsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska stdllningen?

Ar irsredovisningens resultat forenligt med de mdl medlemskommunernas
fullmdktige beslutat avseende god ekonomisk hushallning?
Ar rdkenskaperna i allt vdsen igt rattvisande?

F0ljande kriterier anv6nds i granskningen:

o
o
o
o

-L
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Kommunallag (KL)
Lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR)

Ridet for kommunal redovisnings rekommendationer
Medlemskommunernas fulmektiges besrut avseende god ekonomisk husha[ning

3

rN

Avgriinsning och metod
Avgrdnsning och inriktning har skett efter en bedOmning av vAsentlighet och risk. Till
grund for beddmningen ligger bland annat resultatet av tidigare irs granskning och
fordndringar i normgivningen avseende den kommunara redovisningen.
Fel i rdkenskaperna betraktas som vdsentliga om de dr av sAdan omfattning eller typ att
de, om de varit kdnda f6r en vdlinformerad ldsare av irsredovisningen med intressen i
kommunen, hade p6verkat dennes beddmning av kommunalforbundet. Detta kan
inkludera sAvdl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och
verksamheter.
Granskningen har utfdrts enligt god revisionssed med utgingspunkt i utkast "Vigledning
fdr redovisningsrevision i kommuner och landsting" frin Sveriges kommunala
yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen har skett genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av rdkenskapsmaterial.
VAr granskning omfattar inte intern kontroll i system och rutiner som genererar underlag

till den finansiella rapporteringen.
Rapporten har sakgranskats av fdrbundschef och controller

_&
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Iakttagelser och bedomningar
verksamhetens utfa ll, finansieri ng och ekonom iska stil lning
lakttagelser
FOrva ltn

i

ngs

beriittelse

Fdrvaltningsberdttelsen innehiller en Oversikt 6ver utvecklingen av f6rbundets
verksamhet.
F6rvaltningsberdttelsen innehAller upplysningar om viktiga fdrh6llanden f6r resultat och
ekonomisk stdllning. Fdrvaltningsberdttelsen innehdller upplysningar om hdndelser av
vdsentlig betydelse for forbundet som intrdffat under rdkenskaps6ret eller efter dess
slut. lnga sdrskilda hdndelser noterade efter rdkenskapsirets slut.
F6rvaltningsberdttelsen inneh6ller upplysning om forbundets f6rvdntade utveckling.
F6rvaltningsberdttelsen innehiller upplysningar om andra forhillanden som dr av
betydelse fdr styrningen och uppfoljningen av den kommunala verksamheten.
Fdrvaltningsberdttelsen innehAller en utvdrdering av om m6len och riktlinjerna for god
ekonomisk hushillning har uppnitts och f6ljts. Resultatet av god ekonomisk hushillning
bed6ms under avsnittet god ekonomisk hushdltning i denna rapport.
F6rvaltningsberdttelsen innehAller en utvdrdering av forbundets ekonomiska stdllning.
Forvaltningsberdttelsen in nehdller u pplysn ngar om arets resu ltat efter
balanskravsjusteri ngar. Nigra balanskravsj usteringar gors nte och
balanskravsresultatet uppgAr till 5 685 tkr. Detta innebdr att forbundet har klarat
balanskravet och det finns inget negativt resultat fr6n tidigare ir att iterstdlla.
i

i

Arsredovisningen innehiller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgir hur utfallet
fdrhaller sig till den budget som faststdlls f6r den ldpande verksamheten.

Arsredovisningen innehiller en investeringsredovisning i eget avsnitt.
I nvesteri ngsredovisn
ngen omfattar en sam lad redovisning av forbundets
investeringsverksam het. Utfall t. o. m. 20 1 9 redovisas per investerin gsobjekt medan
budget fdr 2019 och flerArsplan 2020-2021endast redovisas med markering av aktuella
investeringar och total investeringsbudget. Vi accepterar detta forfarande.
i

Vi beddmer att drsredovisningen i allt vdsentligt redogdr for utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.
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Vattenverksfdrbundet lever upp till kommunallagens krav
2019.

pi

en ekonomi i balans f6r 6r

God ekonomisk hushAllning
Kommunfullmdktige har faststillt ett mAldokument f6r perioden 2019-2021 innehAllande
ett antal finansiella m6l och verksamhetsmil.

I irsredovisningen gors en avstemning mot f6rbundets finansiella mal fdr god
ekonomisk hushAllning som faststallts i budget f6r 20'19.

Finansiella mAl

Utfall 2019

Miluppfyllelse
Vattenverksf ti rbu ndets
bed6mning

Ekonomi i balans. O-resultat

Positivt resultat med 5 685 tkr

M6let uppfyllt

100 % egenfinansiering

Vattenavgifterna ska
finansiera drift skostnaderna

M6let bedoms som uppnatt

KostnadseffeKiv verksamhet

Total kostnad/levererat vatten
ska inte overstig 5 kr/m3

Milet bedoms som uppnatt

Av redovisningen framgir att samtliga finansiella mil uppfylls.

}
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Mil fdr verksamheten

Mil frir

Utfall20{9

verksamheten
faststdllda i
budget 2019
(aktivitet)

Miluppfyllelse
Vattenverksfdrbundet
s bed<imning

God vattemkvm{*tmt
Utveckling av
vattenprovtagning

Provtagningsprogram
utvecklas med
avseende pi krav
och behov f6r kontroll
av rAvatten och
dricksvatten

M6let beddms uppnAtt

Okad
leveranssiikerhet
Etablera
reserwattentdkt

Rapportering till
Direktionen om
fortl6pande arbete

MAlet beddms uppnitt

Fdrnyelse
huvudvattenledning
ar

Fdrnyelse av
huvudvattenledningar
planeras att i
genomsnitt ske med
2 o/o per Ar

MAlet beddms uppnAtt

Direktionsdag

M6let beddms uppndtt

Klart/fordrojt.
Redovisning for vilka
arbeten som har
utf6rts ldmnas i
forvaltn ngsberdttelse

Milet beddms uppnAtt

Utveckling av

mil

Underh*[$up$am

Planerade arbeten
utf6rs

i

n
$y'rvestenimgmpIam

Utredningar utf6rs
att planen kan
f6ljas

si

Utfall bokslut.
lnvesteringsplanen
2019-2021 uppges
ha fdljts under
perioden, har gAtt
6ver
6rsplaneringarna
p.g.a. resursbrist.
Planerade resurser
har inte kunnat
tillhandahillas av
kommunen sA
utredningar och
upphandling gdllande
nvesteri ngsprojekten
har tagit nigot ldngre
tid dn vad som satts i
Arsplaneringarna

Mdlet bed6ms uppnAtt

i
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I Arsredovisningen gors en avstdmning mot kommunens verksamhetsmal for god

ekonomisk hushallning som faststallts i budget 2019. Av den framgir att samtliga mil
bed6ms som uppfyllda.
Bedomning

Vi bedomer att utfallet ar fdrenligt med medlemskommunernas fullmektiges mil f6r god
ekonomisk hushAllning i det finansiella perspektivet.
Vi bed6mer, utifrin irsredovisningens aterrapportering, att verksamhetens utfall dr
f6renligt med medlemskommunernas fullmaktiges 6vergripande mel fdr verksamheten.
Vi noterar dock att utredningar och upphandling gallande investeringsprojekt har tagit
nagot langre tid dn vad som satts i arsplaneringarna p.g.a. att planerade resurser inte
har kunnat erhAllas av Nyk6pings kommun.
Direktionen ldmnar ingen sammanfattande beddmning avseende den samlade
miluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushillning for ar 2019, men samtliga mal
bedoms som uppfyllda.

Riittvisande

ra

kenskaper

lakttagelser

Resultatrekning
Resultatrekningen er uppstalld enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Justering
har gjorts i not avseende jdmforande redovisning frin fdregiende Ar p.g.a. overgang till
komponentavskrivning.

Vi har noterat att medlemskommunerna har tagit nytt reglemente for pensioner till
fortroendevalda. Det framg5r inte nagot om fdrtroendevalda i NOVF ska ha ersettning
med pensionsformin pi de erhillna arvodena. I likhet med tidigare erhdller
fdrtroendevalda i NOVF inte nAgon pensionsformAn p6 de erhAllna arvodena.

Balansrdkning
Balansrakningen ar upprattad enligt LKBR och omfattar erforderliga noter. Vi noterar att
fdrbundet har gAtt over till komponentavskrivning under 2019. Nagot
anlaggningsregister flnns dock inte annu. Forbundet anvander Nykdpings kommuns
redovisningssystem och kommunen har annu inte g6tt 6ver till komponentavskrivning
vilket paverkar f0rbundets mojlighet.

Justeringar har gjorts av ingAende balanser till f6ljd av overgAngen till
komponentavskrivning. Vi noterar att Srets avskrivningar av inventarier ingar ijustering
av ingAende balans.
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Kassafl6desanalysen dr uppstdlld enligt gdllande rekommendation. Den omfattar
erforderliga noter. Kassaflodesanalysen dverensstdmmer med 6vriga delar av
6rsredovisningen.

Redovisningsprinciper
Upplysning om tilldmpade redovisningsprinciper ldmnas som not i 6rsredovisningen
vilket dr en utveckling frin tidigare 6r.
Beddmning

Vi beddmer att rdkenskaperna i allt vdsentligt dr rdttvisande. Vi ser positivt pi att
6vergAng har skett till komponentavskrivning dven om vi noterar att man dnnu inte har
nAgot anldggningsregister. Vi har granskat denna 6verging Oversiktligt och noterar att
Arets avskrivning av inventarier ingAr ijusteringen av ingAende balans. Bedoms som ej
vdsentligt totalt sett i granskningen. En dversyn av rutinerna behdver goras och vi
kommer att f6lja detta i samband med granskningen av delArsrapporten. Vi ser positivt
pi att man nu har utvecklat redovisningsprinciperna och dven vissa andra delar av
Arsredovisningen. Ytterligare utveckling behdver gdras, bl.a. avseende komponenter
och avskrivningstider. En dversyn behdver ocksA g6ras f6r att anpassas till de krav som
Lagen om allmdnna vattentjdnster stdller utifrAn kravet pA att uttaget av taxa inte fir
dverskrida vad som beh6vs for att bedriva nddvdndig verksamhet, d.v.s. vinst f6r inte
genereras. Uttag fir gdras f6r att sdttas av till en dverskottsfond f6r nyinvesteringar
under vissa f6rutsdttningar. F6rbundet b6r till kommande 6r utveckla redovisningen sA
att detta tydligg6rs. Detta har pipekats dven tidigare ir.
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Bedomningar utifrfln
revisionsfrflgor
RevisionsfrAga

Kommentar

Ldmnar
6rsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
stdllningen?

Uppfyllt

Ar 6rsredovisningens
resultat f6renligt med
de milfullmdktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushillning?
Finansiella mdl

o
o
o

o
o
@
Uppfyllt
Uppfyllt

Verksamhetsmdl

Ar rdkenskaperna
allt vdsentligt
rdttvisande?

i

Uppfyllt

o
o
o

2020-03-02

Annika Hansson,
U p pd rag s I e d a re /P roj e kt I e d a re

Denna rapport har upprdttats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029€740) (PwC) pi uppdrag
av Nyk6pingOxel0sunds VattenverksfOrbund enligt de villkor och under de forutsdttningar som framgAr av
projektplan frAn 2019-12-05. RvC ansvarar inte utan sdrskilt Stagande, gentemot annan som tar delav och
f6rlitar sig p6 hela eller delar av denna rapport.

..rt

pwc

10

Granskning av

delflrsrapport 2olg
Nyktiping-Oxekisunds vattenverksfcirbund

Annika Hansson, ceftifierad kommunal revisor
Clara Lindgren, revisionskonsult
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Sammanfattning
PwC har pA uppdrag av kommunalfdrbundets f6rtroendevalda revisorer dversiktligt granskat kommunens delArsrapport fdr perioden 2019-01-01 2019-0&31. Uppdraget ingir
som en obligatorisk del av revisionsplanen f6r Ar 2019.

-

Syftet med den 6versiktliga granskningen ar att ge kommunalfdrbundets revisorer ett underlag f6r sin bed6mning av om delArsrapporten ar upprattad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt om det prognostiserade resultatet ar forenligt med de mal
som direktionen faststal[.
Med utgAngspunkt frAn stdllda revisionsfrAgor lamnas f6ljande sammanfattande revisionella bed6mning:
Har delarsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisn ingssed?

Vi bed6mer att delArsrapporten i allt visentligt ar upprattad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i 6vrigt. Bedomningen i delirsrapporten ar att balanskravet kommer
att uppfyllas for ar 2019.
Ar resultaten i delarsrapporten fcirenliga med de av fullmaktige faststallda malen for god
ekonomisk hushallning, d.v.s. finns fOrutsettningar att malen kommer att uppnas?

Vi bed6mer att det prognostiserade resultatet 5r fdrenligt ar fdrenligt med de finansiella
mAl som direktionen fastst6llt i budget 2019.

Vi bed6mer, utifrin del6rsrapportens aterrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall ar fdrenligt med de av direktionen faststallda verksamhetsmAlen i budget 2019 f6r
de mal som f6ljs upp i delarsrapporten. For de m6l som inte foljs upp forren i arsredovisningen kan vi inte gora nagon beddmning. Den sammanvagda beddmningen blir dermed
att verksamhetsmilen delvis ar f6renligt med de faststellda milen.
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Inledning

1.
1.1.

Ba

kgrund

Fullmiktige ska behandla minst en delArsrapport per ar f6r kommunalfdrbund. I samband
med fullmaktiges behandling av delarsrapporten ska aven revisorerna beddma resultatet i
delarsrapporten. Denna granskning utgdr underlag fdr det utlitande som revisorerna ska
ldmna till fullmdktige. Detta galler dven f6r kommunalfdrbund
Delarsrapporten ska omfatta en period av mtnst hdlften och hogst tva tredjedelar av rdkenskapsdret och den ska inneh6lla en dversiktlig redogorelse for utvecklingen av kommunalforbundets verksamhet och resultat sedan foregAende rdkenskapsdrs utgAng.
Kommunalf6rbundet skall formulera verksamhetsmdssiga och finansiella mal fdr god ekonomisk hush6llning i budgeten. Dessa mal ska sedan fdljas upp idel5rsrapport och Arsredovisning.
Revisionsobjekt ar direktionen som ar ansvarig for delarsrapportens upprattande

1.2.

Syfte och Revisionsfrigor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag f6r sin skriftliga bedomning vilken skall
bi1699as delArsrapporten i samband med medlemskommunernas fullmdktiges behandling
av densamma.
Granskningen ska besvara fOl.iande revisionsfrigor:

.
.

Har del6rsrapporten upprattats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delarsrapporten f6renliga med de av direktionen faststallda malen
for god ekonomisk hushillning, d.v.s. finns forutsattningar att milen kommer att
uppnas?

1.3.

Revis io ns kriterier

Fdljande kriterier anvands i granskningen:

o
.
o
o
.
1.4.

Kommunallag (KL)
Lag om kommunal boK6ring och redovisning (LKBR)
RAdet f6r kommunal redovisnings rekommendation R17, DelArsrapport

DireKionens beslut avseende god ekonomisk hushAllning
Direktionensanvisningaravseendedelarsrapport

Avgrdnsning och metod

Granskningen av delarsrapporten omfattar:

o
.

-L
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6versiktlig granskning av den finansiella delen av delarsrapporten per 20'19-08-31

,

fOrvaltningsberaftelsensinnehAll,

3

(ulL

hur kommunalf6bundet redovisar hur val det prognostiserade resultatet dr forenligt
med melen fdr god ekonomisk hushAllning (finansiella och verksamhetsmassiga
m6l).
Granskningen utgAr frin Vagledning 4, Granskning av delarsrapport, utgiven av Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning
och intervjuer med nyckelpersoner som ar ansvariga fOr delarsrapportens upprattverksamhet i rimlig grad kunna bedoma om delarsrapporten ger en rattvisande bild. Granskningen ar 6versiktlig och omfattar derfor att bedoma ett urval av underlagen till den information som ingir i delarsrapporten. Detta utesluter inte att andra an her framforda felaktigheter kan f0rekomma.
En dversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jamf6rt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i
ovrigt har.
Den granskade delarsrapporten faststdlldes av direktionen 2019-09-19 och vi har aven
granskat rapport som justerats pa nagra punkter i samband med vAr granskning 2019-0923.
Rapportens innehall har sakgranskats av verksamhetschef och ekonom.
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Iakttagelser och
bedomningar

,

2.'1.
21

1

Lagens krav och god redovisningssed
lakttagelser

Den uppraftade delarsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet for perioden uppgAr till 5 862 tkr. Direktionen har 6verlemnat rapporten inom lagstadgad tid titt
fullmdhige.

F6rvaltningsberattelse
Forvaltningsberattelsen innehAller uppgift om handelser av vasentlig betydelse som intrdffat under eller efter delarsperiodens slut, men innan delarsrapporten upprattats
Upplysningar om fOrbundets fdrvantade utveckling avseende ekonomi och verksamhet
utifr6n god ekonomisk hushallning beskrivs.
En redovisning av hur helarsprognosen fcfrhiller sig till den budget som faststdllts fdr den
ldpande verksamheten g6rs. Det prognostiserade resultatet uppgAr till 5 862 tkr vilket dr
3 167 tkr battre an budgeterat.
En beddmning av balanskravsresultatet utifr6n helirsprognosen lamnas.

Finansiella rapporter
Delarsrapporten innehAller resultat- och balansrakning samt de noter som kravs enligt
RKR:s rekommendation R17. Rdkenskaperna omfattar periodens utfall samt jdmf6relsetal
i enlighet med rekommendationen.
En samlad, 6versiktlig beskrivning av f6rbundets drift- och investeringsverksamhet finns i
delarsrapporten. Driftredovisningen finns under rubrik "Budget och prognos". Det finns en
mindre differens mellan investeringsredovisningen och noterna till balansrakningen.
Denna bedoms som ej vasentlig.

Vid granskningen av periodens resultat- och balansrikning f6r kommunen har inga vasentliga awikelser noterats:

Noter
Redovisningsprinciper fdr del6rsrapporten anges som ett eget avsnitt bland rdkenskaperna. Det framgir inte att principerna dr densamma som vid fdregaende irs irsbokslut.
Hdnvisning gdrs till att f6rbundet foljer samma redovisningsprinciper som Nyk6pings
kommun. Vissa redovisningsprinciper beskrivs. Utveckling b6r goras till bokslutet av redovisningsprinciperna sa att aktuella redovisningsprinciper framgAr i f6rbundets 6rsredovisning utan hdnvisning Nyk6pings kommun.
Forklaring till sasongsvariationer beskrivs ej sdrskilt.
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Vi bedomer att delersrapporten i allt vasentligt dr i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i 6vrigt. Bedomningen i delarsrapporten ar att balanskravet kommer att
uppfyllas fdr ir 2019.

2.2.

God ekonomisk hushdllning

Direktionen har faststaln ett mebokument f6r 2019 innehAllande ett antal finansiella mAl
och verksamhetsmAl.

Finansiella mil
I delirsrapporten g6rs en avstamning mot arsprognosen avseende f6rbundets finansiella
m6l som faststallts i budget 2019. Det star att uppfdl.lning av resultatet gOrs upp vid Arsredovisningen, men redovisningen av prognosen i rapporten innebar att man kommer att
klara mdlet. Detta framger ocksa vid redovisningen av malet f6r egenfinansiering.

Av redovisningen framgAr att samtliga finansiella mel prognostiseras att uppfyllas.

Mil

f<ir verksamheten
delirsrapporten gdrs en uppfoljning av samtliga mal som fullmdktige faststalfi for verksamheten utom avseende framtidsplanering/utveckling av mil samt m6let om god vattenkvalit6 som f6ljs upp i Arsredovisningen. Redovisningen g6rs utifrAn prognos f6r helirsu!
fallet men anges iflera fall som att milet dr uppfyllt.
I

Vi bedomer att det prognostiserade resultatet er forenligt med de finansiella mil som direktionen faststallt i budget 20'19.
Vi bedomer, utifrin delArsrapportens iterrapportering, att verksamhetens prognostiserade
utfall ar forenligt med de av direktionen faststallda milen i budget 20'19 f6r de mAl som
f6ljs upp i delirsrapporten. Vi kan inte gdra nigon bed6mning for de tvi mAl som inte foljs
upp f6rran i irsredovisningen.
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3.

Bedomningar utifrfln
revisionsfrflgor

Revisionsfraga

Kommentar

Har delarsrapporten upprdttats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt
Malet f6r arets resultat
bedoms nas utifran
lamnad prognos, even
om uppfoljning inte
gOrs forran i arsredovisningen.

Ar resultaten i delarsrapporten f6renliga med de av fullmaktige faststallda
mAlen fdr god ekonomisk hushillning,
d.v.s. finns forutsattningar att malen
kommer att uppnAs?

Oelvis uppfyllt
De mal som foljs upp i
rapporten er uppfyllda.
De tva mal som inte
foljs upp fdrren i arsredovisningen kan inte
bedomas forran da.

o
o
@

o
o
o

2019-10-O2

n ika H ansson, U ppdragsledare/Projektledare

An

Denna rapport har upprattats av Ohrlings Pricewaterhousecoopers AB (org nr 556029€740)
(PwC) pa uppdrag av Nykoping-Oxelosunds vattenverksforbunds revisorer enligt de villkor och
under de forutsatningar som framgar av projektplan fran den 2 Juli 20'19 PwC ansvarar inte utan
sarskilt atagande, gentemot annan som tar del av och forlitar sig pa hela eller delar av denna rapport.
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Revisorerna

Bilaga

Revisorernas redogdrelse

1

fiir hr 2019

Revisorernas granskningsuppdrag utgir frin kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgir att revisorerna skall granska all verksamhet och darvid bedrima om verksamheten skots pi ett [ndamilsenligt och frin ekonomisk synpunkt tillfredsst[llande sdtt, om
riikenskaperna iir riittvisande och om den interna kontrollen tir tillr6cklig.
Under iret har granskning skett av bokslut och arsredovisning samt delirsrapport for 2019.

Delirsrapp ort 2019 (Bitaga 2)
Granskningens syfte ar att ge underlag flor bedcimning av om delirsrapporten iir uppriittad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet iir ftrenligt med de mil
som kommunfullmdktige faststiillt.
Resultatet ftir perioden 2ir 5 682 tkr (5 991 tkr), vilket ar 309 tkr liigre iin motsvarande period
ftireg&ende 6r. Prognosen ftir hel&ret pekar mot ett resultat om 5 850 tkr. En bedomning av om
att balanskravet kommer att uppffllas gdrs i delarsrapporten utifrin redovisad prognos.

Utifran vir dversiktliga granskning gcir vi ftiljande bed<imning av Vattenverksftirbundets delirsrapport:

o

Delirsrapporten iir i allt viisentligt uppriittad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i <ivrigt. Vissa kommentarer liimnas i rapporten.

o

Vflr civersiktliga granskning visar pi att prognostiserade resultat iir ftirenligt med
de finansiella milen som direktionen faststiillt i budget 2019 ftir resultatet. Frjrbundet gdr ingen uppftljning ftir ett av milet ftirriin i irsredovisningen.

o

Vi beddmer, utifran delirsrapportens iterrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall iir ftirenligt med de av direktionen faststtillda verksamhetsmAlen i
budget 2019 ftir de mil som ftiljs upp i delirsrapporten. For de mil som inte ftiljs
upp ftiniin i firsredovisningen kan vi inte grira n6gon bedomning. Den sammanviigda bed<imningen blir diirmed att verksamhetsmilen delvis iir ftrenligt med de
faststiillda milen.

Intern kontroll

-

tiversiktlig granskning (Bilaga 3)

Granskningen har syftat till att pr<iva och bed<ima om direktionen siikerstiiller att den interna
kontrollen iir tillr[cklig. Den samlade bedcimningen 2ir att direktionen inte helt har siikerstZillt
att den interna kontrollen iir tillr6cklig. Av de revisionsfrigor som har legat till grund ftir den
samlade bedrimningen iir ett bedrimt som uppfrllt, tvi som delvis uppffllt och ett som inte
uppffllt. I granskningen har ftiljande rekommendationer ltimnats:

-.16,4,

,g

o

a

a

Anta regler och anvisningar ft)r intern kontroll ftr ltirbundets organisation och arbete
Anvisningarna bcir innehilla en beskrivning av ftirbundets internkontrollarbete, rolloch ansvarsftirdelning, hur riskbedomning ska genomft)ras och dokumenteras, samt
hur genomftirda kontroller ska dokumenteras och iterrapporteras till direktionen.
Stikerstiilla att arbetsstittet ft)r ft)rbundets intemkontroll dokumenteras ftr att minska
risken att viirdefulla rutiner gir ft)rlorade vid eventuella persona- och/eller verksamhetsft)riindringar.
Siikersttilla att all riskbedcimning dokumenteras, iiven av den som inte kommer med i
internkontrollplanen ftir att siikerstdlla spirbarheten mellan utvalda kontrollpunkter
och riskbed<imning.

Bokslut och irsredovisning 2019 (Bilaga 4)
Granskningen sker utifrin ett viisentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till syfte
att bed6ma om irsredovisningen iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet iir ftirenligt med de m6l fullmdktige beslutat.

Vi

bed<jmer att irsredovisningen

Vi

bed<jmer att Vattenverksftirbundet lever upp

i allt viisentligt innehAller upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stiillningen.

till kommunallagens krav pA en ekonomi i

balans.

Vi bedrimer att resultatet iir ft)renligt med de finansiella mAl som medlemskommunernas
fullmdktige faststiillt i budget 2019. Vi bed<imer att verksamhetens utfall iir ftrenligt med de
av medlemskommunernas fullmiiktige faststiillda verksamhetsmilen i budget 2019.
Styrelsen liimnar inte en sammanfattande bedrimning avseende den samlade mAluppf,rllelsen
avseende god ekonomisk hushillning fiir hr 2019. Samtliga mil bedoms som uppfrllda.

Vi bedrimer vidare att drsredovisningen i allt viisentligt iir riittvisande. Frirbdttringar har gjorts
fran tidigare 6r avseende dverging till komponentavskrivning och beskrivning av redovisningsprinciper, men dessa behdver viss fortsatt utveckling. Redovisningen kring hantering av
civerskott behriver ftirtydligas i arsredovisningen utifrAn Lagen om allmtinna vattentjiinster.
Ytterligare kommentarer liimnas i rapporten.

Triiffar

m ed

fiirvaltnin gen

Revisionsarbetet har forutom ovanstiende redovisade granskningar iiven omfattat kontakter
med ftirvaltningsledningen.

6vrigt
Vir revision har 2iven omfattat

att lcipande granska och ta del av kallelser och protokoll, samt
genom information hilla oss underriittade om ftirbundets verksamhet. Kostnaderna ftir vir
revision har uppgitt till 103 tkr.
Som sakkunnigt bitrade anlitas PwC.
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Kommunstyrelsen

Revidering av finanspolicy och riktlinjer för tillämpning av
finanspolicy
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Reviderat förslag till finanspolicy daterat 2020-04-01 antas.
Kommunstyrelsens beslutar för egen del
Reviderat förslag till riktlinjer för tillämpning av finanspolicy daterade 2020-04-01 antas.

2. Sammanfattning
Kommunkoncerns finanspolicy och närmare riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige i
november 2005, Kf§104/2005 och har sedan reviderats 2011 (Ks§78/2011 och Kf§62/2011)
och uppdaterats 2018 för att vara kompatibel med den nya kommunallagen 2018 (Kf§100).
Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar:
4.2 Etiska hänsyn ett tillägg för ej medgivning av placering i företag vars huvudsakliga
verksamhet är utvinning av fossila bränslen, produktion av pornografi eller spel.

5.3 Långfristig upplåning, ett tillägg att Kommunkoncernen alltid skall se över möjligheten
till att utnyttja grön finansiering.
Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:
3.2 Tillåtna aktörer och instrument, ett tillägg för lånefinansiering hos Nordisk Investerings
Bank (NIB).
4.1 Finansieringsrisk, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån.
4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år istället för 1
år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån (förutom perioden
0–1 år).
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3. Ärendet
Kommunkoncerns finanspolicy och riktlinjer antogs av Kommunfullmäktige i november
2005, Kf§104/2005 och sedan reviderats 2011 (Ks§78/2011 och Kf§62/2011) och
uppdaterats 2018 för att vara kompatibel med den nya kommunallagen 2018 (Kf§100).
Bakgrunden till de föreslagna ändringarna inom finansierings- och ränterisk är att förbättra
hantering av nya lån. För att följa finanspolicyn med förfall på max 25 % inom varje 1 års
period kan behov uppstå att dela upp lån med olika ränte- och kapitalbindning. Detta
komplicerar upplåningsmöjligheter och medför mer administrativt arbete. Förslag på
ändringar ger högre flexibilitet och effektivitet framförallt nu när kommunen behöver öka sin
nyupplåning. Det ger också större möjlighet att göra bättre affärer när lånevolymen växer.
Förslag till revidering av finanspolicyn innehåller följande ändringar:
4.2 Etiska hänsyn ett tillägg för ej medgivning av placering i företag vars huvudsakliga
verksamhet är utvinning av fossila bränslen, produktion av pornografi eller spel.

5.3 Långfristig upplåning, ett tillägg att Kommunkoncernen alltid skall se över möjligheten
till att utnyttja grön finansiering.
Förslag till revidering av riktlinjer tillhörande finanspolicy innehåller följande ändringar:
3.2 Tillåtna aktörer och instrument, ett tillägg för lånefinansiering hos Nordisk Investerings
Bank (NIB).
4.1 Finansieringsriks, ändring i förfallostruktur för kreditförfall med en jämn fördelning på 2
år istället för 1 år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån
(förutom perioden 0–1 år).
4.3 Ränterisk, ändring i räntebindningsperioder med en jämn fördelning på 2 år istället för 1
år (förutom perioden 0–1 år) och 35% av lån istället för max 25% av lån (förutom perioden
0–1 år).
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2020-35

Riktlinjer
Datum

2020-04-01

1

Inledning

1.1
Finanspolicyns syfte och omfattning
Finanspolicyn syftar till att i ett sammanhang lägga fast mål och riktlinjer för
Oxelösunds kommun och dess bolag inom följande finansiella områden:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

beslutanderätt, organisation
koncernsamordning av finansverksamheten
likviditetsplanering
placering
utlåning
upplåning och leasing
säkringsinstrument
borgen och garantier
styrning och rapportering

Enligt Kommunallagens 8 kap 2 § ska kommunerna förvalta sina medel på
ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses. Enligt 3 § ska Kommunfullmäktige meddela närmare
föreskrifter.
Utöver denna policy har Oxelösunds kommun en särskild placeringspolicy
för förvaltning av pensionsmedel, ”Placeringspolicy för förvaltning av
pensionsmedel”.
I Kommunfullmäktiges årliga budgetbeslut fastläggs resultat-, finansieringsoch balansbudget och olika kompletterande riktlinjer, beloppsgränser samt
anslagspreciseringar m.m. Den finansiella verksamheten skall anpassas
efter de beslut som fattas i Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
fastställer riktlinjer för den finansiella verksamheten. Kommunstyrelsen skall
i delegationsordning utvisa vilka personer som har rätt att ingå och
påteckna avtal m.m. för kommunens räkning inom det finansiella området.
1.2
Mål för finansverksamheten
Kommunkoncernens upplåning skall ske till så låg kostnad som möjligt och
de egna medlen förvaltas så att så hög avkastning som möjligt erhålles.
Kommunkoncernens finansverksamhet skall drivas så att den medverkar till
att säkerställa koncernens betalningsförmåga på kort och lång sikt.
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Diarienummer

2020-35

Riktlinjer
Datum

2020-04-01

Finansverksamheten skall medverka till att kapitalanskaffning och användning i kommunen och dess bolag blir effektiv. Detta skall ske genom
användning av koncernkonto och inrättande av en koncernbank.
Med beaktande av de riskbegränsningar som anges i finanspolicyn är
målsättningen att uppnå bästa möjliga finansnetto för kommunkoncernen.
1.3

Organisation av finansförvaltningen

1.3.1 Kommunen och de kommunala bolagen
För att hantera koncernens ekonomi effektivt skall kommunen, så som
kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för företagen
i kommunkoncernen, d.v.s. de hel- och delägda bolag där kommunen har
ett bestämmande inflytande. Dessa förtecknas i bilaga 1.
Samordningen mellan kommunen och de kommunala bolagen regleras i
denna policy och i de närmare riktlinjerna för resp. bolag och ägardirektiv till
bolagen. För bolagen hänvisas i övrigt till Aktiebolagslagens (ABL)
bestämmelser.
1.3.2 Ansvar och befogenheter
1.3.2.1
Övergripande
För kommunkoncernen skall följande ansvars- och befogenhetsfördelning
gälla för den finansiella verksamheten.
Kommunfullmäktige

Beslutar om övergripande riktlinjer och
policy för kommun-koncernen. Tar årliga
budgetbeslut. Beslutar om ramar för uppoch utlåning uppdelade i nyupplåning eller
vidareutlåning till olika bolag, borgen samt
övriga finansiella mål.

Kommunstyrelse

Ansvarar för kommunkoncernens
medelsförvaltning.
Beslutar inom ramen för fullmäktiges
delegation om upplåning, placering av
kommunens medel, utlåning och externa
förvaltningsuppdrag, borgen samt
förvaltning av andra organisationers medel.
Beslutar om riktlinjer för derivathantering
samt om avvikelser från policyn i angivna
frågor.
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Finanskommitté

Strategiska frågor rörande
kommunkoncernens finansiella verksamhet
skall förankras i en rådgivande
finanskommitté. Exempel på sådana
strategiska frågor är årliga riktlinjer
beträffande ev. återlån av pensionsmedel
och användning av frigjorda medel för
förtidsinlösen av bolagens lån.

Koncernbanken

Ansvarar under kommunstyrelsen för
genomförandet av den finansiella
verksamheten på de sätt och inom de
ramar som kommunstyrelsen beslutar.
Koncernbanken finns organisatoriskt
inom ekonomifunktionen vid
kommunstyrelsens kontor, och
Ø har det övergripande ansvaret för
kommunkoncernens finansiella
verksamhet såsom upplåning, utlåning,
penningplacering, likvidhantering,
borgens-, och ansvarsförbindelser,
Ø genom kontinuerlig medelshantering
minska kapitalbindningen och
åstadkomma lägre
finansieringskostnader och därmed
bidra till ett förbättrat finansnetto i
koncernen,
Ø samordna kommunkoncernens
kontakter med de finansiella
marknaderna,
Ø ansvarar för att finanspolicyn är
uppdaterad,
Ø ansvarar för att finanspolicyn följs,
Ø bevakar och kontrollera koncerninterna
och -externa risker,
Ø lämnar erforderlig service i finansiella
frågor till kommunkoncernens enheter,
Ø grundade på delegation samt i övrigt
hos styrelsen initiera frågor inom det
finansiella området,
Ø administrerar löpande finansieringsoch placeringsavslut,
Ø har det övergripande ansvaret för
betalningssystem och administration,
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Ø samordnar koncernens
betalningsströmmar genom ett
koncernkonto,
Ø upprättar likviditetsplaner för
kommunen och samordnar med
koncernbolagens likviditetsplaner,
Ø placerar kommunens likviditet samt tar
upp lång- och kortfristig upplåning,
Ø upprättar underlag för budgetering av
låneverksamheten, liksom
årsredovisningsunderlag för lån, borgen
och andra ansvarsförbindelser, och
Ø lämnar Kommunstyrelsen rapport om
finansiell utveckling och ställning samt
om fattade finansiella beslut.
De kommunala verksamheterna Följer i sin verksamhet reglerna i den
finansiella policyn, reglementen och
delegationsbeslut.
De kommunala bolagen

Principer för lån är att all finansiering
sker via koncernbanken. I
kommunkoncernens bolag skall
upprättas en bolagsspecifik finanspolicy
som skall baseras på denna
finanspolicy och på gällande
ägardirektiv och avtal.
Angående resp. styrelses ansvar för
företagets finansiella verksamhet och
risker hänvisas till Aktiebolagslagen
(ABL).

1.3.2.2
Koncernkonto
Samtliga saldon och likvidströmmar i kommunkoncernens olika enheter
skall vara samordnade i ett räntebärande koncernkonto.
1.3.2.3
Förvaltning av andra organisationers medel
Vid förvaltning av annan organisations medel (t ex donationsmedel) skall
skriftligt avtal om förvaltningen upprättas. Kommunen eller i
kommunkoncernen ingående bolag får inte åta sig förvaltningsuppdrag som
innebär att risktagande eller utfästelse går utöver finanspolicyn. Förvaltning
av andra organisationers medel skall godkännas av kommunstyrelsen.
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2

Likviditetsförvaltning

För att nå en effektiv penninghantering skall likviditetsplaneringen för hela
kommunkoncernen vara samordnad. För att denna ska bli så korrekt som
möjligt, skall kommunen och koncernbolagen upprätta egna
likviditetsplaner. Likviditetsplanerna skall uppdateras på tider som
koncernbanken bestämmer. Härutöver rapporteras utan anmaning större
förväntade avvikelser i penningflödet. Kommunens och koncernbolagens
planer sammanställs av koncernbanken i en gemensam likviditetsplan för
kommunkoncernen.
Likviditetsplaneringen skall
Ø ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och
lång sikt,
Ø utgöra underlag för beslut om upplåning och placering av likvida
medel.
Koncernbanken skall se till att det finns en tillfredsställande
betalningsberedskap i kommunkoncernen.
Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med mål och budget om
vilken ram som skall gälla för lång- och kortfristig upplåning inkl. utlåning till
bolagen.
Kommunstyrelsen beslutar i samband med mål och budget om vilken ram
som skall gälla för kreditlöften.

3

Risker

Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En medveten
finansförvaltning skapar dock möjligheter till en rationell hantering av dessa.
Några av de risker som kan identifieras är:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

finansieringsrisk
valutarisk
ränterisk
kreditrisk
motpartsrisk
likviditetsrisk
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Definitioner och accepterade risknivåer etc. framgår i "Närmare riktlinjer för
den finansiella verksamheten".

4

Tillgångar

4.1
Allmänt
Kommunkoncernens kassaflöden skall samlas i ett koncernkonto så att utoch ingående betalningsströmmar kan kvittas.
Kravet på god säkerhet i kommunkoncernens medelsplacering, innebär
bl.a. att ränte-, kredit- och likviditetsrisker skall undvikas eller minimeras.
Vid placering av medel skall minst tre banker / finansinstitut tillfrågas om
placeringsvillkor innan placering verkställs.
Utlåning får ske till företag, organisationer, stiftelser m.m. där kommunen
har ett bestämmande inflytande.
4.2
Etiska hänsyn
Vid placeringar ska etiska hänsyn tas, vilket innebär att direktägande av
värdepapper i företag som i sin huvudsakliga verksamhet har produktion
och / eller försäljning av krigsmateriel, produktion av pornografi, spel,
tobaksvaror eller alkoholvaror ej får förekomma. Ej heller ska placeringar
ske i företag eller andra emittenter som ej på ett godtagbart sätt efterlever
internationella konventioner om mänskliga rättigheter och miljö. Etiska
hänsyn avser enskilda direktägda värdepapper och avser ej
värdepappersfonder eller liknande finansiella instrument baserade på
marknadsindex.
Placeringar medges ej i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning
av fossila bränslen. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat
sätt är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom t.ex.
produktion och prospektering. Undantag medges vid placering i fonder
förutsatt att det inte finns tillgängliga alternativ inom ramen för önskad
placeringsinriktning.
Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en
placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de hållbarhetskrav
som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas
utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre avvikelser kan
accepteras.
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4.3
Kortfristig utlåning
Kortfristig utlåning, d v s placering av överskottslikviditet eller vidareutlåning
av kortfristig upplåning, skall ske enligt ”Närmare riktlinjer för den finansiella
verksamheten”. Kommunstyrelsen skall i dessa riktlinjer ange de
instrument, motparter och limiter som får utnyttjas.
Kommunkoncernens externa kortfristiga placeringar skall hanteras av
internbanken.
Värdepapper skall förvaras hos bank eller hållas i eget förvar.
4.4
Långfristig utlåning
Långfristig utlåning får endast ske inom kommunkoncernen och inom av
kommunfullmäktige fastställda ramar för det kommande budgetåret.
Kommunens bolag får besluta om förtidsinlösen av långfristig upplåning.
Sådana beslut skall signaleras till koncernbanken i god tid. Dessa frigjorda
medel skall kommunkoncernen i första hand använda till amortering eller
annan utlåning inom koncernen. Om amortering eller utlåning inom
kommunkoncernen inte är möjlig skall placering ske så att ränterisken
matchas mot kvarvarande refinansiering. Placeringarna skall i övrigt ske
enligt ”Närmare riktlinjer för kommunens finansiella verksamheten”.
Beslut om användningen av frigjorda medel skall fattas av finanskommittén.
Kommunen kan avsätta medel för pensionsutbetalningar, vilka regleras av
”Placeringspolicy för förvaltning av pensionsmedel”, eller andra framtida
investeringsändamål. Kommunfullmäktige beslutar årligen i samband med
budgeten om hur mycket av likviditeten som skall avsättas för framtida,
långfristiga ändamål.
Avsiktligt räntearbitrage, vars enda syfte är att skapa räntevinster för
kommunkoncernen, är inte tillåtet. Upplåning och placering som teknik för
minimering av ränte- och finansieringsrisk får dock genomföras under
förutsättning att kostnad och intäkt har säkrats vid affärsavslut samt att
finanspolicyns regler i övrigt följs.
4.5
Extern förvaltning av kommunens medel
I de fall extern förvaltning förekommer, skall skriftligt avtal upprättas mellan
kommunen och den externa förvaltaren. Avtalen skall utformas så att den
externa förvaltarens uppdrag inte strider mot kommunkoncernens
finanspolicy.
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Av avtalet skall också framgå att likvida medel skall behandlas som
klientmedel för att kommunen inte skall ta någon kreditrisk.
Extern förvaltning skall godkännas av Kommunstyrelsen.
Kortfristiga placeringar är ej att betrakta som förvaltning.

5

Skulder

5.1
Allmänt
Upplåning får genomföras för långfristiga finansieringar eller för att trygga
kommunkoncernens kortfristiga betalningsberedskap.
Vid upplåning och skuldförvaltning skall lägsta möjliga
finansieringskostnader eftersträvas vid vald risknivå.
Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med
ränteförtjänst (arbitrageaffär) är inte tillåtet. Detta får dock inte förhindra att
upplåning sker vid en tidpunkt som bedöms vara lämplig för senare
finansiering.
Värdepapperisering med pantsättning av vissa utvalda tillgångar får inte
urholka bolagens säkerhetsmassa och därmed försvåra
kommunkoncernens framtida upplåningsmöjligheter.
Nya former av upplåning prövas i kommunstyrelsen före användning.
För att uppnå låga finansieringskostnader måste konkurrens i upplåningen
upprätthållas. Inga långfristiga kreditavtal får slutas som undanröjer
konkurrensen mellan olika långivare. Vid upphandling bör förfrågan ske hos
minst tre kreditinstitut. Undantag får göras vid befarade stora ränterörelser.
5.2
Kortfristig upplåning
Kommunkoncernens kortfristiga upplåning, vilket innebär upplåning med en
löptid inte överstigande ett år skall handläggas av koncernbanken.
Upplåningen får ske genom:
Ø upplåning i bank eller finansinstitut,
Ø lån från kommunens bolag,
Ø utgivande av kortfristiga skuldebrev avsedda för den allmänna handeln
eller ställda till viss juridisk person och
Ø lån på annat sätt eller från annan enligt Kommunstyrelsens beslut
Löptid och räntebindningstid (duration) för kortfristig upplåning skall
begränsas beträffande ränterisken. Överskottslikviditet skall i första hand
användas för att återbetala utestående krediter.
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5.3
Långfristig upplåning
Långfristig upplåning, varmed menas upplåning med en löptid längre än ett
år, för kommunens eget behov samt för vidareutlåning till bolagen, regleras
av denna policy.
På delegation från Kommunstyrelsen fattar koncernbanken beslut, väljer
långivare, finansieringsinstrument samt när transaktionen skall genomföras.
Vid långfristig upplåning skall kommunkoncernens externa aktiviteter
samordnas. Koncernbanken skall informeras om förestående behov i god
tid.
Kommunkoncernen skall alltid se över möjligheten till att utnyttja grön
finansiering.
Kommunens bolag skall i finansiella affärer i första hand vända sig till
koncernbanken. Istället för enskilda reverser på resp. lån används ett konto
inom ramen för koncernkontona. Bolagen belastas kvartalsvis med aktuella
lånebelopp och den genomsnittliga räntan för kommunkoncernens totala
upplåning.
Bolagen får månadsvis uppgift om den aktuella räntan.
I samband med mål och budget fattar Kommunfullmäktige beslut om vilken
storlek av kommunkoncernens långfristiga nyupplåning som skall gälla för
nästkommande år. Denna nyupplåning ska vara delad mellan kommunens
behov av nya lån och lån som avses för vidareutlåning till bolagen. Vid
särskilda tillfällen, ex.vis. uppkommande behov av fastighetsanpassningar
o. dyl. inför kontraktsskrivning med externa hyresgäster, bör dock finnas en
möjlighet att uppta ytterligare lån. Koncernbanken skall då hållas
fortlöpande informerad.
Vid behov av långfristig upplåning kan medel avsedda för framtida
pensionsutbetalningar i första hand tas i anspråk genom återlån. Dessa
skall i pensionsportföljen betraktas som räntebärande värdepapper. Beslut
om ev. återlån fattas av koncernbanken efter förankring i finanskommittén.
5.4
leasing
Leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i
denna policy. Beslut fattas av koncernbanken eller annan delegerad enligt
Kommunstyrelsens delegationsordning.
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6

Derivat - Säkringsinstrument

Koncernbanken får ingå sedvanliga på finansmarknaderna förekommande
avtal, i syfte att minska och / eller sprida de med placeringen / upplåningen
förekommande riskerna.
En del av dessa risker kan begränsas genom att använda
derivatinstrument. Dessa instrument får endast användas för att skydda en
reell underliggande placering/upplåning. Motparten skall vara godkänd
enligt finanspolicyn. Omfattning och inriktning regleras av Kommunstyrelsen
i dokumentet ”Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten”.
De stora ränte- och valutarörelserna på marknaden visar på
nödvändigheten av att via derivatmarknaderna kunna hantera ränte- och
valutarisken utan att det påverkar portföljens förfallostruktur.
Derivathanteringen skall ske utifrån fastställda risklimiter. Risklimiterna skall
fastställas utifrån kommunens och bolagens totala räntekostnad och
lånevolym.
Alla derivatkontrakt avseende ränte- och valutarisker inom
kommunkoncernen skall upprättas av koncernbanken. Detta omfattar även
alla lånekonstruktioner där någon typ av derivat ingår. Med derivatkontrakt
avses alla typer av terminer, optioner och swapar.
Dessa beskrivs i ”Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten”.

7

Borgen och garantier

Kommunal borgen beslutas av Kommunfullmäktige eller på delegation av
Kommunstyrelsen.
Kommunal borgen tecknas enligt Kommunstyrelsens reglemente och
särskilda beslut om firmatecknare.
Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som
finansierats med borgenslån är försäkrade. Därför ska alla
borgensåtaganden för investeringsändamål villkoras med ett förbehåll om
att låntagaren skall hålla investeringsobjektet försäkrat under hela den tid
borgen skall gälla. Kommunen kan också vid önskemål om kommunal
borgen ställa som villkor att andra typer av säkerheter skall lämnas till
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kommunen eller att kommunen genom avtal skaffar kontroll över
gäldenärens övriga säkerheter (t ex pantbrev i egendomen).
Kommunen kan också vid önskemål om kommunal borgen ställa som villkor
att borgenstagare löpande rapporterar sin ekonomiska ställning och
utveckling genom restskuldens storlek, företagets balans- och
resultaträkningar m.m.
Bolag ingående i kommunkoncernen lämnar inte säkerhet till kommunen för
borgensåtaganden.
Avkrävs något bolag borgen, garantier eller annan form av säkerhet skall
alltid samråd ske med koncernbanken och beslut i ärendet ska fattas av;
Totalt borgensåtagande upp till 1 miljon kronor
Bolagets styrelse
· Totalt borgensåtagande från 1 miljon upp till 15 miljon kronor
FÖRABs styrelse
· Totalt borgensåtagande som överstiger 15 miljoner
Kommunfullmäktige
·

=>
=>
=>

Kostnaderna för kommunens nya krediter påverkas bland annat av
summan av kommunens och bolagens hela borgensåtagande.

8

Styrning och rapportering

8.1
Styrning
För att fastställa likviditetsflödet inom kommunkoncernen skall kommunen
och bolagen upprätta likviditetsbudgetar.
Bolagen skall fortlöpande samråda med koncernbanken i finansiella frågor
och i god tid informera om finansiella behov såsom förtidsinlösen,
upplånings- och placeringsbehov.
Koncernbanken skall förankra strategiska frågor rörande
kommunkoncernens finansiella verksamhet i en rådgivande finanskommitté.

Riktlinjer
Datum

2020-04-01

8.2
Kontroll
Kommunen skall ha rutiner som säkerställer god kontroll. För att
åstadkomma intern kontroll skall administrationen av löpande
finansieringsavslut, handhavande av aktuell dokumentation – reverser,
avtal, borgensförbindelser – bokföring av ingångna avtal, överföring av
pengar mellan långivare, kommunala företag, placeringsinstitut, banker och
kommunen handhas av annan person än den som fattar besluten.
Vidare skall förutom behörig person som genomfört en affär ytterligare en
person kontrollera att affären är i överensstämmelse med finanspolicy,
riktlinjedokumentet och delegationer.
Samtliga finansiella transaktioner skall omgående bokföras.
Koncernbanken skall vid dessa affärer ansvara för att korrekta
redovisningsunderlag upprättas samt att dessa transaktioner registreras.
Samtliga handlingar från affärsmotpart skall efter genomförd affär
adresseras till Kommunstyrelsens kontor, ekonomi. koncernbanken skall
kontrollera att inregistrerade uppgifter i redovisningen samt finanssystemet
överensstämmer med villkoren på erhållet underlag.
Koncernbanken ansvarar också för betalning av räntor och förfallna skulder
för kommunens lån, för underreverser för förmedlade lån, för
reversförvaring samt betalningsbevakning av utlämnade lån och förmedlade
lån till kommunens företag. Koncernbanken ansvarar också för att reverser
och säkerheter återlämnas vid lösen av kommunens lån och utlämnade lån.
8.3
Rapportering
För att ge kommunens ledning kontinuerlig information som rör
medelsförvaltningens utveckling, skall ett väl fungerande rapportsystem
finnas.
Kommunens och bolagens placerings- och låneportföljers sammansättning,
den finansiella riskexponeringen i övrigt liksom en sammanställning av
kommunens finansiella positioner skall minst en gång per tertial rapporteras
till Kommunstyrelsen. Rapporteringen skall separat redovisa kommunen
resp. koncernen.
Avvikelser från fastlagd policy skall snarast rapporteras.
Beskrivning av rutiner sker i ”Närmare riktlinjer för den finansiella
verksamheten”.
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9

Finansiella avgifter

Avgifter tas ut för de finansiella tjänsterna samt för ökad finansiell risk för
kommunen. Avgifterna fastställs årligen i Mål- och budget.

10

Övergångsregler

Samtliga tidigare antagna föreskrifter om medelsförvaltningen eller annat
område som behandlas i denna policy upphävs.
Kommunfullmäktiges tidigare utfästelser rörande borgensåtagande,
upplåning, utlåning eller motsvarande och som genom avtal gäller i
förhållande till annan part, förändras ej så länge det tidigare åtagandet
kvarstår.

11

Definitioner

Administrativ risk
Certifikat
Derivatinstrument
Duration

Emittent
Exponering
Index
Likvida medel
Limit

Risken att störningar uppträder inom de
administrativa rutinerna. Dessa kan gälla personal,
system, eller redovisning / internkontroll.
Räntebärande instrument för kortfristig upplåning
på penningmarknaden.
Ett instrument vars värde baseras på och följer
värdet av en underliggande tillgång, t.ex.
statsskuldväxlar eller aktier.
Duration kan ses som en obligations
genomsnittliga återstående löptid. Riskmått som
också tar hänsyn till obligationens löptid och
kupongränta. Kortare löptid och högre
kupongränta ger lägre duration.
Utgivare av finansiella instrument
Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den
totala portföljen, som förändras p.g.a. förändringar i
kursen/räntan på ett värdepapper.
Mått på en marknads eller delmarknads värde,
t.ex. Affärsvärldens generalindex.
Medel på bankräkning o.dyl.
Risknivå som begränsar innehav av värdepapper
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Löptid
Marknadsvärde
Obligation
Penningmarknad
Placeringshorisont
Rating

Statsskuldväxel
Tillgångsslag

Den tid som återstår innan ett värdepapper förfaller
till betalning
Värdet av en tillgång (eller portfölj) till
kapitalmarknadens rådande prisnivå
Skuldebrev med en löptid över ett år
Marknad för handel med räntebärande
värdepapper med en återstående löptid om högst
ett år.
Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen
ska vara investerade
En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag
över sannolikheten att en skuld kommer att
regleras på den överenskomna tidpunkten. Enligt
Standard & Poor´s rating innebär AAA den högsta
kreditvärdigheten och AA innebär en väldigt hög
kreditvärdighet. Motsvarande för svenska
värdepapper innebär en K-1 rating den högsta
kreditvärdigheten.
Av staten utfärdat räntebärande instrument med
kort löptid (högst 360 dagar).
Räntebärande värdepapper och aktier
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1.

Inledning

Kommunfullmäktige har i finanspolicyn delegerat till Kommunstyrelsen att fatta
beslut om närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten.

2. Tillgångar
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för medelsförvaltningen. Medlen
skall placeras med tillfredsställande diversifiering och till betryggande säkerhet
samt ge en långsiktigt god avkastning. Upprättad ”Placeringspolicy för
förvaltning av pensionsmedel” gäller även för andra placeringar av tillgångar,
dock ej kortfristig hantering av överskottslikviditet.
2.1 Placering av överskottslikviditet
Placering av överskottslikviditet får ej ske med längre återstående löptid än ett
år. Undantag får ske när likviditet finns men minskning av låneskulden för
tillfället ej kan ske eller om lån upphandlats i förtid p.g.a. fördelaktiga villkor
avseende löptid eller räntesats men behov av erhållen likviditet finns först vid ett
senare tillfälle. Dessa undantag beslutas av Kommunstyrelsen.
Överskottslikviditet placeras separat med en maximal löptid som motsvarar den
planerade framtida utbetalningen. Placeringar ska ha en låg riskprofil och
endast ske i räntebärande papper i svenska kronor.
Följande emittenter för räntebärande värdepapper är tillåtna:
Emittent
%
Svenska staten
Svenska kommuner och landsting
Svenska bostadsfinansieringsinstitut
Banker och institut som står under
Finansinspektionens (FI´s) tillsyn

Maximalt totalt, %

Maximalt /emittent,

100 %
100 %
50 %

100 %
25 %
50 %

50 %

50 %

Upplåning för att placera likvida medel får ej förekomma. Däremot kan
upplåning inför låneomsättning göras i förtid varvid placeringsbehov temporärt
kan uppstå för dessa medel.
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3. Skulder
3.1 Upplåning allmänt
Upplåning får genomföras för långfristiga investeringsfinansieringar och / eller
kortfristig betalningsberedskap.
Låneportföljens förfallotidpunkter skall harmoniera med kommunkoncernens
kapitalbehov och fastställda risker vid finansiering. En jämn förfallostruktur skall
därför eftersträvas varvid även likviditetsaspekter av större ränteförfall skall
beaktas.
Leasing är ett finansieringsalternativ som jämställs med upplåning. Beslut om
leasing fattas enl. kommunstyrelsens delegationsordning resp. bolagens
arbetsordningar.
3.2 Tillåtna aktörer och instrument
Lånefinansiering får ske enligt nedan:
· Lån hos kommunen eller bolag inom kommunkoncernen
· Lån hos Kommuninvest i Sverige AB (publ)
· Lån hos Nordisk Investerings Bank (NIB).
· Lån hos Svenska staten, svensk bank eller svenskt finansinstitut /
försäkringsbolag / pensionsanstalt eller utländsk bank på den svenska
marknaden
· Leasing
· Checkräkningskredit (för att täcka det kortfristiga likviditetsbehovet).

4. Riskhantering
Risker uppkommer i all finansiell verksamhet. En medveten finansförvaltning
skapar dock möjligheter till ett rationellt hanterande av dessa. Några av de
risker som kan identifieras är:
4.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att kommunkoncernen vid varje tillfälle inte
skulle ha tillgång till nödvändig finansiering eller att den skulle ske till väsentligt
högre kostnad. Finansieringsrisk innebär även att tillgången på kapital i
marknaden försämras såväl på kort som på lång sikt.
Finansieringsrisk kan också uppstå om kommunkoncernen blir alltför beroende
av en finansieringskälla och att relationen till denna försämras.
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Finansieringsrisken hanteras genom att reglera förfallostrukturen för när
kapitaltillgångar förfaller till betalning i skuldportföljen. Risken kan även
hanteras genom att reglera den volymvägda, genomsnittliga
kapitaltillgångstiden i skuldportföljen samt att finansieringen sprids på flera
motparter.
Följande riktlinjer gäller för att hantera finansieringsrisken:
·
·

Kommunkoncernen skall ha tillgängliga, bekräftade kreditlöften
uppgående till minst 59 miljoner kr. Kreditlöften skall även säkerställa att
det kortsiktiga likviditetsbehovet är uppfyllt.
Den genomsnittliga kapitalbindningen bör inte understiga 1,5 2 år.

En jämn fördelning på kreditförfall bör eftersträvas:
Period
0 – 1 år
1-3
3-5
5-7
7-9

Min %
0
0
0
0
0

Max %
35
35
35
35
35

Period
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9 - 10

Min %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Max %
50
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Avvikelser från förfallostrukturen beslutas av Kommunstyrelsen.
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4.2 Valutarisk
Med valutarisk avses det belopp med vilket resultatet förändras vid en
förändring av valutakursen.
Kommunkoncernen skall inte ta valutarisker vid nyupplåning eller placering av
likviditeten. Endast nyupplåning eller placeringar i svensk valuta får förekomma.
Sker upplåningen i undantagsfall i utländsk valuta skall valutarisken försäkras
bort. Vid köp av varor och tjänster med betalning av större belopp i utländsk
valuta och med framtida betalning skall valutarisken elimineras med hjälp av
terminskontrakt.
4.3 Ränterisk
För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken används
finansiella derivat-instrument. Detta ger kommunkoncernen möjlighet att, när
som helst, förändra räntebindnings-tiden och bättre möta förändringar på
räntemarknaden utan att kapitalbindningen förändras.
Räntederivatinstrument får endast användas för att förändra risken i befintliga
ränteförfall.
Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar
kommunkoncernens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader.
Denna risk beror främst på räntebindningstiden.
Ränterisken hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i
skuldportföljen, samt genom att reglera den genomsnittliga räntebindningstiden
i skuldportföljen.
Räntebindningstiden får ändras inom angivna gränser genom att använda
godkända derivatinstrument. Ränteriskberäkningen avser kommunens
nettoskuld, d.v.s. finansiella
Följande riktlinjer gäller för att hantera ränterisken
·

Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 2-5 år.
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En jämn fördelning på räntebindningsperioder för lån (exkl
checkräkningskrediten) bör eftersträvas:
Period
Min %
0 – 3 mån
0
Inom 1 år (exkl rörliga lån)
0
1-3
0
3-5
0
5-7
0
7-9
0
Rörligt 0 – 3 mån
Inom 1 år (exkl rörliga lån)
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5-6 år
6-7 år
7-8 år
8-9 år
9-10 år

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
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Max %
25
25
35
35
35
35
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %

Perioden ”rörligt 0 – 3 mån” avser den nettoposition kortare än 3 månader som
inte ligger bunden via ränteswap eller lån med fast ränta.
Perioden ”0 – 1 år” avser den nettoposition kortare än ett år som ligger bunden
via ränteswap eller lån med fast ränta.
4.4 Kreditrisk
Risken att en låntagare inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser, ränte- och /
eller kapitalbetalning, på förfallodagen till kreditgivaren (placeraren).
4.5 Motpartsrisk
Risken att en motpart i handel med finansiella instrument, t ex derivatinstrument
eller köp av statsskuldsväxel, inte fullgör sin del av affärstransaktionen.
Motpartsrisken begränsas genom att godkända motparter fastställs.
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Följande motparter är tillåtna:
· Svenska staten
· Svenska kommuner och landsting
· Svenska bostadsfinansieringsinstitut
· Banker eller institut som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn.
Lånestocken bör spridas på flera kreditgivare. Maximalt 75 % av totalt upplånad
volym får ligga på en och samma långivare. Undantag kan göras för
Kommuninvest.
4.6 Likviditetsrisk
Likviditetsrisken innebär bl.a. att en god betalningsberedskap inte kan
upprätthållas d.v.s. att kommunen inte har tillgång till likvida medel vid
förutsedda utbetalningstillfällen, eller risken för att en placering inte kan
omsättas i likvida medel utan påtaglig kostnadsökning.
Med god betalningsberedskap avses att inom en vecka kunna frigöra medel
motsvarande en månads utgifter för innevarande budgetår. Grunden till god
betalningsberedskap bygger på koncernsamordning, kontrakterade krediter,
lånelöften och andra garantier.
Likviditetsrisken begränsas genom likviditetsplanering och val av placeringsform
/ värdepapper som vid var tidpunkt kan disponeras. Löptiden på placerade
medel skall anpassas till framtida behov av betalningsmedel på kort och
medellång sikt i enlighet med likviditetsplanen. För att säkerställa
omsättningsbarheten skall samtliga tillgångar vara placerade i likvida instrument
som vid var tidpunkt kan säljas. Följande instrument är tillåtna:
· Kortfristig utlåning, max 1 år, till kommunägda bolag
· Statsskuldväxlar, max 1 år obegränsat max belopp
· Statsskuldväxlar, max 2 år och totalt portföljvärde på 10 miljoner kr
· Certifikat, dvs K1-ratade företag, max 6 mån och totalt med portföljvärde 10
miljoner kr
· Statsobligationer med högst 1 års återstående löptid
· Kommun- eller bostadsobligationer med högst 1 års återstående löptid
· Revers med löptid ej överstigande 1 år
· Specialinlåning i bank eller institut som står under Finansinspektionens (FI)
tillsyn
· Deposition i bank eller institut som står under Finansinspektionens (FI)
tillsyn.
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5. Derivatinstrument
För alla derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning
att det finns en koppling till underliggande position och endast för att minska
och sprida riskerna inom givna mandat. Nedanstående finansiella instrument får
användas:
5.1 Ränteoptioner, (cap, floor & collar)
En option är en rättighet eller skyldighet att köpa eller sälja en underliggande
vara. Används för att minska risken som uppstår när priset på den
underliggande varan förändras med tiden. Exempel på optioner är:
· cap (räntetak). Då betalar man inte högre ränta än takpriset (strike). Betalar
premie för detta i förskott.
· floor (räntegolv). Då betalar man inte lägre ränta än golvpriset (strike).
Erhåller premie för detta i förskott.
· collar (räntekorridor). Betalar ränta inom ett visst intervall. Detta är en
kombination av cap och floor.
5.2 Ränteswapar
En swap är en transaktion där två parter avtalar att byta betalningsströmmar
med varandra över en bestämd tidsperiod. T.ex. byter man rörliga
räntebetalningar mot fasta räntor.
Externa swapar får endast ske med godkända motparter:
Utställande av en option får endast göras i kombination med köpt option s.k.
collar eller korridor och endast under förutsättning att underliggande värde för
den utställda optionen uppgår till högst det underliggande värdet för den köpta
optionen.
5.3 Förfinansiering
Förfinansiering, d.v.s. upplåning för senare utlåning till bolagen, får ske med ett
belopp som motsvarar högst 20 % av de beslut om upplåning och
vidareutlåning till kommunens bolag som vid var tid har beslutats av
kommunen. Avvikelser från detta beslutas av Kommunstyrelsen.
Upplåning som uteslutande syftar till att skaffa medel för placering med
ränteförtjänst (arbitrageaffärer) är inte tillåten.
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5.4 Utlåning till bolag
Förfallotidpunkt och räntebindningstid för den lånefinansierade delen av
kommunens utlåning till bolagen följer med automatik övriga avgränsningar i
finanspolicyn och riktlinjerna. Detta görs i enlighet med den antagna riskprofilen.

6. Rapportering
Rapportering syftar till att löpande informera om placering av överskottslikviditet
och skuldportföljens sammansättning. Rapportering ska ske till
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen i samband med
ordinarie tertialuppföljning.
Varje tertial skall rapporter över placering av överskottslikviditet och
skuldportföljens status upprättas. Dessa rapporter ska innehålla följande
uppgifter:
Ø Placering av överskottslikviditet med angivande av emittenter, instrument,
belopp och tid.
Ø Skuldportföljens volym samt genomsnittlig kredit- och räntebindningstid
(duration) samt aktuell, genomsnittlig räntesats.
Ø Förändring av skuldportföljens sammansättning enligt ovan sedan
föregående rapport.
Ø Skuldportföljens faktiska, genomsnittliga räntesats per redovisat datum
Ø Skuldportföljens genomsnittliga kredit- och räntebindningstid (duration)
Ø Omfattningen av skuldportföljens derivat, terminer, optioner, swapar
Ø Volymen av kommunens samtliga borgensåtaganden fördelade på resp.
bolag, lån.
Ø Aktuell likviditetssituation inkl. utestående kreditlöfte / outnyttjad
checkkredit.
Ø Likviditetsprognos
För att det ska vara meningsfullt att ha detaljerade regler för den finansiella
verksamheten måste verksamheten också följas upp. Rapportering ska ske till
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige i
samband med ordinarie tertialrapport. Avvikelser mot finanspolicy och
riktlinjedokument ska rapporteras snarast möjligt.
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7. Uppföljning
Varje tertial skall utfall rapporteras avseende följande uppgifter:
· Placering av överskottslikviditet, avstämning mot punkt 2.1, 4.5 och 4.6:
· Emittenter
· Motparter
· Instrument
· Belopp
· Tid
·

Utfall mot normportfölj, dvs. riktlinjerna, avseende: kreditförfall,
ränteförfall, duration

·

Förändring från föregående period

·

Volymen av kommunkoncernens samtliga borgensåtaganden fördelade på
belopp på resp. borgenstagargrupp utifrån påverkansbara risker eller ej.

·

Koncernbankens resultat- och balansräkning
· Ränteintäkter och räntekostnader
· Inlåning från vilka finansinstitut
· Utlåning till bolag
· Externa placeringar
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Kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Datum

Dnr

2020-04-01

KS.2019.97

Kommunstyrelsen

Biotopskyddsområde Stenvikshöjden på del av fastighet Oxelö
8:17 och Oxelö 8:20
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med stöd av 7a § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett biotopskyddsområde
enligt 7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående beslutspunkter och Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-11 med bilagor.


Den på kartan, bilaga 1, heldragna linjens innerkant ska utgöra gränsen för det
skyddade området på 0,76 ha.



Oxelösunds kommun fastställer den av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
framtagna skötselplan för biotopskyddsområdets skötsel, se bilaga 4. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som ansvarar för allmän
platsmark, har ansvaret för eventuella revideringar i skötselplanen i det fall
revideringar krävs för att uppnå syftet med biotopskyddsområdet.



Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.



Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.



Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om
allmän platsmark. Innan förvaltaren vidtar några åtgärder ska dessa samrådas med
naturvårdansvarig i Oxelösunds kommun.



Oxelösunds kommun förbinder sig att inte rikta ersättningsanspråk mot
fastighetsägaren till Oxelö 8:17 för att upprätthålla biotopskyddsområdet.

Lagstöd 7 kap 11, 30 §§ miljöbalken och 22 § förordning om områdesskydd.

2. Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med följande beslut:
Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden med motiveringen att
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden undersöker och säkerställer nämndens rätt att
juridiskt och enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att
använda dennes mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för
nämnden tillkommer kan ingås utan att denna är finansierad.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utreder biotopskyddsområdets storlek och
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.
Svar från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har inte ingått något avtal med annan
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige. Det avtal
som finns i handlingarna är ett enparts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark,
det vill säga att det inte innebär någon ökad kostnad för kommunen.
Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade biotoperna
som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade.

3. Ärendet
Vid framtagande av detaljplanen för området runt Stenvikshöjden, som antogs av
Kommunfullmäktige 2018-02-14 § 10, gjordes en fördjupad naturinventering på
Stenvikshöjden med anledning av att området pekats ut som värdefullt i Oxelösunds
naturvårdsplan. Den fördjupade naturinventeringen visade bl.a. att området i nordvästra
delen är bevuxet med ett gammalt tallbestånd, där det på inte mindre än sju tallar växer
den rödlistade arten tallticka. Med tanke på de höga naturvärdena gav Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att bilda ett biotopskyddsområde. Remiss skickades ut 2018-12-18 med sista
svarsdag 2019-02-01. Av de fyra svar som kom in var två positiva till förslaget och två
avstod från att yttra sig, inga negativa synpunkter har inkommit.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft diskussion med SSAB som upplåter del
av fastighet Oxelö 8:17 till biotopskyddsområdet (se bilaga 3) då det på denna fastighet
växer flera värdefulla tallar.
Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter och åtgärder som kan skada
naturmiljön utföras. För att tillgodose syftet med biotopskyddet föreslås särskilda
ordningsföreskrifter.
Stenvikshöjden utgör en biologisk oas i ett område som i övrigt är påverkat av bebyggelse
och vägar. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att ett formellt skydd är nödvändigt för
att de höga naturvärdena i området ska bevaras för framtiden. I detta fall bedöms
biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform.

4. Motiv för beslutet
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och
vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur-, svamp- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda.
De biotoper som kan skyddas av en kommun finns förtecknade i bilaga 2 och 3 till
förordningen om områdesskydd. Syftet med att skydda sådana biotoper är att långsiktigt
bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter. Genom
att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon annan form av
områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Skyddet
bidrar också till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella
miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit, vilket innebär att det finns ett stort
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allmänt intresse av att bevara skyddsvärda mark- och vattenområden. I detta fall berörs
särskilt miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Levande skogar”.
Enligt den ekosystemtjänstkartering som gjorts i Oxelösunds kommun har aktuellt område
bl.a. klassats som högt värde för biologisk mångfald, ett viktigt område för hälsa,
välmående och återhämtning samt har hög kapacitet för enstaka eller kapacitet för flertalet
tjänster inom luftrening, klimatreglering och bullerdämpning. Området är även utpekat i
Oxelösunds kommuns naturvårdsplan.
Det berörda området är en hällmarkstallskog med mycket gamla träd samt brynvegetation
med grova aspar och sälgar. Mark med mycket gamla träd utgör livsmiljö för ett flertal
hotade växt- och djurarter. Områdets naturvärden redovisas i bifogad beskrivning (bilaga
2).

5. Syfte samt målbild med biotopskyddsområdet
Syftet är att bevara och på sikt ytterligare utveckla de naturvärden som är knutna till en
bergshöjd med mycket gamla tallar samt ett skogsbryn av väsentlig betydelse för djurlivet,
och som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djuroch växtarter. För att bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden i
biotopskyddsområdet behöver området skötsel främst i form av gallringar och röjningar av
uppväxande träd och buskar som riskerar att beskugga de gamla, värdefulla tallarna och
lövträden. Det är även viktigt att sköta området så att åldersstrukturen bevaras och
utvecklas.
Målbilden är att områdets gamla tallar står kvar och bidrar till den biologiska mångfalden.
En stig leder upp på berget genom tallbeståndet och går vidare över höjden. Döda tallar får
stå kvar som torrakor och fallna träd så länge de inte hindrar framkomligheten. Ett bryn mot
gräsmarkerna i norr är bevuxet med gamla sälgar och aspar, vilket bidrar till ett ökat fågeloch insektsliv.

6. Ordningsföreskrifter
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet
att:
1. Skada vegetationen genom att gräva upp växter såsom ris och örter, eller ta bort mossor,
lavar och vedlevande svampar.
2. Göra upp öppen eld.
3. Spika i eller på annat sätt skada träd till exempel genom att bryta grenar och kvistar.
4. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga,
måla eller liknande.
5. Framföra motordrivet fordon, utom för skötseländamål och pågående verksamhet.
För att vidta en åtgärd i ett biotopskyddsområde krävs en dispensansökan som måste
godkännas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan åtgärden utförs.
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7. Exempel på verksamheter och åtgärder som kan skada
naturmiljön i biotopskyddsområdet
Inom ett biotopskyddsområde får man enligt 7 kap. 11 § miljöbalken inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Skogsstyrelsen har i allmänna
råd (SKSFS 2013:1) till 7 kap. 11 § miljöbalken och 6 § förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. angett att föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning,
selektiv avverkning av de äldsta träden, upparbetning av vindfällda träd, avverkning av
hamlade träd, uttag av bränd eller död ved, markberedning, plantering, sådd, byggande av
skogsbilväg, körning med maskiner, gödsling, kalkning, dikning och dikesrensning är
exempel på skogliga åtgärder eller verksamhet som kan skada naturmiljön.
Ytterligare allmänna exempel på verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön är
grävning, dikning, schaktning, utfyllning med eller tippning av avfall eller överskottsmassor
samt anordnande av upplag. De angivna verksamheterna ovan utgör endast exempel. Det
kan finnas andra verksamheter och åtgärder som kan orsaka skada på naturmiljön i
biotopskyddsområdet. Vid planering av en åtgärd behöver alltid en bedömning göras om
åtgärden kan skada naturmiljön.

8. Överenskommelser
SSAB EMEA AB, fastighetsägare till Oxelö 8:17, har åtagit sig att upplåta del av
fastigheten till biotopskyddsområdet, se bilaga 3.
Diskussionen om överlåtelsen av mark har förts mellan Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och SSAB. SSAB har sedan undertecknat ett enpartsavtal
där man upplåter del av sin mark för detta biotopskyddsområde.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige är att
Oxelösunds kommun beslutar att naturvårdsförvaltare av biotopskyddsområdet är Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden, eller motsvarande nämnd som har hand om allmän
platsmark.

9. Förvaltare
Naturvårdsförvaltare för biotopskyddsområdet ska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i samråd med naturvårdansvarig i kommunen.

10.

Skötsel

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får enligt 7 kap. 11 § miljöbalken vidta de åtgärder
som behövs för att vårda området. Skötselplan för detta biotopskyddsområde redovisas i
bilaga 4. Om vårdåtgärder utförs av någon annan part än kommunen regleras detta med
särskilda avtal. Till dessa avtal kan även skötselinstruktioner bifogas.

11.Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom biotopskyddsområdet dokumenterades i samband med
en av kommunen beställd naturvärdesinventering av Stenvikshöjden 2016. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att ett formellt skydd är nödvändigt för att de
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höga naturvärdena i området ska bevaras för framtiden. I detta fall bedöms
biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform.
Lämplig användning av markområde
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat
och funnit att bildandet av biotopskyddsområde är förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av markområdet och överensstämmer med gällande översiktsplan
samt detaljplan.

Remissyttrande
Förslaget har skickats på remiss till Kommunstyrelseförvaltningen (MEX), Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket, Artdatabanken, SGU, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Friluftsfrämjandet i Oxelösund, Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
Naturskyddsföreningen i Nyköping-Oxelösund samt ägarna till angränsande fastigheter.
Följande fyra yttranden inkom:


Länsstyrelsen har inga invändningar mot det planerade biotopskyddsområdet.



Naturvårdsverket avstår från att yttra sig och hänvisar till Länsstyrelsen Sörmland
och Skogsstyrelsen.



SGU avstår från att yttra sig i ärendet.



Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund tycker det är lovvärt att
Oxelösunds kommun vill biotopskydda området och undrar varför tallbeståndet på
privat mark undantagits.
Bemötande av Naturskyddsföreningens synpunkt: Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har varit i kontakt med SSAB som vill upplåta
marken till biotopskyddsområde. Området har utvidgats till att även innefatta
värdefulla tallar på SSABs fastighet Oxelö 8:17.

Utmärkning i fält och kungörelse
Efter att beslut om inrättande av biotopskyddsområdet är fattat kommer områdets gränser
märkas ut i terrängen. Beslutet kommer att kungöras i Södermanlands Nyheter och på
kommunens hemsida samt skickas till länsstyrelsen för införande i deras register över
skyddad natur.
Upplysningar
Den som vill överklaga Kommunfullmäktiges beslut ska skriva till Länsstyrelsen i
Södermanlands län. Skrivelsen skickas till Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund.
Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet
mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som
begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de bevis som ni vill åberopa till stöd för er
talan.
Ett beslut om bildande av ett biotopskyddsområde ska enligt 7 kap 11 § miljöbalken gälla
omedelbart även om det överklagas. Beslut om ordningsföreskrifter för ett område ska gälla
omedelbart även om de överklagas enligt 7 kap 30 § miljöbalken.
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Beslutsunderlag
1. Karta
2. Beskrivning samt förslag till biotopskydd (samma skrivelse som bilaga 3.1 nedan)
3. Upplåtelse av mark, Oxelö 8:17
3.1 Beskrivning samt förslag till biotopskydd (samma skrivelse som bilaga 2 ovan)
3.2 Karta över den mark som upplåts Oxelö 8:17
4. Skötselplan

Johan Persson
Kommunchef

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:
Kommunstyrelsen
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Fastighetsägare till Oxelö 8:17
Fastighetsägare till Skepparen 1
Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Artdatabanken, artdatabanken@slu.se
SGU, sgu@sgu.se
Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se
Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se
Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
karl-axel.reimer@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen Nyköping-Oxelösund, nyox@naturskyddsforeningen.se
Havs- och vattenmyndigheten
Lantmäterimyndigheten

Beskrivning samt förslag till biotopskydd för del av
fastighet Oxelö 8:17 och 8:20, Stenvikshöjden i
Oxelösunds kommun.
SAMMANFATTNING OCH NATURVÄRDESBEDÖMNING
Ett område vid Stenvik (se karta nedan) uppvisar en koncentration av naturvärden,
vilka i mycket hög grad bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i denna del av
kommunen. Bergshöjden ovanför Jogersövägen nära Stenviks gamla småbåtshamn
hyser ett gammalt tallbestånd av 100 – 200 års ålder. På flera av tallarna växer den
rödlistade svampen tallticka. Med tiden ökar sannolikheten för ytterligare rödlistade
arter då hotade, vedlevande skalbaggar och andra insekter lockas till de småningom
döda tallarna. Mot vägen i norr finns ett lövskogsbryn med gamla sälgar och aspar.
Dessa har ett stort värde för fågellivet och för tidiga vårflygande insekter, bland annat
humlor, bin och fjärilar, vilka attraheras av sälgens nektarrika blommor. Dessa delar av
Stenvikshöjden utgör en biologisk oas i ett område som i övrigt är påverkat av
bebyggelse och vägar. De höga naturvärdena motiverar mer än väl ett långsiktigt skydd.
Områdets ringa storlek gör biotopskyddsområde till en lämplig skyddsform.
/Hans Rydberg, Linnea – Natur och Ekologi

Bakgrund
En detaljplan av Stenvikshöjden har tagits fram av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och
antagits av kommunfullmäktige 20180214§10. Detaljplanen syftade till att undersöka möjligheterna
att bygga fler bostäder i området. Området är också utpekat i kommunens naturvårdsplan för
fastlandet, område C8, som ett område med vissa värden. Där framhålls bland annat att området
äger vissa naturvetenskapliga värden med förekomst av gamla tallar bevuxna med tallticka. En mer
fördjupad inventering av naturvärdena på Stenvikshöjden genomfördes 2016 och avslöjade att
området i nordvästra delen är bevuxet med ett gammalt tallbestånd, där det på inte mindre än sju
tallar växte den rödlistade arten tallticka. Inventeringens syfte var att bedöma naturvärdena utifrån
fynd av arter, strukturer och biotoper och om detaljplanen, om den genomfördes, kunde medföra
betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald eller andra naturvärden. Med tanke på de höga
naturvärdena föreslås aktuellt område vara av värde att skydda som ett biotopskyddsområde.
Tallbeståndet ligger delvis på privat tomtmark och endast den del som ligger på kommunens
fastighet föreslås omfattas av biotopskyddet.
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden
(biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur-,
svamp- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. De biotoper som kan skyddas av en
kommun finns förtecknade i bilaga 2 och 3 till FOM. Syftet med att skydda sådana biotoper är att
långsiktigt bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter.
Genom att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon annan form av
områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Skyddet bidrar
också till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella miljökvalitetsmål som
1

Sveriges riksdag har antagit, vilket innebär att det finns ett stort allmänt intresse av att bevara
skyddsvärda mark- och vattenområden. I detta fall berörs särskilt miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växtoch djurliv” samt ”Levande skogar”. Det berörda området är en hällmarkstallskog med mycket gamla
träd samt brynvegetation med grova aspar och sälgar. Mark med mycket gamla träd utgör livsmiljö
för ett flertal hotade växt- och djurarter. Områdets naturvärden redovisas i bifogad beskrivning
(bilaga 2).

Var ligger området?

Översiktskarta – områdets läge (röd stjärna).

Detaljkarta - Biotopskyddsområdet inom gul linje.

2

Beskrivning av biotopskyddsområdet
Området består av en bergshöjd med gamla tallar där berg går i dagen på flera håll. Öster
om denna höjd vidtar moränmarker bevuxna med tall, gran och enstaka lövträd. Berget
sluttar i norr med en mindre hällbrant mot ett lövskogsbevuxet skogsbryn mot Jogersövägen
och en anslutande gräsplan. Genom området går en strövstig som sträcker sig utmed
Stenvikshöjden. Denna är väl utnyttjad av allmänheten.
På berget förekommer ett antal gamla tallar. De är inte speciellt grova men växtsättet och
barkstrukturen tyder på att träden är mellan 100 och 200 år gamla. Tallticka förekommer
allmänt i området, särskilt i gränsområdet mot en privat fastighet i söder. Vid en inventering
2016 noterades inte mindre än sju träd med tallticka. Eftersom fruktkroppar träder fram
först många år efter det att kärnveden hos tallen angripits är det sannolikt att ett stort antal
ytterligare träd hyser tallticka.
Talltickan är en rötsvamp som angriper tallar som är minst hundra år och som är vanligast på
träd som är runt 150 – 200 år eller äldre. När talltickan påträffas i skogslandskapet signalerar
den skyddsvärda tallbestånd med höga naturvärden. Den är då främst knuten till
tallnaturskogar och restbiotoper med biologiskt gamla träd. Sådana områden utgör ofta
livsmiljö för många andra ovanliga och rödlistade arter, till exempel olika insekter. Svampen
har under 1900- och 2000-talen blivit alltmer ovanlig som en följd av kortare omloppstider
inom skogsbruket och i takt med att gamla tallskogar avverkats. Talltickan är rödlistad som
NT (near threatened = nära hotad) och utgör dessutom signalart i Skogsstyrelsens
inventering av nyckelbiotoper.

Utbredningen av tallticka i området (blå cirkel).

I ett område med gamla tallar är det viktigt att död ved förekommer då många arter
svampar, lavar och insekter är knutna till gammal död ved av tall. Död ved är på väg att
utvecklas i området och det finns redan idag några torrakor och vindfällen.
3

Berget där tallarna växer, är i huvudsak bevuxet med lavar och en även i övrigt torftig
vegetation präglad av den näringsfattiga, silikatrika berggrunden. Här på berget trivs lavar
som färglav, kaklav, kartlav, svedlav, letlav, tuschlav samt olika renlavar och bägarlavar.
Bland mossor märks bergraggmossa, enbjörnmossa, hällkvastmossa, bergkvastmossa och
tallvitmossa. Hänglavar på träd är mindre frekventa, något som präglar träd i tätortsnära
områden med luftburna föroreningar.
Sluttningen mellan berget och brynet i norr är täckt av en blockig morän, vilken ligger i ett
tunt lager ovanpå berggrunden. I denna miljö växer mycket blåbär, örnbräken, stensöta samt
ungträd av asp, björk och rönn. Mot cykelvägen i nordost växer rikligt med lingon, blåbär och
ljung samt sly av rönn, ek och sälg. Här finns också några förvildade arter som tysklönn,
vitoxel, häggmispel och vildkaprifol.
Nedanför berget har ett fuktstråk utbildats och ett par grunda diken skiljer brynskogen från
vägen och gärdet i nordväst. Brynet i norra delen utgör en mycket viktig lövskogsmiljö för i
huvudsak fåglar och insekter. Nära cykelvägen finns flera stora aspar av betydelse för
hålbyggande fågelarter. På marken växer rikligt med gräs och örter, bland annat
humleblomster, harsyra, blodrot, hässlebrodd, häckvicker och smultron.
Mot gräsmarken i nordväst finns ett lövskogsbryn som domineras av medelålders sälgar. Här
finns också en gammal brunn. Flera av sälgarna är grova och rätt gamla, upp till 2 meter i
omkrets i brösthöjd. Sälgen har stor betydelse för pollinerande insekter under tidig vår.
Många insekter, särskilt fjärilar, lever under sommaren av sälgens löv och i den döda ved
som bildas då enstaka stammar rasar ihop av ålder trivs många svampar och insekter som
utnyttjar just sälg som substrat. Innanför sälgbrynet finns en zon av cirka 10 meters bredd
med gamla grova barrträd.

Karta över stora, äldre lövträd av stor betydelse för bevarande av biologisk mångfald. Röd
ring = asp, orange ring = sälg, vit ring = rönn.
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Upplåtelse av mark för
biotopskydd

I

Oxelö 8:17

)

Upprättad av: Oxelösunds kommun, Mät och Kart

--- --- ---
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Datum: 2019-05-15
Plansystem: SWEREF 99 16 30
Höjdsystem: RH 2000
Skala: 1:500 (A4)
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Bilaga 4 Skötselplan
Tallen är ett ljuskrävande träd och måste för långsiktig överlevnad säkras mot igenväxning och
beskuggning av omgivande träd och buskar. I nuläget finns det några tallar som hotas av uppväxande
träd, men för flertalet träd är situationen god – de står fria och utvecklas på ett bra sätt.
I brynskogen i norr är igenväxningen partiellt stor och röjningar behöver utföras så att lövträden inte
står för tätt och får svårt att utveckla sina kronor. Bärande träd och buskar sparas, i området är det
främst rönnen som är viktig. Främmande arter som tysklönn och vitoxel spelar i området en mycket
blygsam roll och kan få stå kvar och bidra till mångfalden. Död ved är en stor bristvara i landskapet.
Därför ska död ved i form av stående torrträd, lågor och grenar sparas. Stigen ska hållas ren från
gallringsavfall och nedblåsta stammar och grenar. Träd som fallit över gångstigar dras eller vinschas
åt sidan så intakt som möjligt, dvs. kapas inte upp i mindre bitar. Allmänheten ska informeras om
vikten av att spara död ved. Detta kan ske på kommunens hemsida och en särskild informationsskylt.

Karta – skötselåtgärder (nummer på kartan hänvisar till skötselåtgärder nedan)

Skötselåtgärder
1. Den gamla tallskogen i västra delen lämnas i princip för fri utveckling. Det innebär att inga åtgärder
vidtas förutom att röja kring värdefulla träd om dessa riskerar att beskuggas av träd som växer in i
kronorna samt att hålla stigen öppen från nedrasade trädstammar och grenar. De gamla tallarna på
berget nås i nuläget av tillräckligt mycket ljus för att kunna växa normalt. Inga åtgärder är idag
nödvändiga, men utvecklingen bör noggrant följas så att beskuggande träd inte växer upp och
hindrar ljusinflödet till tallarna. Träd som fallit över gångstigen dras eller vinschas åt sidan så intakt
som möjligt, dvs. kapas inte upp i mindre bitar.

2. I kanten av bergets norra sida finns en brynlövskog med inslag av gamla aspar och sälgar. Unga
aspar bör röjas bort för att de inte ska skjuta upp i de äldre lövträdens kronor, vilket kan skada de
äldre trädens tillväxt. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som övervintringsplatser för insekter
och skydd för småfåglar.
3. I det sumpiga partiet i norra delen växer delvis tätt med lövsly och några unga granar. Gallring bör
ske av lövslyet och de unga granarna avverkas. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som
övervintringsplatser för insekter och skydd för småfåglar.
4. I nordöstra delen av området växer i barrskogen rikligt med sly av rönn, ek och sälg. Här bör
gallring ske så att inte det uppstår en tät slyskog. Död ved efter röjning kan läggas i brynet som
övervintringsplatser för insekter och skydd för småfåglar.
5. Medelålders tallskog med enstaka äldre träd. Skogen lämnas tills vidare för fri utveckling.
6. En informationsskylt som berättar om det gamla tallbeståndets och de stora lövträdens betydelse
för den biologiska mångfalden sätts upp i början av stigen nära gräsmarken.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-03-31

KS.2020.30

Kommunstyrelsen

Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt
nya riktlinjer för miljöstipendium
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Upphäva Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun daterat
2000-06-14.
2. Fastställa Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10.

2. Sammanfattning
Tidigare riktlinjer för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltigt från 2000-06-14, har
blivit inaktuellt så det behöver uppdateras.
Förslag till uppdatering är gjort så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för stipendiater
som möjligt, samt att § 7 justeras då stipendiet delats ut på Oxelösundsgalan både 2018
och 2019.
Ärendet behandlades i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-01-22 § 9
Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt nya
riktlinjer för miljöstipendium
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium

Johan Persson
Kommunchef

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 9

2020-01-22
Dnr MSN.2019.33

Upphävande av regler för utdelning av miljöstipendium samt
nya riktlinjer för miljöstipendium
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige
1.

Upphäver Regler för utdelning av miljöstipendium för Oxelösunds kommun
daterat 2000-06-14.

2.

Fastställer Riktlinjer för miljöstipendium daterade 2020-01-10.

Sammanfattning
Tidigare riktlinje för miljöstipendium i Oxelösunds kommun, giltig från 2000-0614,
har blivit inaktuell så den behöver uppdateras.
Förslag till uppdatering är gjord så att den ska vara så lik övriga riktlinjer för
stipendier som möjligt, samt att § 7 för utdelning justerats då stipendiet delats
ut på Oxelösundsgalan både 2018 och 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-10.
Gällande regler för utdelning av miljöstipendium 2000-06-14.
Förslag till riktlinjer för miljöstipendium 2020-01-10.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Riktlinjer för
miljöstipendium

Dokumenttyp
Riktlinje

Fastställd av
Kommunfulmäktige

Dokumentansvarig
Dokumentinformation
Ersätter antagna Regler för utdelning av miljöstipendium

Beslutsdatum
2000-06-14

Reviderat
2019-12-???

Förvaring
Castor

Dnr
MSN.2019.33

Riktlinjer för miljöstipendium
Datum

2020-01-10.

Riktlinjer för miljöstipendium
§1
Stipendiet har instiftats för att uppmärksamma berömvärda insatser på
miljövårdens område inom Oxelösunds kommun.
§2
Stipendiet kan utdelas till enskilda, föreningar, organisationer, grupper eller
institutioner utanför och i den kommunala organisationen, dock ej för insatser
som är ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala verksamheten.
§3
Stipendiat ska vara bosatt i Oxelösunds kommun eller ha annan anknytning till
kommunen.
§4
Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.
§5
Den årliga stipendiesumman uppgår till belopp, som av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden anvisas för ändamålet.
§6
Stipendiat utses av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall årligen utlysa stipendiet ledigt till
ansökan genom annons eller på annat lämpligt sätt senast den 15 september.
Ansökan om stipendium liksom förslag till stipendiat skall vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 november.
Ansökan om miljöstipendium kan lämnas såväl av sökanden själv som av annan
förslagsställare. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ledamöter har också rätt
att föreslå kandidater. Sådana förslag behöver inte väckas inom angiven tid.
§7
Miljöstipendiet utdelas i samband med festliga sammanhang där kommunens
övriga stipendier delas ut, t.ex. Oxelösundsgalan eller i samband med
kommunens utdelning av förtjänsttecken.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Datum

Dnr

2020-04-05

KS.2020.46

Kommunstyrelsen

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder leder till ett ekonomiskt underskott om
maximalt 15,7 mkr.
Utbildningsnämnden skall under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå en
budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del
Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta
uppföljning av redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet att genomföra
åtgärder för att nå budget i balans fortskrider

2. Sammanfattning
2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till
verksamhetsplan som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell
budgetram fastställd av Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende
presenterade Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12
mkr fördelat på både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad
verksamhet.
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I
uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som
har skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen
skulle även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I
balans.
Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på
Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I
besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid
sitt sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå
Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett
maximalt underskott på 15,7 mkr.
Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-03-27 § 63 är
Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-04-05

KS.2020.46

maximal underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar
att fortsatt arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020.
Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade
sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och
Utbildningsnämndens presidium rörande åtgärder med anledning av
genomlysning 2017 utvidgas till att omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens
åtgärder för att nå en budget i balans. Vid dessa sammanträden förväntas
Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet med redan beslutade
besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att genomföra åtgärder för att
minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.
Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till
Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan
fattade besparingsåtgärder, samt hur arbetet med att nå en budget I balans
framskrider.
Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt
vid att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur
en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-04-05
Beslut i Utbildningsnämnden 2020-03-27 § 16
Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
Controller (FK)
Verksamhetsekonom, UF (FK)
.
.

Magnus Petersson
ekonomichef

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-03-27

Un § 16

Dnr UN.2019.63

Budget och verksamhetsplan 2020-2022
Utbildningsnämndens beslut för egen del
·

Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.

·

Ge utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera
åtgärder samt presentera förslag på åtgärder till nämnden för att minska
kostnaderna.
Återkopplas vid varje ordinarie nämnd.

·

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande
av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt
15,7 mkr.

Sammanfattning
Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande
av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt
15,7 mkr.
Utbildningsförvaltningen har utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020 2022. Den föreslagna budgeten innebär en underbalansering av nämndens verksamhet
med maximalt 15,7 mkr för 2020. Fastställer nämnden utarbetat förslag förutsätter detta att
Kommunfullmäktige medger att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver en verksamhet
som överstiger nämndens budget.
Nämnden föreslås därför besluta att anta utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan
2020 och att ge utbildningschef i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder
samt genomföra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare föreslås Kommunfullmäktige
besluta att medge att Utbildningsnämnden under 2020 bedriver verksamhet som efter
genomförande av föreslagna åtgärder pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7
mkr.
Den budget som nämnden återremitterade den 22 januari 2020 visade ett minus på 35 mkr.
I dessa 35 mkr kan konstateras planerade personalutökningar utöver budget samt ett antal
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-03-27

visstidsanställningar i budget, som har bedömts att kunna avslutas på halvår, har lagts på
helår. I anpassningarna mot budget i balans finns det inte utrymme för planerade
personalökningar utöver budget och inte heller för ett antal helårsbudgeterade
visstidsanställningar. I samband med aktuell nämnd presenterade utbildningsförvaltningen
förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på både anslagsfinansierad
verksamhet samt lagstadgad verksamhet som finansieras till stora delar av fastställd barnoch elevpeng. Vid nämnden i februari presenterades ytterligare åtgärder motsvarande 4
mkr och till nämnden i mars har ytterligare åtgärder identifierats motsvarande 4 mkr.
Sammantaget har förvaltningen identifierat åtgärder motsvarande 20 mkr och dessa är
genomförda eller planerade för samtliga verksamheter, förutom att det för Stenviks omsorg
kvarstår 684 tkr, som inte kommer att genomföras. Förvaltningen förslår nämnden att utöka
budgeten för Stenviks omsorg för att täcka upp kostnader som möjliggör en utökning av
personal när efterfrågan av nattomsorgen är högre än 5 barn/natt. Uppskattad kostnad är
200 tkr som finansieras av minskad vikarieanskaffning för skola och fritidshem. För att nå en
budget i balans kvarstår att hitta åtgärder motsvarande 15,7 mkr.

Åtgärder kopplat till de kvarstående 15,7 mkr är delvis identifierade. Samtliga kvarvarande
åtgärder kräver vidare utredning och konsekvensanalys, innan beslut om eventuellt
genomförande kan tas. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att identifiera och genomföra
ytterligare besparingar under 2020.
Sammanfattningsvis föreslås att Utbildningsnämnden antar utarbetat förslag, ställer
sig bakom de effektiviseringar detta innebär och att nämnden föreslår att
Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020
medges bedriva verksamhet som efter genomförande av föreslagna åtgärder i
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Därutöver
kommer förvaltningen fortsatt att jobba för att hitta ytterligare besparingar för att nå
en budget i balans och ta fram en åtgärdsplan som följs upp vid
månadsavstämningar under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un Budget och verksamhetsplan 2020-2022
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utarbetat förslag till Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs.
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att Utbildningsnämnden
för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som efter genomförande
av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt
15,7 mkr.
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

2020-03-27

Förslag
Ordförande yrkar att under utbildningsnämndens beslut för egen del: Ge
utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder samt
presentera förslag på åtgärder till nämnden för att minska kostnaderna.
Detta ska återkopplas vid varje ordinarie nämnd.
Stefan Johansson (M) yrkar till förslag till beslut i utbildningsnämnden Utarbetat förslag till
Budget och verksamhetsplan för 2020–2022 fastställs och korrigeras med att vara
underbalanserad med 19,7 miljoner.
Vi yrkar på att utbildningsförvaltningen, genomför besparingar på totalt 16 miljoner. Denna
besparing skall vara genomförd senast senast 31/12 2021.
Stefan Johansson (M) yrkat under utbildningsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige:
Yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020
medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget
pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.
Karin Paulsson (L), Zuber Sahi (M), Jannike Zetterman (SD) yrkar bifall till Stefan
Johanssons (M) förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut under i utbildningsnämndens
beslut för egen del och det är framskrivet förslag och Stefan Johanssons (M)
förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt framskrivet förslag.
Ordförande finner att det finns ett tilläggsdyrkade under utbildningsnämndens
beslut för egen del och frågar om utbildningsnämnden antar yrkande och finner att
utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget.
Ordförande finner sen att det finns två förslag till beslut under
Utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige och det är dels
framskrivet förslag och dels Stefan Johanssons (M) yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att utbildningsnämnden
beslutar enligt framskrivet förslag.
Reservation
Stefan Johansson (M), Karin Paulsson (L), Zuber Sahi (M), Jannike Zetterman (SD)
reserverar sig mot beslutetes punkt 1 i utbildningsnämndens beslut för egen del samt
Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämnden

2020-03-27

till beslutet under utbildningsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige. Med
följande motivering:
Skriftlig reservation.
Verksamhetsplan och budget 2020-2022
Vi ser den uppkomna situationen som allvarlig för verksamheten. Mycket fokus på
diskussionerna ligger på hur verksamheten klarar de minskade resurserna. Vi är väldigt
oroade för hur detta påverkar barnen och eleverna. Hur påverkar detta de elever och barn
med speciella behov, hur på verkas alla barn med situationer där de behöver extra stöd i
undervisningen. Att då göra de besparingar som majoriteten föreslår är oansvarigt. Vi vill
inte utsätta verksamheten för detta, utan ser att förvaltningen behöver mer tid, och mindre
besparingar för att inte få för stor påverkan.
Vi vill att kommunen gör helt andra prioriteringar, och att kommunfullmäktiga medger att
nämnden får gå med underskott på 19,7 miljoner. Vidare vill vi att nämnden får en längre
period att minska kostnaderna med 16 miljoner, till den 31/12 2021. Nämnden och
förvaltningen planerar omorganisation och anpassning av verksamheten, det kommer att ta
tid. Om besparingarna görs på en längre tid, har verksamheterna möjlighet att styra på ett
bättre sätt.

______
Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

