
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 

Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2020-05-27 kl. 08.30 i Koordinaten, 
rum Eventsalen 

Catharina Fredriksson 
Ordförande Thomas Hermansson 

Sekreterare 

Tema Personal Henny Larsson 08.30 - 09,15 
Underhåll kommunhuset  Sarah Heltborg 09,15 – 10,00 
Räddningstjänsten Patrik Kullman 10,15 – 10,45 
Information från bolagen  Pär Alm 10,45 – 11,15 
Ägardirektiv/avkastningsplan  Magnus Petersson             11,15 – 12,00

Nr DiarieNr Ärendemening 
Nr 1 KS.2019.91  Internkontrollplan 2020   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Handläggare Sid 
Niklas Thelin     4 

Nr 2 KS.2019.134  Uppföljning av räddningstjänst 
2020   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin     5 

Nr 3 KS.2020.33  Ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen 2020   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Handlingar kommer till 
kommunstyrelsen 

Margrita 
Sjöqvist  

  30 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 4 KS.2020.32  Ekonomisk uppföljning för hela 

kommunen 2020   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Handlingar kommer till 
kommunstyrelsen 

Margrita 
Sjöqvist  

  34 

Nr 5 MEX.2019.106  Återtagande av markanvisning 
Bovieran AB   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson  

40 

Nr 6 MEX.2020.59  Markanvisning Toltorp Fastighets 
AB   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson  

  42 

Nr 7 KS.2020.51  Revisorernas granskning av 
kommunens attesthantering   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  54 

Nr 8 KS.2020.62  Revisorernas granskning av 
kommunens avtalsförvaltning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  68 

Nr 9 KS.2019.35  Försäljning av mark Sjögatan   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson  

  88 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 
Nr 10 KS.2020.64  Kommunstyrelsens investeringar 

2021-2023   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin     96 

Nr 11 KS.2018.59 Markanvisning Stenvikshöjden
Anebyhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson 

  101 

Nr 12 KS.2018.59 Markanvisning Stenvikshöjden
HSB 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson 

  105 

Nr 13 KS.2020.4 Information från kommunalrådet 
och kommunchefen    

Thomas 
Hermansson  

Nr 14 KS.2020.5 Delgivningar   Thomas 
Hermansson  

  110 

Nr 15 KS.2020.6 Redovisning av delegationsbeslut   Thomas 
Hermansson  

  120 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-05-07 KS.2019.91

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan
2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan per maj 2020 godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde i november 2019 internkontrollplan för 2020 (Ks 2019, § 177).
Enligt internkontrollplan ska följande rutiner granskas inför redovisning till kommunstyrelsen
i maj 2020:

o Politiska beslut
Att politiska beslut verkställs

o Befolkningsprognos
Att fastställda befolknings- och verksamhetsprognoser stämmer överens med
faktiska befolkningsuppgifter

o Röda tråden
Att arbetsplatsen har en handlingsplan utifrån nämndens verksamhetsplan

o Attestrutin
Att befintlig attestförteckning är aktuell, både enligt beslut och enligt inlagda
uppgifter i Raindance

Kommunstyrelseförvaltningen har följt upp rutinerna i enlighet med de kontrollmoment som
fastställts i internkontrollplanen. Inga avvikelser har noterats.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-07

Beslut till
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-05-04 KS.2019.134

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av räddningstjänst 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning

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

I aktuell uppföljning redovisas;

o Uppföljning av kommunens Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun

2019

o Myndighetens för samhällsskydd och beredskap Årsuppföljning av kommunens

uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor

o Verksamhetsuppföljning per 2020-02-21

Av underlagen framkommer bland annat att de flesta av de planerade aktiviteterna för
2019 är genomförda, eller delvis genomförda, men också att det finns aktiviteter som inte
har genomförts, såsom plan för säkerhet vid vatten, utvecklingsarbete för
skadeavhjälpande åtgärder samt viss tillsynsverksamhet.

Vidare framkommer bland annat att den lokala organisationen för räddningsman i
beredskap (RIB) är bemannad med 20 personer och att ytterligare rekrytering pågår.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-

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

Årsuppföljning 2019, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Verksamhetsuppföljning 2020-02-21

Beslut till:

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



 

 

 

Uppföljning av Oxelösunds kommuns 

”Handlingsprogram för en säkrare och tryggare 

kommun” 2019 
 

 

 

 

            2020-02-20 

















55H2-8QZM-XW28

Årsuppföljning 2019 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO)

MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen ingår som en del i tillsynen över kommunernas 
uppgifter. Syftet med uppföljningen är att skapa en grund för länsstyrelsernas tillsyn samt skapa en 
regional och nationell bild över kommunernas verksamhet inom området skydd mot olyckor. 
Uppföljningen kan även fungera som en del av kommunens egenkontroll. Enkäten är frivillig att svara 
på men svaren på denna uppföljning är viktiga för att skapa en bild av hur lagstiftningen efterlevs och 
om dess intentioner uppfylls.

Årets uppföljning av LSO innehåller frågor inom följande områden:
-  Intern styrning och kontroll
-  Egenkontroll
-  Resurser - Tillsyn, stöd och råd
-  Resurser - Deltidspersonal, rekrytering och personalomsättning, räddningsvärn och heltidspersonal
-  Tillsyn - Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 § 
-  Tillsyn - Farlig verksamhet LSO 2 kap. 4 §
-  Brand- och olycksförebyggande arbete
-  Räddningstjänst
-  Rengöring och brandskyddskontroll

Gällande uppföljningen har samråd skett med Sveriges Kommuner och Landsting enligt 
förordningen om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från kommuner och 
näringsidkare, SFS 1982:668.

Gör så här:
1. Svara på frågorna genom att klicka dig fram i enkäten. Om du vill se samtliga frågor innan du börjar 
svara på enkäten kan du använda ikonen ”skriv ut” längst ner till vänster på sidan. Observera att du 
beroende på hur du svarar på vissa frågor, eventuellt inte behöver svara på alla följdfrågor. Vissa 
frågor är obligatoriska vilket innebär att du inte kommer vidare i enkäten utan att besvara dem.

2. Du kan börja svara på frågorna och sedan gå ut ur systemet igen om du har behov av det. De svar 
som du har angivit sparas då automatiskt i systemet till nästa gång du loggar in. Tänk på att du måste 
klicka på ”Nästa” eller ”Föregående” innan du går ur systemet.

3. Innan du skickar iväg svaren i enkäten genom att klicka ”Avsluta”, rekommenderar vi att du skriver 
ut svaren för förankring och arkivering. Använd ikonen ”Skriv ut” på sista sidan för att skriva ut svaren.

4. När du har svarat på alla frågor och skrivit ut underlaget, klicka på knappen ”Avsluta”. När ni har 
tryckt på ”Avsluta” skickas svaren som en slutrapport till MSB och länsstyrelsen.

Svaren på årsuppföljningen 2019 ska lämnas senast den 7 februari 2020.

Eventuella frågor om uppföljningen besvaras av Peter Norlander, MSB 010-240 54 12 eller av er 
kontaktperson på länsstyrelsen.

 (klicka på ikonen till vänster för att skriva ut enkäten)

Kontaktuppgifter

MSB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna följa upp och kvalitetssäkra lämnade 
uppgifter i följande enkät. 
Ditt inlämnande av personuppgifter bygger på frivillighet och utan dessa uppgifter har vi inte 
möjlighet att vid behov upprätta kontakt med dig som lämnat uppgifterna. Den rättsliga grunden för 
att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas 
till 2020-12-31. De personuppgifter MSB behandlar om dig delas med Länsstyrelsen. MSB kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så 
enligt lag. Däremot kommer MSB aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. 

Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 
202100-5984. Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om 
dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning eller begränsning av dina personuppgifter. 
Detta gör du genom att kontakta registrator@msb.se du kan även kontakta vårt dataskyddsombud 
på 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt 



att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

1. För vilken kommun/kommuner eller kommunalförbund lämnas uppgifterna?

Oxelösunds kommun

2. Ange uppgiftslämnarens namn: Thomas Ydrenius

3. Ange uppgiftslämnarens telefonnummer: 0155-247504

4. Ange uppgiftslämnarens e-post: tomas.ydrenius@nykoping.se

Intern styrning och kontroll

5. Informeras ansvarig politisk nämnd eller motsvarande om svaren på frågorna i denna 
uppföljning?

Ja

Nej

Egenkontroll

6. Har kommunen under 2019 genomfört egenkontroll av verksamheten?
Förklaring fråga 6: Kommunerna ska genom egenkontroll följa upp och utvärdera den egna verksamheten. Uppföljning innebär 
regelbunden och fortlöpande insamling av information som skapar en översiktlig, saklig och värderingsfri information om 
verksamheten. En utvärdering innebär granskning, analys och värdering av särskilt utvalda områden som syftar till en djupare 
analys och förståelse. Kommunen ska genomföra egenkontroll av de uppsatta mål som finns i handlingsprogrammen och de 
särskilda skyldigheter som framgår av LSO.

Ja

Nej

6a. Vad har följts upp eller utvärderats med hjälp av egenkontrollen?

Uppföljningsområden är Operativa händelser, Tillsynsverksamhet inom LSO och LBE, Ekonomi, 
Handlingsprogram och verksamhetsplaner.

6b. Beskriv hur egenkontrollen har gått till?
Förklaring fråga 6b: Beskrivningen kan omfatta frekvens, metoder samt koppling till andra uppföljningssystem och styrdokument 
såsom årsredovisningar, verksamhetsplaner, tillsynsplaner, handlingsprogram etcetera.

Verksamhetsuppföljning sker 4 gånger per år. Handlingsprogram följs upp halv-och helårsvis i 
augusti och januari.

Resurser - Tillsyn, stöd och råd

7. Hur många årsarbetskrafter avsätter kommunen för tillsynsuppgifter enligt LSO 5 kap. 1 §? 
Ange svaret i antal årsarbetskrafter.

Förklaring fråga 7: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.

0,2

8. Hur många årsarbetskrafter avsätter kommunen för information och rådgivning enligt LSO 3 
kap. 2 §? Ange svaret i antal årsarbetskrafter.

Förklaring fråga 8: Med en årsarbetskraft avses 1 600 timmar.

0,7

Resurser - Deltidspersonal, rekrytering och personalomsättning

9. Hur många anställda på deltid i räddningstjänstens utryckningstjänst fanns det i kommunen 
den 31 december 2019? Ange antal personer.
Förklaring fråga 9: Frågan avser de med "operativ tjänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs. minst hälften av den totala 
arbetstiden) och avser både befäl och brandmän. Frågan ställs bland annat för att få underlag ill "Öppna jämförelser - Trygghet 
och säkerhet".

Totalt: 20



Antal män: 20

Antal kvinnor: 0

9.1 På hur många orter har kommunen räddningstjänstpersonal i beredskap (deltids-
brandmän)? Ange antal orter:
1

9.2 Har kommunen svårigheter med att:
Ja Nej

Rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap?

Behålla räddningstjänstpersonal i beredskap?

9.3 Har kommunen genomfört åtgärder för att:
Ja Nej

Rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap? 

Behålla räddningstjänstpersonal i beredskap? 

9.3a Vad har kommunen genomfört för åtgärder för att rekrytera och/eller behålla 
räddningstjänstpersonal i beredskap?
Riktade informationskampanjer på Facebook, Öppet hus. Använda anställda som reklampelare. 
Öppnar upp för att rekrytera personal som inte nödvändigtvis bor på orten utan bara jobbar 
dagtid.

9.5 Hur skulle MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kunna underlätta rekrytering 
av räddningstjänstpersonal i beredskap?
Fortsätta stödja nationella rekrytering och informationskampanjer

Resurser - Räddningsvärn

9.6 Finns det räddningsvärn i kommunens organisation för räddningstjänst?

Ja

Nej

Resurser - Heltidspersonal

10. Hur många anställda på heltid i räddningstjänstens utryckningstjänst fanns det i 
kommunen den 31 december 2019? Ange antal personer.
Förklaring fråga 10: Frågan avser de med "operativ jänst" som huvudsaklig arbetsuppgift (dvs minst hälften av den totala 
arbetstiden) och avser både befäl och brandmän. Frågan ställs bland annat för att få underlag ill "Öppna jämförelser - Trygghet 
och säkerhet".

Totalt: 0

Antal män: 0

Antal kvinnor: 0

Tillsyn - Brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §

11. Har kommunen under 2019 haft en tillsynsplan för tillsynen över den enskildes skyldigheter 
enligt LSO 2 kap. 2 §?

Ja

Nej

11a. Innefattar tillsynsplanen även:
Ja Nej

Tillsyn över farliga verksamheter enligt LSO 2 kap. 4§?

Tillsyn över livräddningsutrustning vid exempelvis badstränder, kajer och hamnar?

Annat, vänligen specificera nedan



Annat, vänligen specificera:

11b. Har tillsynsverksamheten bedrivits i enlighet med tillsynsplanen?

Ja

Nej

11c. Vad är orsaken till att tillsynsverksamheten har bedrivits på annat sätt än det planerade?

Pga 50% föräldraledighet inom förebyggandefunktionen.

12. Hur många byggnader/anläggningar eller verksamheter i kommunen omfattas av 
skyldigheterna att i skriftlig form lämna en redogörelse för brandskyddet enligt LSO 2 kap. 3 §? 
Ange antal byggnader/anläggningar/verksamheter.

79

13. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § har 
kommunen genomfört under 2019? Ange antal tillsynsbesök.

6

13a. Hur många tillsynsbesök har genomförts under 2019, fördelat per kategori? Ange kategori och antal 
tillsynsbesök.
Förklaring fråga 13a: Exempel på kategorier kan vara vårdanläggningar, skolor/förskolor, hotell, andra tillfälliga boenden, industrier, bostäder, 
liftanläggningar, badplatser/hamnar etcetera. Indelningen är valfri för varje kommun utifrån hur kategoriseringen är gjord i respektive 

kommuns administrativa system.

Ange kategori Ange antal tillsynsbesök

1. Vård (LSS) 3

2. Kontor 1

3. Verkstad 2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.



20.

13b. Hur många av tillsynsbesöken över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 § avsåg 
byggnader eller anläggningar som även omfattas av skyldigheterna att i skriftlig form lämna en 
redogörelse för brandskyddet enligt LSO 2 kap. 3 §? Ange antal sådana tillsynsbesök.

5

14. Hur många av de tillsynsbesök som genomfördes under 2019 har medfört krav på åtgärder 
för att leva upp till kravet på ett skäligt brandskydd? Ange antal sådana tillsynsbesök.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 13 (antalet 
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 §).

5

14a. Vid hur många av dessa besök har det säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att 
rättelse erhållits? Ange antal:
Förklaring fråga 14a: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök, 
fotodokumenta ion, besiktningsprotokoll. Svarskort, telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för att säkerställa 
rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska genomföras. 
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet 
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

5

15. Hur stor andel av det totala antalet byggnader eller anläggningar i kommunen som omfattas 
av skyldigheterna att i skriftlig form lämna en redogörelse enligt LSO 2 kap. 3 § bedömer 
kommunen lever upp till skyldigheterna enligt LSO 2 kap. 2 § om ett skäligt brandskydd? Ange 
svaret i procent.
Förklaring fråga 15: Frågan avser det totala antalet byggnader eller anläggningar i kommunen som omfattas av skyldigheterna 

enligt LSO 2 kap. 3 §, det vill säga inte enbart där tillsyn har genomförts under året.

75

15a. På vilka uppgifter baseras svaret på fråga 15?

Uppskattning

Statistik

Annat, ange vad:

16. Vilka var de vanligast ställda kraven på åtgärder i samband med tillsynsbesök över den 
enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 2 §? Välj de tre vanligaste alternativen.

Utrymningsförhållanden (för få dörrar, för smala dörrar, för många personer osv)

Utrymningslarmets funktion eller underhåll

Risk för uppkomst av brand

Utrustning för släckning av brand

Brandgasventilation/rökluckor (saknas eller fungerar inte)

Utrustning för livräddning vid brand (saknas eller fungerar inte)

Utrustning för livräddning vid annan olycka än brand (saknas eller fungerar inte)

Brandcellsgränser (saknas eller fyller inte sin funktion) 

Verksamhetens organisation i händelse av brand

Utbildning av personal med avseende på brandskydd

Systematik med avseende på egenkontroll av brandskyddet (rutiner, checklistor mm.)

Annan, ange vad:

17. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2019 meddelats föreläggande att 
vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §. Ange antal 
förelägganden.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet 
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

0

18. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2019 meddelats föreläggande med 
vite att vidta åtgärder för att uppnå ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §? Ange antal 
förelägganden med vite.



Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet 
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

0

19. Hur många ägare eller nyttjanderättshavare har under 2019 meddelats förbud med stöd av 
LSO 5 kap. 2 § för att de inte uppnår ett skäligt brandskydd enligt LSO 2 kap. 2 §? Ange antal 
förbud.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 14 (antalet 
tillsynsbesök enligt LSO 2 kap. 2 § som medfört krav).

0

Tillsyn - Farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4 §

20. Finns det några anläggningar i kommunen som ni anser bör prövas om de omfattas av 
bestämmelserna i LSO 2 kap. 4§?

Ja

Nej

21. Finns det i kommunen anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4§?

Ja

Nej

21a. Ange hur många anläggningar som omfattas av bestämmelserna i LSO 2 kap. 4§?

3

22. Vid hur många anläggningar har verksamhetsutövaren analyserat riskerna enligt LSO 2 kap. 
4 2 stycket? Ange antalet sådana anläggningar.
Förklaring fråga 23: Frågan avser det totala antalet så kallade farliga verksamheter i kommunen. Det vill säga inte enbart där 
tillsyn har genomförts under året. Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det 
angivna svaret i fråga 21a (antalet anläggningar som omfattas).

3

23. Hur många tillsynsbesök över den enskildes skyldigheter enligt LSO 2 kap. 4 § har 
kommunen genomfört under 2019? Ange antal sådana tillsynsbesök.
Förklaring fråga 22: Här avses tillsyn som syftar till att kontrollera om anläggningen eller ägaren eller den som utövar 
verksamhet på anläggningen lever upp till bestämmelserna att i skälig omfattning hålla och bekosta beredskap med personal 
och egendom och i övrigt vidta åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador på människor och miljön samt kravet på 

att analysera riskerna för sådan olycka.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 21a (antalet 
anläggningar som omfattas).

0

25. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2019 meddelats föreläggande till följd 
av att de inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? Ange antal förelägganden.
Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 24 (antalet 
tillsynsbesök som medfört krav).

0

26. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2019 meddelats föreläggande med
vite till följd av att man inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? Ange antal förelägganden 
med vite.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 24 (antalet 
tillsynsbesök som medfört krav).

0

27. Hur många ägare eller verksamhetsutövare har under 2019 meddelats förbud till följd av 
att man inte levde upp till kraven i LSO 2 kap. 4 §? Ange antal förbud.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att svaret i denna fråga inte är högre än det angivna svaret i fråga 24 (antalet 
tillsynsbesök som medfört krav).

0

28. Vilka åtgärder har kommunen under 2019 bedömt att ägare eller verksamhetsutövare 
behövt vidta för att uppfylla kraven enligt LSO 2 kap. 4 §? Flera svarsalternativ är möjliga.
Förklaring fråga 28: Kryssa för de åtgärder som kommunen bedömt att ägare eller
verksamhetsutövare behövt vidta.



Att hålla beredskap med personal

Att bekosta beredskap med personal

Att i övrigt vidta nödvändiga åtgärder

Att analysera riskerna för olyckor

Annat-

29. På vilket sätt utöver tillsyn har kommunen arbetat med farliga verksamheter enligt LSO 2 
kap. 4 § under 2019?

Samråd med ägare och verksamhetsutövare

Uppdaterat kommunala planer (Seveso högre kravnivå)

Uppdaterat eller reviderat insatsplaneringen

Upprättat insatsplanering

Genomfört övningar

Annat, vänligen specificera.

30. Finns det i kommunen några så kallade farliga verksamheter där kommunen bedömer att ägare 
eller verksamhetsutövare inte uppfyller LSO 2 kap. 4 § om att i skälig omfattning hålla eller bekosta 
beredskap och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder?
Förklaring fråga 30: Frågan avser det totala antalet så kallade farliga verksamheter i kommunen. Det vill säga inte enbart där 
tillsyn har genomförts under året.

Ja, ange antal verksamheter

Nej

Brand- och olycksförebyggande arbete

31. Hur många personer har under 2019 utbildats av kommunen i förmågan att förebygga och 
hantera bränder? Ange antal personer.
Förklaring fråga 31: För att räknas som utbildning krävs att innehållet ska vara planerat i förväg och ha ett uttalat syfte att i 
någon undervisningsform förmedla kunskap och färdigheter i att förebygga eller hantera bränder.

706

31a. Vad baserades svaret på?

Uppskattning

Statistik

Annat, ange vad:

32. Inom vilka verksamhetsområden finns formaliserade samarbeten kring individanpassat 
brandskydd? Flera svarsalternativ är möjliga.

Funktionsvariationsområdet (exempelvis handläggare och utförare av insatser)

Missbruk eller psykisk ohälsa (exempelvis handläggare inom området, och utförare av boendestöd)

Kommunens hälso- och sjukvård (hemsjukvård, exempelvis arbetsterapeuter eller fysioterapeuter)

Regionens hälso- och sjukvård (exempelvis audionomer eller psykiatrisjuksköterskor)

Skola

Bostadsanpassning

Teknisk förvaltning (exempelvis utförare och förvaltare av fysiska åtgärder)

Kommunala fastighetsbolag

Privata fastighetsbolag

Försäkringsbolag

Andra privata företag

Ideella föreningar (exempelvis inom äldreområdet)

Rengöring och brandskyddskontroll

Fixartjänst

Annat (utveckla i fritext)

Samarbete sker inte



32.1 Hur många hembesök (avser inte brandskyddskontroller) har genomförts under 2019 för att 
stärka den enskildes skydd mot bränder? Ange antal genomförda besök.

0

33. Har kommunen under 2019 verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 
enligt LSO 3 kap. 1 §?

Ja

Nej

33a. Inom vilka olyckstyper har kommunen verkat för att åstadkomma skydd mot andra olyckor 
än bränder? Flera svarsalternativ är möjliga.

Drunkning

Farliga ämnen

Naturolyckor

Trafik

Suicid

Annat, vänligen specificera: 

Räddningstjänst

34. Har det under 2019 skett någon förändring av kommunens förmåga till räddningsinsats?

Förklaring fråga 34: Med förändringar menas här exempelvis att stationer lagts ned, tillkommit eller flyttats, förändrade 
anspänningstider, förändrad bemanning av styrkor eller utrustning som medfört betydande förändringar av kommunens 
förmåga till räddningsinsats etcetera.

Ja

Nej

Räddningstjänst - Kommunens plan för räddningsinsatser enligt FSO 3 kap. 6 §

35. Finns det verksamheter i kommunen som omfattas av den högre kravnivån i 
Sevesolagstiftningen?

Ja, ange antal verksamheter2

Nej

35a. För hur många av dessa verksamheter finns aktuell plan för räddningsinsats enligt FSO 3 
kap. 6 §? Ange antal sådana verksamheter med aktuell plan.
Förklaring fråga 35a. Enligt FSO 3 kap.6 § ska planen uppdateras minst vart tredje år eller när det till följd av ändrade 
förhållanden finns anledning till det.

2

35b. För hur många av dessa verksamheter har plan för räddningsinsats övats den senaste 
3-årsperioden. Ange antal planer som övats den senaste 3-årsperioden.

2

36. Finns det verksamheter i kommunen som klassats som riskanläggningar enligt förordningen 
(2013:319) om utvinningsavfall och som inte omfattas av den högre kravnivån i 
Sevesolagstiftningen?

Ja, ange antal verksamheter

Nej

Räddningstjänst - Olycksundersökningar

37. Hur många fördjupade olycksundersökningar har kommunen genomfört under 2019? Ange 
antal olycksundersökningar.
Förklaring fråga 37: Enligt LSO 3 kap. 10 § ska kommunen i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen har genomförts. Med fördjupade olycksundersökningar avses här de olycksundersökningar som genomförts 
utöver händelserapporteringen.

1



38. Har resultatet av olycksundersökningarna lett till någon åtgärd?

Ja

Nej

38a. Vilken eller vilka åtgärder har vidtagits?

Revidering av interna rutiner

39. Har olycksundersökningar skett i enlighet med kommunens kriterier?

Ja

Nej

Har inga kriterier

40. Utför personal på uppdrag av kommunen akuta hälso- och sjukvårdsuppgifter (t. ex. IVPA, 
SALSA, SAMS eller liknande) inom landstingets ansvarsområde?
Förklaring fråga 40: Denna fråga avser inte kommunens skyldigheter enligt LSO. Frågan ställs bland annat för att få underlag till 
"Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet”.

Ja

Nej

Rengöring och brandskyddskontroll

41-42 I vilken regi utförs rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i kommunen?
Förklaring fråga 41 och 42: Enligt 3 kap. 4 § ska kommunen i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll av de i paragrafen angivna anordningarna. Kommunen får enligt 3 kap. 6 § åt den som genomför 
brandskyddskontroll på kommunens vägnar, utan att vara anställd av kommunen, ge befogenhet att meddela nödvändiga 
förelägganden och förbud. I följande frågor vill vi att ni anger vem eller vilka som utför rengöring och brandskyddskontroll

41. Vem utför rengöring (sotning) i kommunen?

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält) 

42. Vem utför brandskyddskontroll i kommunen?

Kommunen

Entreprenör

Kombination av båda (utveckla i fritextfält) 

43. Hur många medgivanden om egensotning enligt LSO 3 kap. 4 § 2 stycket fanns det i 
kommunen den 31 december 2019? Ange antal medgivanden.

48

44. Hur många ansökningar om egensotning har inkommit under 2019? Ange antal 
ansökningar.

0

Kvalitetssäkringstips: Vänligen kontrollera att summan av svaren i frågorna 44b och 44c inte är högre än det angivna svaret i 
fråga 44a (antalet ansökningar om egensotning som avslagits).

45. Hur många av respektive förbränningsanordningar finns det i kommunen? Ange antal per 
förbränningsanordning.

Oljepannor över 60 kW samt större förbränningsanläggningar 9

Oljepannor under 60 kW (villapannor) 19

Fastbränslepannor (konventionella) 4

Fastbränslepannor (keramik) 12

Pelletspannor (pannor som eldas med pellets eller annat från sotningssynpunkt motsvarande bränsle) 10



Lokaleldstäder 2164

Lokaleldstäder pellets 2

Imkanaler (storkök) 30

Gas 0

46. Hur stor andel av de rengöringar som kommunen skulle ha genomfört under 2019 har 
genomförts? Ange svaret i procent.
Förklaring fråga 46: Kommunen ska enligt FSO 3 kap. 1 § meddela frister om rengöring. I denna fråga ska inte de rengöringar 
som medgetts undantag från rengöringsfristerna räknas med. Det vill säga när det varit motiverat av brandskyddsmässiga skäl, 
exempelvis då eldning inte skett mellan två rengöringstillfällen.

88,89

47. Hur många årsarbetskrafter för brandskyddskontroll enligt LSO 3 kap. 4 § 3 stycket har 
kommunen haft tillgång till under 2019? Ange antal årsarbetskrafter.

Förklaring fråga 47: Med en årsarbetskraft avses 1600 timmar. Här avses hur många årsarbetskrafter kommunen haft 
tillgång till, inte hur mycket tid som använts för brandskyddskontroll.

3,4

48 - 50. Här är det tre frågor som ska besvaras i en matris. Frågorna är följande:
48. Hur många objekt har man i kommunen, som omfattas av brandskyddskontroll enligt LSO 
3 kap. 4 § 3 stycket fördelat på respektive kategori?
49. Hur många brandskyddskontroller har kommunen genomfört under 2019 fördelat på 
respektive kategori?
50. Hur många brandskyddskontroller planerar kommunen att genomföra under 2020 fördelat 
på respektive kategori?
Frågorna besvaras genom att ange antal för respektive kategori i matrisen nedan.

Totalt antal 
objekt

Antal genomförda brandskyddskontroller 
2019

Antal planerade brandskyddskontroller för 
2020

2-årsobjekt 30 11 6

3-årsobjekt 234 124 4

6-årsobjekt 1986 16 49

51. Hur många av de objekt som under 2019 besökts för brandskyddskontroll bedömdes ha 
brister? Ange antal objekt med brister.

33

52. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats föreläggande 
under 2019? Ange antal förelägganden per objekt.
Förklaring fråga 52: Frågan avser det antal förelägganden som inte redovisas under fråga 53 avseende nyttjandeförbud.

2-års objekt 0

3-årsobjekt 0

6-årsobjekt 0

53. Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll har meddelats 
nyttjandeförbud under 2019? Ange antal förbud per objekt.
Kvalitetsäkringstips: Vänligen kontrollera att summan av svaren i denna fråga och summan av svaren i fråga 52 tillsammans inte 
är högre än det angivna svaret i fråga 51 (antalet objekt med brister).

2-årsobjekt 0

3-årsobjekt 0

6-årsobjekt 0

54. Vid hur många av de objekt där det efter brandskyddskontroll ställts krav på åtgärd har det 
säkerställts, eller kommer det att säkerställas, att rättelse erhållits? Ange antal:
Förklaring fråga 54: Olika metoder finns för att säkerställa rättelse, detta kan till exempel ske genom återbesök, 
fotodokumentation, besiktningsprotokoll. Svarskort, telefonsamtal och liknande är inte att anse som metoder för att säkerställa 
rättelse då de bygger på den enskildes egna uppgifter och tolkning av vilka åtgärder som ska genomföras. 

0

Tack för dina svar.



OBS! Glöm inte att skriva ut dina svar för arkivering. Du kan även skriva ut
svaren för förankring i kommunen innan du skickar enkäten. Du skriver ut svaren
genom att klicka på utskriftsikonen nere till vänster på sidan innan du
trycker på "Avsluta".

Genom att trycka på "Avsluta" skickas dina svar iväg.

 (klicka på ikonen till vänster för att skriva ut enkäten)
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 Oxelösunds Kommun 
Fom  1/1 2019

T o m 31 

December

Hela 

2018

Utbildning
Totalt antal utbildade 706 364

Offentlig verksamhet 240 137

Näringsliv 315 127

Förskola 0 100

Grundskola 129 0

Gymnasieskolan 0 0

Övriga verksamheter 0 0

Totalt antal kurser 32 24

Operativa händelser
Bränder i bostäder totalt 4 4

utvecklad brand 1 1

                  tillbud 3 3

Bränder i andra byggnader 5 8

Bränder ej i byggnader 28 15

Trafikolyckor 11 22

Automatlarm ej brand 32 37

IVPA 17 15

Övriga insatser 53 40

Rörelser till annan kommun 9 14

Totalt antal rörelser 159 155

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

Verksamhet

Tillsyn LBE återstår 1 2

Tillsyn LBE utförda 1 3

Tillsyn LSO  återstår 7 7

Tillsyn LSO, utförda i år 3 12

Samsyn LSO+LBE, återstår 1 5

Samsyn, LSO+LBE, utförda 0 5

LBE hanterade tillstånd 6 7

LBE tillstånd totalt 50 40

Brandvarnarförekomst 85% 97%

Handbrandsläckarförekomst 87% 97%

Säkerhetsronder, utförda 0 4

Säkerhetsronder, återstår 0 1

RSA, planerade 1 0

RSA, påbörjade 1 0  
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Kommun Nyköping Trosa Oxelösund Gnesta 2019 Helår 2018

Utbildning

Totalt antal utbildade 4665 420 706 414 6205 5493

Offentlig verksamhet 2396 210 240 210 3056 3305

Näringsliv 560 0 315 53 928 957

Förskola 261 0 0 13 274 300

Grundskola 838 210 129 116 1293 931

Gymnasieskolan 94 0 0 0 94 0

Övriga verksamheter 516 0 0 0 516 0

Totalt antal kurser 163 3 32 10 208 308

Operativa händelser

Bränder i bostäder totalt 46 10 4 10 70 80

utvecklad brand 17 4 1 4 26 34

                  tillbud 29 6 3 6 44 46

Bränder i andra byggnader 38 4 5 5 52 59

Bränder ej i byggnader 104 27 28 12 171 199

Trafikolyckor 215 37 11 28 291 307

Automatlarm ej brand 203 31 32 17 283 359

IVPA 42 10 17 9 78 101

Övriga insatser 277 61 53 54 445 446

Rörelser till annan kommun 514 31 9 28 582 852

Totalt antal rörelser 1439 211 159 163 1972 2403

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

Verksamhet

Tillsyn LBE återstår 0 0 1 2 3 7

Tillsyn LBE utförda 12 2 1 0 15 18

Tillsyn LSO  återstår 30 2 7 9 48 48

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

Samsyn LSO+LBE, återstår 4 1 1 1 7 23

Samsyn, LSO+LBE, utförda 0 0 0 0 0 29

LBE hanterade tillstånd 33 7 6 5 51 25

LBE tillstånd totalt 182 40 50 30 302 259

Brandvarnarkontroller bostäder

Handbrandsläckarförekomst i bos  

Säkerhetsronder, utförda 0 0 0 3 3 7

Säkerhetsronder, återstår 0 0 0 0 0 1

RSA, planerade 1 1 1 1 4 1

RSA, påbörjade 1 1 1 1 4 1

Regionens verksamhet T o m 31 December
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Oxelösunds Kommun

 1 jan- 

31 dec

 1 jan- 

31 dec

 1 jan- 

31 dec

Utbildning

Totalt antal utbildade 599 364 706

Offentlig verksamhet 232 137 240

Näringsliv 102 127 315

Förskola 124 100 0

Grundskola 105 0 129

Gymnasieskolan 0 0 0

Övriga verksamheter 36 0 0

Totalt antal genomförda kurser 40 24 32

Operativa händelser

Bränder i bostäder totalt 7 4 4

utvecklad brand 2 1 1

tillbud 5 3 3

Bränder i andra byggnader 5 8 5

Bränder ej i byggnader 18 15 28

Trafikolyckor 12 22 11

Automatlarm ej brand 45 37 32

IVPA 24 15 17

Övriga insatser 54 40 53

Rörelser till annan kommun 8 14 9

Totalt antal rörelser 173 155 159

Responstider, minuter Prio 1  09:01 07:56 08:49

Verksamhet

Tillsyn LBE återstår 0 2 1

Tillsyn LBE utförda 2 3 1

Tillsyn LSO  återstår 0 7 7

Tillsyn LSO, utförda i år 9 12 3

Samsyn LSO+LBE, återstår 0 5 1

Samsyn, LSO+LBE, utförda 7 5 0

Nya tillstånd brfv 5 7 6

Antal LBE tillstånd totalt 40 40 50

Brandvarnarförekomst  - 97% 85%

Handbrandsläckarförekomst  - 97% 87%

Säkerhetsronder, utförda 4 4 0

Säkerhetsronder, återstår 1 1 0

Risk & sårbarhetsanalyser, utförda 0 1

Risk & sårbarhetsanalyser, återstår 0 0

201920182017
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Årsnr Tidpunkt År År-Månad Adress Händelse

2019001507 2019-12-22 03:20 2019 2019-12 Tunnel under Sundav. vid Lingonv. Annan brand

2019001528 2019-12-26 23:17 2019 2019-12 Talluddsvägen (längst ut) Annan händelse utan risk för skada

2019001538 2019-12-28 04:11 2019 2019-12 Björkvägen 25 Annan händelse utan risk för skada

2019001460 2019-12-08 13:49 2019 2019-12 I en mast vid Vattentornet Annan händelse utan risk för skada

G2020.010272 2020-01-28 14:17 2020 2020-01 Aspaleden öster Frösängsvägen Annan händelse utan risk för skada

2019001506 2019-12-22 02:07 2019 2019-12 GAMLA Automatlarm utan brandtillbud

2019001471 2019-12-10 08:55 2019 2019-12 Klockartorpsvägen 3 Automatlarm utan brandtillbud

G2020.005297 2020-01-15 09:09 2020 2020-01 Thorsgatan 7 Automatlarm utan brandtillbud

G2020.006434 2020-01-18 09:17 2020 2020-01 Sundavägen 11 Säbo Automatlarm utan brandtillbud

G2020.005957 2020-01-16 20:35 2020 2020-01 Parkering längs Torggatan under Hamnbron Brand fordon/fartyg

G2020.007058 2020-01-20 07:27 2020 2020-01 Frösängsvägen 78 (i höjd med) Brand fordon/fartyg

G2020.009192 2020-01-25 16:37 2020 2020-01 Kommunhuset (utanför) Brand i avfall/återvinning

2019001491 2019-12-17 03:02 2019 2019-12 Tranbärsvägen 4 Peterslund Brand i byggnad

G2020.006934 2020-01-19 18:50 2020 2020-01 Sjögatan 1 B Brand i byggnad

G2020.008748 2020-01-24 13:44 2020 2020-01 Föreningsgatan 33 Brand i byggnad

2019001496 2019-12-18 21:14 2019 2019-12 Femörehuvud Självmord/försök

2019001499 2019-12-19 21:31 2019 2019-12 Oxelög Självmord/försök

G2020.003706 2020-01-10 17:55 2020 2020-01 Mastvägen - Björntorpsvägen Trafikolycka
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Händelser från 1/12 2019 till och med 31/1 2020 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per april godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 73 487 tkr som består av en grundbudget, 72 461 tkr
och ett tilläggsanslag, 1 026 tkr.

Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 642 tkr för helåret 2020. Orsaken till
det positiva utfallet är lägre personalkostnader på grund av vakanser. En annan orsak är
positiva slutavräkningar för 2019 för kollektivtrafiken och räddningstjänsten. I prognosen
ligger också ett negativt utfall gentemot budget avseende konsultkostnader och
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. Anslaget har
också justerats med 383 tkr som avser en omfördelning av budgetram från Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen för delfinansiering av en projektledare
som anställs av Kommunstyrelsen. Beslut om budgetjustering fattades vid
Kommunfullmäktiges sammanträde i maj. Totalt uppgår anslaget nu till 73 487 tkr och
omslutningen till 176 125 tkr.

Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 642 tkr för helåret 2020. Orsakerna till
det positiva utfallet är bland annat högre intäkter på lönebidrag (250 tkr) och bidrag för
feriearbete (159 tkr) och högre hyresintäkter (300 tkr). Lägre personalkostnader på grund
av flera vakanta tjänster bland annat kommunstrateg och projektledare bidrar till det
positiva utfallet med 1 149 tkr. Andra orsaker är positiva slutavräkningar för 2019 för
kollektivtrafiken (95 tkr) och räddningstjänsten (188 tkr). Däremot prognosticeras högre
kostnader för fastigheter (691 tkr), bland annat hyreskostnader för Gnistan, högre
konsultkostnader för staben och näringsliv (540 tkr) och högre Corona-relaterade kostnader
för företagshälsovård (200 tkr). Det finns en risk för en eventuell negativ slutavräkning för
köpt IT verksamhet. Den är under utredning och är inte medtagen i prognosen.

Resultatrapporten per april visar ett budgetöverskott på 961 tkr. Större delen av
kommunstyrelsens verksamhet är övergripande och kostnadsbudgeten finansieras av
interna hyror av fastigheter, IT-tjänster, kostleveranser med mera.

Intäkterna visar ett budgetutfall på 562 tkr efter april månad, vilket framförallt beror på
högre bidrag- och arrendeintäkter. Kostnaderna har ett budgetutfall på 2 996 tkr efter april
månad. Personalkostnader är 679 tkr lägre på grund av vakanser, köp av verksamhet är
164 tkr lägre en budget vilket beror på positiva slutavräkningar för 2019 och övriga
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kostnader är 2 417 tkr lägre än budget. Övriga kostnader förväntas uppstå under
resterande del av året.

Ansvarsrapport KS, april

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff

Avgifter 31100-31990 25 25 0 8 18 9

Bidrag 35100-35999 3 160 3 560 400 1 053 1 206 152

Övrigt rest kkl 3 99 453 99 764 311 33 151 33 552 401

Anslag 39990 73 487 73 487 0 25 277 25 277 0

  176 125 176 836 711 59 489 60 052 562

Personal 50000-56330 -45 373 -44 224 1 149 -14 751 -14 072 679

Lokaler 60110-20,61320 -8 358 -9 049 -691 -2 786 -3 051 -265

Köp av verksamhet 46300-80 -63 685 -63 427 258 -22 379 -22 215 164

Övrigt rest kkl 4-8 -58 709 -59 494 -785 -19 570 -17 153 2 417

  -176 125 -176 194 -69 -59 486 -56 490 2 996

  0 642 642 3 3 561 3 558

Ansvarsrapport KS, jämfört med föregående år

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Årsbud fg år Utfall fg år

Avgifter 31100-31990 25 25 20 101

Bidrag 35100-35999 3 160 3 560 3 168 4 067

Övrigt rest kkl 3 99 453 99 764 97 088 100 979

Anslag 39990 73 487 73 487 86 517 86 517

  176 125 176 836 186 793 191 664

Personal 50000-56330 -45 373 -44 224 -45 548 -43 613

Lokaler 60110-20,61320 -8 358 -9 049 -7 363 -8 983

Köp av verksamhet 46300-80 -63 685 -63 427 -61 699 -64 682

Övrigt rest kkl 4-8 -58 709 -59 494 -72 184 -56 734

  -176 125 -176 194 -186 794 -174 011

  0 642 0 17 654

Jämfört med utfallet föregående år kommer intäkterna att minska med 14 828 tkr vilket
väsentligen beror på minskade anslag för en LSS gruppbostad, 4 500 tkr och en eventuell
tilldelning på 10 000 tkr till Vård- och omsorgsnämnden som fanns med i
kommunstyrelsens ram för 2019 men som togs bort 2020. Kostnaderna förväntas öka med
2 183 tkr, bland annat för högre personal- och kapitalkostnader, både delarna är
budgeterade.
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Verksamhetsrapport KS, april

Investeringar

Kommunstyrelsen disponerar 305 608 tkr för investeringsändamål.
Grundanslaget var 131 943 tkr och därefter tilläggsbudgeterades 170 155 tkr av ej
förbrukade medel från 2019. Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven
på 3 510 tkr för bland annat konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan (2 000 tkr) och
återköp av tomt Stjärnholm 5:211 (1 200 tkr). Kommunstyrelsen har också gjort en
omfördelning på 19,4 mkr från verksamhetsanpassning Peterslundsskolan (9,4 mkr) och
Ramdalens kök (10 mkr) till Oxelöskolan för flexibel planlösning. 

Hittills under 2020 är utgifterna 42 152 tkr. Största utgifterna är Oxelöskolan, Upprustning
av Ramdalsskolan, planerat underhåll och markinköp. Utgifterna för helåret 2020 bedöms
till 219 427 tkr, motsvarande 71,8 % av budgeten. En budgetavvikelse på 86 181 tkr.

En av stora orsaken Oxelöskolan där 137 088 tkr av planerade 155 830 tkr förväntas att
förbrukas under 2020. Den andra avvikelsen av betydelse är senareläggandet av
ny-till byggnation av äldreboende där 20 589 tkr av 60 789 tkr förväntas användas
under året. Restaurang Läget, 10 000, tkr och flytt av sjömack,
2 000 tkr, bidrar också till budgetavvikelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen daterad 2020-05-18

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Den ekonomiska uppföljningen per april godkänns.

2. Sammanfattning
I mål och budget 2020 har kommunen ett årsresultat på 24,2 mkr och ett resultat enligt
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 24,2 mkr.

Resultatet för 2020 kommer enligt prognosen att uppgå till 19,3 mkr, vilket är en försämring
med -4,9 mkr gentemot budget.

Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -9,2 mkr, beroende på
Kommunstyrelsens överskott med 0,6 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
överskott med 1,7 mkr, Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr,
Utbildningsnämndens underskott -11,6 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en
preliminär avräkning på 2,6 mkr. Vård- och omsorgsnämndens förväntas att hålla sin
budget.

Exploateringsverksamheten prognosticerar en negativ budgetavvikelse på -2,5 mkr.

I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetunderskott på
-17,7 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 29:e april. Extra tillskott som
är aviserats/beslutats under 2020 är prognosticerat på 24,3 mkr för Oxelösund.

Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -0,6 mkr. Prognosen grundas
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2019.

Finansnettot bedöms att bli enligt budget.

Förra årets lägre investeringstakt än budgeterat har påverkat årets avskrivningskostnader
som är 0,9 mkr lägre än budget.

Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på ursprungligt 5,9 mkr. Beslut om tilldelning
från reserven har skett på 0,8 mkr till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för finansiering
av ökade kostnader för snöröjning i samband med ett nytt avtal. Resterande reserven på
5,1 mkr förväntas går åt under året.

Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,0 mkr förväntas går åt under året.

Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader.
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Corona relaterade merkostnader. I
dagsläget är det svårt att bedöma vad vi får ersättning för och hur mycket och de är därför
inte medtagna i prognosen.
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Regeringen har också utlovat ersättning för sjuklön för perioden april till och med
december. Ersättningen är inte heller medtagen i prognosen, på grund av att vi vill avvakta
två månader för att ha en bättre bild av sjuklönekostnadernas utveckling.

3. Ärendet
Ekonomi

Uppföljning och prognos per april är den andra för 2020.

I mål och budget 2020 har kommunen ett årsresultat på 24,2 mkr och ett resultat enligt
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 24,2 mkr.

Nämndernas budget har förstärkts med 6,6 mkr för finansiering av kapitalkostnader för
investeringar som har tillkommit efter fastställning av budgetramarna. Vård- och
omsorgsnämndens budget har också förstärkts med 3,75 mkr för finansiering av drift- och
personalkostnader för en gruppbostad för LSS. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
budget har även den förstärkts med 0,8 mkr för finansiering av ökade kostnader för
snöröjning som uppstått i samband med ett nytt avtal. Det har också skett en omfördelning
av budgetram på 0,4 mkr från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen
för delfinansiering av en projektledare som anställs av Kommunstyrelsen. Beslut om
budgetjustering fattades vid Kommunfullmäktiges sammanträde i maj.

Extra statsbidrag på 1,5 mkr som tilldelats för emottagande av mest nyanlända i för
hållande till sin befolkning har fördelats till Utbildningsnämnden 0,9 mkr, Vård- och
omsorgsnämnden 0,5 mkr, Kommunstyrelsen 0,05 mkr och Kultur- och fritidsnämnden 0,05
mkr. Fördelningen har skett enligt samma princip som schablonersättningen.

Resultatet för 2020 kommer enligt prognosen att uppgå till 19,3 mkr, vilket är en försämring
med -4,9 mkr gentemot budget.

Nämndernas verksamhet

Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -9,2 mkr, beroende på
Kommunstyrelsens överskott med 0,6 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
överskott med 1,7 mkr, Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr,
Utbildningsnämndens underskott -11,6 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en
preliminär avräkning på 2,6 mkr. Vård- och omsorgsnämndens förväntas att hålla sin
budget.

Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 642 tkr för helåret 2020. Orsakerna
till det positiva utfallet är bland annat högre intäkter på lönebidrag (250 tkr) och bidrag för
feriearbete (159 tkr) och högre hyresintäkter (300 tkr). Lägre personalkostnader på grund
av flera vakanta tjänster bland annat kommunstrateg och projektledare bidrar till det
positiva utfallet med 1 149 tkr. Andra orsaker är positiva slutavräkningar för 2019 för
kollektivtrafiken (95 tkr) och räddningstjänsten (188 tkr). Däremot prognosticeras högre
kostnader för fastigheter (691 tkr), bland annat hyreskostnader för Gnistan, högre
konsultkostnader för staben och näringsliv (540 tkr) och högre Corona-relaterade kostnader
för företagshälsovård (200 tkr). Det finns dock en risk för en eventuell negativ slutavräkning
för köpt IT verksamhet. Den är under utredning och är inte medtagen i prognosen.

Övriga nämnder förväntas att hålla budget. Inom övriga nämnder förutser
Kommunfullmäktige ett överskott på 0,2 mkr och Överförmyndare ett underskott på
-0,2 mkr. Det senare beror på högre kostnader för köpt verksamhet.
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Utbildningsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -11,6 mkr.
Budgetreglerna anger att nämnden ska ha ökat anslag för volymökningar i skolan (barn-
och elevpengen) och detta uppskattas preliminärt av Utbildningsnämnden till 2,6 mkr som
ingår i årsprognosen.

I ett särskilt ärende som har behandlats men återremitterats av Kommunfullmäktige genom
sk minoritetsåterremiss föreslås att Utbildningsnämnden under 2020 medges att bedriva
verksamheten med ett ekonomiskt underskott om -15,7 mkr. Återremissen bereds vid
tidpunkten för denna tjänsteskrivelse. Nämndens begäran utgör underlag i uppföljningen
för april månad då nämnden budgeterat att gå med -15,7 mkr i underskott. Fram till
kommunfullmäktiges slutliga behandling av ärendet har nämnden budgeterat med detta
underskott. Prognostiserat underskott per april är -11,6 mkr, alltså 4,1 bättre än nämndens
budgeterade underskott. Den främsta anledningen till detta är intäktsökningar för nämnden
genom bl.a. ökad ersättning via barn och elevpengen. Oavsett kommunfullmäktiges slutliga
beslut ska Utbildningsnämnden under resterande del av 2020 fortsätta att arbeta för att nå
en budget i balans.

Utfall per april för Utbildningsnämnden visar ett ackumulerat resultat om
-4,5 mkr inklusive en preliminär avräkning på 0,9 mkr, vilket främst beror på högre
personalkostnader och högre kostnader för köpt verksamhet inom verksamheten
grundskola och förskoleklass.

Vård- och omsorgsnämnden förväntas att hålla sin budget.

Utfallet per mars för Vård och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget ackumulerat
resultat om -2,8 mkr vilket fördelar sig mellan Social och omsorgsförvaltningen med
1,0 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen med -3,8 mkr på grund av högre
personalkostnader. Utfallet innefattar också särredovisade coronarelaterade kostnader om
totalt 0,5 mkr, vilka tillkommit i redovisningen under april.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet
bedöms ett positivt resultat på 1,7 mkr.
Periodens resultat är ett överskott på 2,2 mkr, orsakat framförallt av högre intäkter från
sanktionsavgifter inom bygglov och lägre personal- och konsultkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms ett positivt
resultat på 0,1 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,3 mkr främst orsakat av
lägre personalkostnader.

Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader.
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa dessa merkostnader. I dagsläget är det
svårt att bedöma vad vi får ersättning för och med hur mycket och de är därför inte
medtagna i prognosen.

Finansförvaltningen

Exploateringsverksamheten prognosticerar en negativ budgetavvikelse på -2,5 mkr.
Försäljningen av exploateringar bedöms till 17,0 mkr, -7,6 lägre än budget i och med att
planerad försäljning av mark på bland annat Sjögatan, Byggmästaren 8 och en del av
Stenvikshöjden är osäkra och därför är de inte medtagna i prognosen. Kostnaderna för
exploateringar är beräknade till 7,4 mkr en positiv budgetavvikelse på 5,1 mkr, vilket främst
beror på lägre saneringskostnader.

Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett budgetunderskott på -17,7 mkr.
Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 29:e april och avser preliminära
negativa slutavräkningarna för 2019 och 2020. Extra tillskott från välfärdsmiljarderna som
är aviserats/beslutats under 2020 är prognosticerat på 24,3 mkr för Oxelösunds del.
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Regeringen har också utlovat ersättning för sjuklön för perioden april till och med
december. Ersättningen för sjuklön är inte medtagen i prognosen på grund av att vi vill
avvakta två månader för att ha en bättre bild av sjuklönekostnadernas utveckling.

Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -0,6 mkr. Prognosen grundas
på beräkningar från Skandia, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på
Skandias senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2019.

Avskrivningarna blir 0,9 mkr lägre än budgeterat, beroende på förra årets lägre
investeringstakt.

Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och
personalomkostnadspålägg, medför ett underskott i finansförvaltningen på -0,2 mkr.

Finansnettot bedöms att bli enligt budget.

Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på ursprungligt 5,9 mkr. Beslut om tilldelning
från reserven har skett på 0,8 mkr till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för finansiering
av ökade kostnader för snöröjning i samband med ett nytt avtal. Resterande reserven på
5,1 mkr förväntas går åt under året.

Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,0 mkr förväntas gå åt under året.

Investeringar

Den ursprungliga investeringsbudgeten är på 183,6 mkr och tilläggsbudgetering av ej
förbrukade medel från 2019 är på 183,3 mkr, sammanlagt 366,9 mkr.

Merparten av investeringsutrymmet är destinerat till Kommunstyrelsen, 305,6 mkr,
framförallt till kommunens fastigheter. Till och med april är utgifterna 42,2 mkr. Största
utgifterna är Oxelöskolan, Upprustning av Ramdalsskolan, planerat underhåll och
markinköp. Utgifterna för helåret 2020 bedöms till 219,4 mkr, motsvarande 71,8 % av
budgeten. En budgetavvikelse på 86,2 mkr.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en investeringsbudget på 43,6 mkr, utgifter
hittills 1,2 mkr och helårsprognos 37,2 mkr.

Utbildningsnämnden har en investeringsbudget på 1,7 mkr, Vård- och omsorgsnämnden en
budget på 8,9 mkr och Kultur- och fritidsnämnden en budget på 2,6 mkr. Sammanlagt är
deras utgifter hittills 0,7 mkr och årsprognosen 7,3 mkr.

Totalt sätt bedöms investeringarna uppgå till 264,6 mkr, 72% av den ursprungliga budgeten
357,1 mkr, en budgetavvikelse på 102,3 mkr.

Beslutsunderlag
Resultaträkning per april 2020, kommunen

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller
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Kommunchef (FK)
Utbildningschef (FK)
Socialchef (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Controller (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Återtagande av markanvisning till Bovieran AB

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Markanvisning för fastigheten 8:20 tilldelad till företaget Bovieran AB återtas på företagets
egen begäran.

2. Sammanfattning
Bovieran AB ägs av Balder. Balder tog i vintras beslutet att införa samma arbetsmodell
inom hela bolagskoncernen. Det har inneburit att Balder AB har haft svårt att driva redan
igångsatta projekt och att omvärdering av projekt skett inom bolagskoncernen. Med
anledning av det har Bovieran AB meddelat att företaget vill återta och avstå från
markanvisningen på fastigheten Oxelö 8:20.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att medge att markanvisning återtas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Avstående bekräftelse Bovieran

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

MSF (FK)



 
Kjell Andersson 
Mark- och Exploateringsstrateg Kommunstyrelseförvaltningen 
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund 
Besöksadress Höjdgatan 26 
kjell.andersson@oxelosund.se 
 
 
 

Angående markanvisning för Boviera på Oxelö 8:20 
 
Tyvärr har styrelsen för Bovieran AB beslutat att vi i nuläget inte kommer genomföra uppförandet av 
en Boviera på fastigheten Oxelö 8:20. Vi gör idag en annan bedömning av marknaden än den som 
gjordes när planarbetet (PLAN.2019.24) startade. Vi avstår därför markanvisningen. 
 
Vi beklagar och hoppas att vi kan hitta nya investeringsmöjligheter i framtiden. 
 
 
Stockholm 2020-05-05 
 

 
David Johansson 
Regionansvarig fastighetsutveckling 
Fastighets AB Balder 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Toltorp Bygg AB

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Toltorps Bygg AB tilldelas direktanvisning för fastigheten Oxelö 8:20 för framtagande av
detaljplan på del av fastigheten om maximal tidsgräns 2 år från tidpunkt för undertecknat
avtal.

Utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Toltorp Bygg AB fastställs.

2. Sammanfattning
Förfrågan och intresse har kommit från Toltorp Bygg AB avseende fastigheten Oxelö 8:20,
kallad ”cirkusplatsen” vid Vallsundsvägen i närheten av Ramdalsskolan. Tolstorp Bygg AB
önskar en markanvisning på samma villkor som tidigare tilldelats Bovieran AB för samma
yta. Markanvisningen innehåller därmed framtagande av detaljplan och ger Toltorp Bygg
AB ensamrätt att under förvärva fastigheten inom tidsperioden 2 år från undertecknat
markanvisningsavtal. En markanvisning för framtagande av detaljplan ökar sannolikheten
för efterkommande projektering och byggnation. Förutsättningarna för markanvisningen är
densamma som tidigare tilldelades Bovieran AB med avsikten att erbjuda bostadsrätter
med vinterträdgård för målgruppen 60 +.

Fastigheten Oxelö 8:20 erbjuder närhet till kommunal service, nära till buss, nära till handel
men också en närhet till det förmodade upptagningsområdet för den tänkta byggnationen
innebärande att de tilltänkta boende enkelt kan ha kontakt med sina gamla grannar. Att
sedan skolan finns på andra sidan gatan ses som positivt.

Toltorp Bygg AB tillsammans med koncern och finansiärer har bra nätverk även inom
Bovieran Nyköping. De har således god insikt i marknaden som sådan men även insitk
avseende fördelar och problematik med denna typ av byggnation. Utgångsläget är ett
projekt med 30 tal lägenheter, men både detaljplan och projektet görs flexibelt. Om det
finns ett större intresse finns möjligheter att välja ett hus med ökat antal lägenheter.

I förlusten av Bovieran ser Kommunstyrelseförvaltningen projektet som konceptuellt
intressant då den fyller en målgrupps behov av nytt kompletterande boende. Det är ett 60 +
boende vilket mest troligt ger att flertalet av de intresserade kommer från villaområden i
närheten med välbehövlig flyttrotation som följd.

Det är en lokal aktör men med stor kunskap inom byggnation och marknad som skapar en
flexibilitet och lyhördhet på vad intressenter vill ha.

Toltorp Bygg AB är fastighetsbolaget i koncernen där även Jansson Bygg AB finns. I
koncerngruppen finns även KWD Group, Invest mfl företag med total omsättning över halv
miljard.
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Kommunstyrelsen föreslås därför att Toltorps Bygg AB tilldelas en direktanvisning där
framtagande av detaljplan ingår. Direktanvisningen av denna typ innebär att det är
exploatören som står kostnaden för framtagningen av detaljplanen.

Denna typ av Markanvisning är tidsbegränsad till maximalt 2 år. Separat Planavtal tecknas
med Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Oxelösunds Kommuns riktlinjer Markanvisning
Avtal om Markanvisning för del av Oxelö 8:20

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

MSF(FK)
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Riktlinjer Kommunstyrelsen 2017-11-29
Dokumentansvarig Förvaring Dnr
Mark- och exploateringsstrateg KS.2015.134
Dokumentinformation

Riktlinjer för kommunal
markanvisning i
Oxelösunds kommun
(framtagen enligt SFS 2014:899)
Riktlinjer för kommunal
markanvisning i Oxelösunds
kommun
2 (7)
Datum

2017-11-29

Riktlinjer för markanvisningar Sida

Vad är en markanvisning? 3
Hur ansöker jag om markanvisning/gör intresseanmälan? 3
Intresseanmälan till markanvisning, vad bör den innehålla? 3
Hur hanteras inkomna intresseanmälningar? 4
Vilka olika typer finns gällande markanvisning 4
Princip för prissättning av mark 5
Villkor 5
Vad regleras i ett markanvisningsavtal gällande genomförande? 6
Val av byggherre 7
Hur tas beslut och vem är kontaktperson? 7
Riktlinjer för kommunal
markanvisning i Oxelösunds
kommun
3 (7)
Datum

2017-11-29

Riktlinjer för markanvisningar
Dessa riktlinjer är framtagna i enlighet med lagen om kommunala
markanvisningar (SFS 2014:899), som trädde i kraft 1 januari 2015.
”1 § Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala
markanvisningar.
Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun
och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och
under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av
ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.
2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla
kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor
för markanvisningar samt principer för markprissättning.
En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta
sådana riktlinjer”.

Vad är en markanvisning?
En markanvisning ger enligt lag en intressent rätt att under en begränsad tid och
på vissa givna villkor, ensam få förhandla om förutsättningarna med kommunen
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om genomförandet samt att möjligheterna att förvärva kommunal mark för ny
bostadsbebyggelse inom ett visst markområde som kommunen äger.
Markanvisningen skall vara skriftlig.
Markanvisningen fullföljs senare, om givna villkor uppfylls, genom
marköverlåtelse. I överlåtelseavtal avseende mark, vid avslutande av
markanvisning, kommer krav att ställas på att byggnation ska utföras inom en
viss tid. Utförs inte byggnationen enligt marköverlåtelseavtalet går köpet tillbaka.

Hur ansöker jag om markanvisning/gör intresseanmälan?
För att få information om markanvisningar kan en byggherre anmäla sig till
kommunens intressentregister på hemsidan www.oxelosund.se. Information om
markanvisningar finns på hemsidan. När ett nytt område släpps skickas ett
nyhetsbrev till de registrerade.

Intresseanmälan till markanvisning, vad bör den innehålla?
Det finns ingen given mall hur en markanvisningsansökan skall se ut.
Ansökan/intresseanmälan bör kompletteras med
Karta där området markerats.
Skriftlig beskrivning av volym, bostadstyp och hur lösningsförslag
gällande parkering gator mm.
Riktlinjer för kommunal
markanvisning i Oxelösunds
kommun
4 (7)
Datum

2017-11-29
Tidplan för hur projektet kan komma att genomföras.

Hur hanteras inkomna intresseanmälningar?
Alla inkomna markanvisningsansökningar registreras. Efter att en ansökan om
markanvisning har skickats in får byggherren normalt ett besked inom 3
månader. Vid mer komplexa projekt kan handläggningstiden vara längre.
Avgörande för handläggningstiden är också kvaliteten på intresseanmälan.

Vilka olika typer finns gällande markanvisning:
Direktanvisning
Anbud
Tävlingsförfarande
Direktanvisning
En direktanvisning innebär att kommunen väljer ut en byggherre som får
markanvisningen. En intressent som visar idéer eller utformningar som anses
vara nyskapande och unika kan vara en anledning för kommunen att använda sig
av direktanvisning. Kommunen kan i ett sådant fall inte använda den unika idén
för att skapa en markanvisning i form av anbuds- eller tävlingsförfarande.
Direktanvisning kan också vara aktuellt i områden där en detaljplan är antagen
och fastigheten tidigare funnits ute för markanvisning. Uppfattar kommunen att
det finns ett bredare intresse, ska en ansökan om direktanvisning inte direkt leda
till en markanvisning innan andra byggherrar också beretts möjlighet att anmäla
intresse. Finns intresse hos flera byggherrar ska kommunen i första hand
använda sig av ett anbudsförfarande.
Anbudsförfarande
Ett anbudsförfarande innebär att byggherrar får lämna in förslag på hur de vill
bebygga ett område utifrån ett antal villkor som kommunen satt upp. Hur
ingående dessa villkor är vid en enskild markanvisning varierar och beror bland
annat på hur långt området kommit i detaljplaneprocessen och vilka ambitioner
kommunen har med området.
När ett markområde ska ut för markanvisning tas villkor och ett marknadsvärde
för marken fram och skickas ut till de byggherrar som anmält sitt intresse till
kommunens intressentregister. Annonsering på andra platser kan också ske för
att nå en fler aktörer. I villkoren framgår det tydligt vilka krav som gäller för just
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denna markanvisning. Markpriset behöver inte alltid vara viktigast, utan att även
utformning, miljö, byggtid m.m. kan vara av stor betydelse för ett bra, långsiktigt
hållbart och attraktivt resultat och kan vara avgörande för till vem
markanvisningen tilldelas.
Riktlinjer för kommunal
markanvisning i Oxelösunds
kommun
5 (7)
Datum

2017-11-29
Tävlingsförfarande
Vid särskilda projekt kan kommunen använda sig av ett tävlingsförfarande. Ett
tävlingsförfarande liknar ett anbudsförfarande, men kommunen kräver här mer
omfattande och detaljrika förslag på utformning av bebyggelse och andra
aspekter från byggherrarna, vilket kan ge större möjligheter till unik och
annorlunda bebyggelse.

Princip för prissättning av mark
Försäljning av kommunal mark sker till ett pris som motsvarar marknadsvärdet.
Marknadsvärdering utförs av oberoende värderingsman behörig att utföra
värderingar. Avsteg från försäljning till marknadsvärde beslutas av
kommunstyrelsen i samband med framtaget överlåtelseavtal. Utöver själva
marknadsvärdet kan exploateringskostnader tillkomma samt kostnader kopplat till
villkor för markanvisning.

Villkor:
Villkor gällande tid i avtalet vid markanvisning
En markanvisning som görs i ett tidigt skede innebär oftast att aktören är delaktig
i framtagande av detaljplan och har en aktiv roll i planering och utredningsarbete.
En markanvisning som istället görs efter att en detaljplan är upprättad och vunnit
laga kraft innebär att de flesta förutsättningarna redan är klargjorda och aktören
har att följa bestämmelserna i detaljplanen.
En markanvisning från Oxelösunds kommun är tidsbegränsad till
maximalt 8 månader efter undertecknat avtal i de fall detaljplan finns för
området och detaljplanen dessutom vunnit laga kraft. Förlängning kan
medges, under förutsättning att förseningen inte beror på byggherren, och
måste ske skriftligen.
En markanvisning från Oxelösunds kommun är tidsbegränsad till
maximalt 2 år efter undertecknat avtal vid de tillfällen intressenten är med
i framtagande av detaljplan. Kan inte ett köp träffas inom denna tid ska
markanvisningen återgå utan ersättning eller kompensation till
byggherren. Förlängning kan medges, under förutsättning att förseningen
inte beror på byggherren, och måste ske skriftligen.
Övriga villkor:
Byggherren bekostar för sitt byggprojekt samtliga nödvändiga kostnader
för undersökningar, utredningar, anslutningsavgifter, bygglovavgifter,
kontrollavgifter, tomtkartsavgifter, ritningsunderlag, projekteringsutgifter,
försäkringar, m.m.
Riktlinjer för kommunal
markanvisning i Oxelösunds
kommun
6 (7)
Datum

2017-11-29
Eventuella utredningar som genomförts av byggherren under
markanvisningstiden skall överlämnas till kommunen utan ersättning
oavsett om projektet genomförs eller ej.
En markanvisning får återtas inom tidsbegränsningen om det är
uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra det
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överenskomna projektet medavsedd utformning eller inom utsatt tid. Ett
återtagande ger inte byggherren någon rätt till ersättning.
En markanvisning får inte överföras till en annan byggherre utan
kommunens skriftliga medgivande. Detta gäller även överförande till
närstående bolag så som dotterbolag.
Projekt som inte går att genomföra till följd av ändrade detaljplaneförutsättningar,
exempelvis överklagan, eller andra myndighetsbeslut ger
inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.
Oxelösunds kommun kan inte garantera byggrätter vid markanvisning,
om inte lagakraftvunnen detaljplan redan finns då markanvisningsavtalet
tas fram.
De regler och riktlinjer som kommunstyrelsen fastställt som gäller vid
tidpunkten för markanvisningen ska följas.
Oxelösunds kommun har rätt att bestämma om val av upplåtelseform
såsom ägande-, bostads- eller hyresrätt samt sociala hänsynstaganden
för markanvisningen.
Om inte marköverlåtelseavtal, dvs. avtal om bindande köp, träffats under
markanvisningstiden och avtal om förlängning av markanvisningen inte
träffats, står parterna sina nedlagda kostnader och samma område kan
anvisas annan aktör.
Oxelösunds kommun förbehåller sig rätten att förkasta samtliga anbud till
en markanvisning om inget uppfyller ställda krav.
Hänsyn kan tas till byggherrens ekonomiska stabilitet vid bedömning om
en byggherre kan bli aktuell för markanvisning.

Vad regleras i ett markanvisningsavtal gällande
genomförande?
I ett markanvisningsavtal ska en mängd frågor avtalas om, för att fördela ansvar
och kostnader mellan kommunen och byggherren.
Avtalet ska tydligt visa vilken mark det rör sig om och till vilket pris denna
säljs. I priset ska det framgå vad som är markpriset och vad som är
exploateringskostnaderna som byggherren också ska stå för.
Hur priset sätts är beroende av när i detaljplaneskedet ett avtal tecknas.
Riktlinjer för kommunal
markanvisning i Oxelösunds
kommun
7 (7)
Datum

2017-11-29
Om avtal tecknas i ett tidigt skede bekostar byggherren
exploateringskostnader för detaljplan och utredningar.
Byggherren bekostar alltid:
Anslutningsavgifter till vatten och avlopp, el, tele, bredband och eventuell
annan infrastruktur.
Flytt av ledningar och pump- och transformatorstationer.
Byggherren kan också komma att bekosta:
Byggnation av infrastruktur som krävs för att exploateringen ska kunna
genomföras.
Fastighetsbildning eller annan lantmäteriförrättning.
Det ska i avtalet också framgå hur åtaganden ska fördelas mellan parterna:
Hur vatten och avlopp, dagvatten, parkering och elförsörjning hanteras
ska alltid regleras i avtalet.
Frågor kring sanering och andra tekniska frågor regleras vid behov.
Eventuella utredningar som genomförts av byggherren under
markanvisningstiden skall överlämnas till kommunen utan ersättning.

Val av byggherre:
Vid val av byggherre tittar Oxelösunds kommun på byggherrens ekonomiska
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stabilitet, förmåga att driva och slutföra projekt, seriositet, kvalitetsnivå i tidigare
genomförda projekt, kapacitet att marknadsföra de planerade bostäderna,
nytänkande och ett marknadsanpassat byggande med en förmåga att anpassa
byggnaderna vad gäller prisnivå, stil och utförande till Oxelösunds kommuns
förhållanden.
Oxelösunds kommun tar även hänsyn till konkurrensförhållanden för att inte
gynna endast en eller ett fåtal aktörer.

Hur tas beslut och vem är kontaktperson:
Beslut om markanvisningsavtal tas via kommunstyrelsen, i principiellt viktiga
ärenden tas beslut i kommunfullmäktige.
Mark- och exploateringsstrateg handlägger markanvisningar och samordnar
genomförandet. Planarkitekt handlägger detaljplaner. Byggherren kan också
komma att ha kontakt med till exempel Bygglovsenheten och/eller Oxelö energi
angående genomförandefrågor.
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Mellan Oxelösunds Kommun

och Exploatören

AVTAL OM
MARKANVISNING

Markanvisningen avser del av Oxelö 8:20, projekt ” BRF lägenheter med
vinterträdgård”.

§ 1 Parter

Oxelösunds Kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212 000-0324, 613
81 Oxelösund

Toltorp Bygg AB , nedan kallad exploatören, org.nr 556306-6066,
Videvägen14, Katrineholm.

§ 2 Bakgrund

Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på
utpekat markområde. Målgrupp är riktat till 60 + målgruppen.
Företrädesvis äldre personer med större villor.

Detta avtal reglerar markanvisningstiden innan Genomförande avtal
skrivs på del av Oxelö 8:20. Området är ca 5000 m2, se karta. Exakt
storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.

Ansökan om fastighetsbildning sker i enlighet kommande Detaljplan likväl

att exploatören signerar Köpe- och Genomförandeavtal.

§ 3 Markanvisning

Exploatörens avsikt är att bebygga fastigheten med ett koncept av BRF

lägenheter inkl vinterträdgård.

Under tiden för markanvisning ska exploatören arbeta med att ta fram en

detaljplan med erforderliga handlingar, intern projektering för

säkerställande av projektets genomförbarhet, såsom framtagning av

bygglovshandlingar etc. Därutöver är det av vikt att kontakt med ev

mäklare samt marknadsföring av projektet sker, för att säkra att
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produktions start inom den i markanvisningen redovisade tidsramen.

Detta avtal reglerar endast förutsättningarna för markanvisningen.

Exploatören ska föra en parallell och tidig dialog med kommunens

bygglovsenhet gällande bostädernas utformning och placering.

Markanvisningen kan återtas om exploatören inte visar någon ambition

eller förmåga att genomföra projektet. Ingen ekonomisk ersättning ska

då utgå till någon av parterna. Parterna står sina egna kostnader.

Separat plan avtal med Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen ska

tecknas.

§ 4 Bilagor

Bilaga 1 – Karta med fastigheten markerad

§ 5 Giltighet

Detta avtal innebär att exploatören får ensamrätt för att köpa fastigheten
under 24 månader från Kommunstyrelsens beslut.

§ 6 Försäljning

Marköverlåtelsen sker genom tecknande av ett Köpe- & Genomförande-

avtal. Fastigheten som omfattas av marköverlåtelsen är del av Oxelö

8:20.

Villkor för att Köpe - & Genomförandeavtal ska tecknas är att bygglov

och startbesked har ansöks och erhållits. I avtalet finns Återgångs klausul

, i det fall byggstart ej sker inom 4 månader från att Köpe &

Genomförande avtalet undertecknats.

Det beviljade bygglovet ska överensstämma med bilaga 2 och övriga

skisser som exploatören arbetat fram i samråd med kommunen.

Exploatören ska ha ansökt om bygglov inom 4 månader från tecknande av

detta avtal för att säkerställa byggstart inom markanvisningens avtalstid.

Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna kan tiden för

markanvisningen förlängas.
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§ 7 Fastighetens pris

I kommande köpeavtal avtalas när och hur betalning sker. Fastighetens pris
baseras på extern värdering i enlighet med kommunens riktlinjer. Denna
görs i samband med att samråd hålls kring detaljplaneprocessen.

Köparen ansvarar för att söka lagfart för fastigheten när betalning enligt

köpeavtalet är betald och har kvitterats med köpebrev. Eventuell avgift

för pantbrev och inteckning bekostas av köparen.

§ 8 Anslutningar och avgifter

Avtalet reglerar inte bygglovavgifter eller avgift för bygganmälan

enligt kommunens taxa. Planavgift ingår i tomtpriset. Ingen

gatukostnadsersättning tas ut.

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta anslutning till

fjärrvärme, vatten och avlopp samt andra anslutningar av teknisk

försörjning såsom el och fiber.

Förutom övriga nödvändiga kostnader som till exempel marknadsföring

ska exploatören även bekosta eventuella merkostnader såsom exempelvis

flytt av anslutningspunkter för vatten och avlopp, dränering, justering av

täckdikning, flytt av elskåp, ev flytt av belysningsstolpar etcetera i

enlighet med detaljplanen.

§ 9 Anläggningsarbete

Kommunen har genomfört åtgärder på allmän plats i enlighet med

detaljplanen. Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer att

dras fram.

§ 10 Fastighetsbildning

Fastigheten kommer att ombildats i enlighet med detaljplanen vilket

bekostats av Exploatören. Om ytterligare fastighetsbildning visar sig

nödvändigt ansvarar exploatören för ansökan samt bekostar

fastighetsbildningen.
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§ 11 Miljöteknisk undersökning

Fastigheterna kommer vid tecknande av Köpebrev att överlåtas i det

skick de befinner sig i på tillträdesdagen. Exploatören bekostar eventuella

kompletterande markarbete på fastigheterna. Exploatören avstår med

bindande verkan från allt anspråk mot kommunen på grund av markens

beskaffenhet, förekomst av radon, fornlämningar etc

I det fall kostnaden för saneringsåtgärderna blir betydande, eller av andra

i dag ej kända omständigheter, har kommunen rätt att ej ingå

Genomförandeavtal.

§ 13 Överlåtelse av avtal

Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta

avtal på annan part utan kommunens skriftliga godkännande. Om så

ändå sker är detta avtal utan verkan.

Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Oxelösunds Kommun Toltorp Bygg AB

Ort och Datum Ort och Datum

Underskrift Underskrift

Namnförtydligande Namnförtydligande
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Revisorernas granskning av kommunens attesthantering

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Godkänna rapporten och överlämna detta som svar till de förtroendevalda revisorerna.

Kommunstyrelseförvaltningen skall i november 2020 återkomma till Kommunstyrelsen med
rutin kring behörigheter och vilka ändringar som skett vad avser behörigheter under året.
Dessutom ska Kommunstyrelseförvaltningen vid samma tillfälle återkomma kring vilka
förändringar av behörigheter som är möjliga att göra av fasta data i ekonomisystemet.

2. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om kommunen säkerställt
en ändamålsenlig attesthantering avseende leverantörsfakturor. Enligt kommunallagen ska
nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål Kommunfullmäktige har beslutat, samt säkerställa att den interna kontrollen hanteras
på tillfredställande sätt.

I sin granskning har revisonen ställt ett antal revisionsfrågor som grund för att kunna
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig attesthantering av leverantörsfakturor.
Dessa är:

 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 attestreglementet.

 Säkerställa att attestbehörigheter stämmer överens i attestantförteckning och
ekonomisystemet samt belopp utifrån delegationsordning. 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?

Revisorenen har i sin granskning bedömt att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga
riktlinjer och tydliga rutiner för attesthantering av leverantörsfakturor. Dessutom visar
granskningen att hanteringen av leverantörsfakturor sker i enlighet med attestreglementet.

I granskningen konstateras också att det finns en aktuell attestantförteckning som redogör
för vem som har rätt att godkänna samt attestera fakturor i enlighet med attestreglementet.
Detta område har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med och utvecklat under 2019.
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Vad avser överenstämmelsen mellan attestantförteckningar och attestbehörigheter i
ekonomisystemet finns en avvikelse i attestförteckningen medan attestbehörigheten i
ekonomisystemet var korrekt. Kommunstyrelseförvaltningen planerar att införa en årlig rutin
där man går igenom samtliga attestanters behörigheter för att säkerställa riktigheten för
dessa, samt att förvaltningen då också går igenom årets ändringar av behörigheter för att
verifiera att dessa är korrekta.

Kommunstyrelsen förslås därför besluta att Kommunstyrelseförvaltningen senast november
2020 återkommer till Kommunstyrelsen med rutin kring en årlig genomgång av
behörigheterna och vilka ändringar som skett av behörigheterna i ekonomisystemet.
Dessutom återkommer förvaltningen med en summering kring vilka möjligheter som finnas
att införa vissa begränsningar i vem som kan göra förändringar i fasta data i
leverantörsregistret i ekonomisystemet.

3. Ärendet
Revisorerna har i sin granskning funnit att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga riktlinjer
och tydliga rutiner för attesthantering av leverantörsfakturor. Dessutom visar granskningen
att hanteringen av leverantörsfakturor sker i enlighet med attestreglementet.

I granskningen konstateras också att det finns en aktuell attestantförteckning som redogör
för vem som har rätt att godkänna samt attestera fakturor i enlighet med attestreglementet.
Detta område har kommunstyrelseförvaltningen arbetat och utvecklat under 2019.

Vad avser överenstämmelsen mellan attestantförteckningar och attestbehörigheter i
ekonomisystemet finns en avvikelse i attestförteckningen medan attestbehörigheten i
ekonomisystemet var korrekt. Kommunstyrelseförvaltningen skall också införa en årlig rutin
där man går igenom samtliga attestanters behörigheter för att säkerställa riktigheten för
dessa, samt att man också går igenom årets ändringar.

Dessutom anser revisorerna att det saknas beloppsbegränsningar i ekonomisystemet som
säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt beslutade delegationsordningar.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att det inte under granskningens gång av revisorerna
har fastställts vad som avses med att det saknas beloppsbegränsningar som säkerställer
att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt beslutade delegationsordningar.

Beloppsbegränsningarna i den beslutade delegationsordningen avser start av
investeringsprojekt. Varje sådant beslut uppgår till ett individuellt belopp som inte går att
koppla ihop med behörigheter eller rättigheter i ekonomisystemet.Styrmedlet för att följa
upp utfallet är i stället den investeringsuppföljning som görs per objekt ett antal gånger per
år av kommunchef, ekonomichef och controller.

Granskningen har vidare noterat att det inte förekommer några attestkrav för ändringar av
fasta data i ekonomisystemet. Revisionen föreslår att detta införs. Kommunstyrelse-
förvaltningen ser dock stora svårigheter i detta. Detta skulle innebära en stor administrativ
börda att genomföra sådana här granskningar. Det är dessutom oklart om det går att få
fram ett sammanfattande underlag över vilka ändringar som har gjorts i systemet. För att
granskningen skall vara fullständig behöver dessutom varje ändring verifieras mot någon
form av källa (dokument eller databas).
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Dessutom loggas samtliga ändringar på leverantörer och vid upptäckta felaktigheter går det
att spåra ändringen till tidpunkt, användare och innehåll. Kommunen använder också
Inyetts tjänst som kontrollerar samtliga utgåendebetalningar mot tex registrerade bluff-
företag, bolag som inte har betalt skatter och avgifter m.m.. Samarbetet med Inyett kommer
dessutom att utökas genom att fast data i leverantörsregistret vid oregelbundna tillfällen
kommer att kontrolleras.

Däremot behöver Kommunstyrelseförvaltningen se över och om möjligt justera
rättigheterna för vem som kan göra ändringar av fasta data i leverantörsregistret. Här
måste det dock ske en avvägning mellan ordinarie arbetsuppgifter i systemet och en
eventuell begränsning i att göra förändringar i fasta data i leverantörsregistret.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-10

Revisorenas granskningsrapport

Revisorernas missiv

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Förtroende valda revisorerna (FK)

Ekonomichef (FÅ)0.
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

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

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

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

 Se över behörigheter för medarbetare i ekonomisystemet. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

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

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

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

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

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

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

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

2.3. Genomförande 

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

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

2.5. Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats till att avse attesthantering rörande leverantörsfakturor.  
 

3. Revisionskriterier 

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

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

3.2. Attestreglemente 

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

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

 
 

 

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

 

Faktura Gransknings-/ mottagningsattest Beslutattest 
Utbetalning 
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4. Granskningsresultat 

 

4.1. Riktlinjer och rutiner för attest 

4.1.1. Iakttagelser 

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

4.1.2. Bedömning 

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

4.2.1. Iakttagelser 

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

4.2.2. Bedömning 

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

4.3 Attestbehörigheter  

4.3.1 Iakttagelser 

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

4.3.2 Bedömning 

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

4.4 Behörighet att lägga till nya leverantörer 

4.4.1 Iakttagelser 

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

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

4.4.2 Bedömning 

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

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Ekonomichef 
 Redovisningsekonom, kommunstyrelseförvaltningen 
 Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen 
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Granskning av kommunens avtalsförvaltning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Godkänna rapporten och överlämna detta som svar till de förtroendevalda revisorerna.

Kommunstyrelseförvaltningen skall i november 2020 återkomma till Kommunstyrelsen med
en processbeskrivning kring avtalshantering.

Kommunstyrelseförvaltningen skall i januari 2021 återkomma med en översyn av
Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare

2. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat om kommunen
avtalsförvaltning är ändamålsenlig.

I sin granskning har revisonen ställt ett antal revisionsfrågor som grund för att kunna
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Dessa är:

 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?

 Finns det i avtalen reglerat hur eventuella avvikelser skall hanteras?

 År avtalade sanktioner ändamålsenligt utformade?

Revisorerna har i sin granskning funnit att det delvis finns en ändamålsenlig process för
uppföljning och kontroll av ingångna avtal. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna syn
och avser att återkomma till Kommunstyrelsen i november 2020 med en tydlig process för
avtalsförvaltning som på ett detaljerat sätt anger de olika stegen i avtalsförvaltningen med
tillhörande roll- och ansvarsfördelning.

Dessutom bedömer revisorerna att utifrån genomförda stickprov att dokumentation av
genomförda uppföljningar kan utvecklas genom att justering av minnesanteckningar skall
ske av båda parter. Kommunstyrelseförvaltningen delar inte denna syn. I ett av de aktuella



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-05-10 KS.2020.62

fallen sker det på nästkommande byggmöte en återblick och godkännande av föregående
minnesanteckningar av båda parter. Dokumentationen av genomförda uppföljningar kan
ske på olika sätt i olika projekt.

Vidare har revisionen i sin granskning funnit att det saknas systemstöd och vägledningar
för ändamålsenlig avtalsförvaltning. Kommunstyrelseförvaltningen delar denna bedömning
och arbetar för närvarande med planering och översyn av resurser för införande av ett e-
handelssystem. I arbetet med att skapa en tydlig process kring avtalsförvaltning kommer
även att ingå att skapa mallar och vägledningar för avtalsförvaltningen.

Revisionen har i sin granskning funnit att identifierade avvikelser hanteras på ett
ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelseförvaltningen instämmer i denna bedömning.

Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn av privata utförare behöver enligt
revisorerna förtydligas på ett par punkter bl.a. kring vilka typer av avtal som programmet
avser samt viken uppföljning som skall ske. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför
att en översyn av programmet görs med återrapportering till Kommunstyrelsen januari
2021.

Utifrån gjorda stickprovskontroller av olika avtal anser revisorerna att det bör förtydligas i
avtalen med teknisk konsult hur avtalsuppföljningen skall genomföras. Kommunstyrelse-
förvaltningen delar inte denna syn. I detta fall regleras avtalsuppföljningen via
kontraktsvillkoren inte via allmänna bestämmelser och det är ett allmänt vedertaget sätt i
branschen att hantera avtalsuppföljningen. Formerna för uppföljning av avtal ser olika ut
beroende på bransch.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslås återkomma till Kommunstyrelsen i november 2020
med en processbeskrivning kring hur avtalsuppföljning bör se ut med ansvar och roller,
samt mallar och vägledningar kring hur avtalsuppföljningen skall gå till.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-05-10

Revisorernas granskningsrapport

Revisorernas missiv

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
De förtroendevalda revisorerna (FK)

Ekonomichefen (FÅ)
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

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

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

Vår sammanfattande bedömning är att kommunens avtalsförvaltning bör stärkas inom ett 

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

roller och ansvar inte är tydligt definierade.  

Ett tydliggörande av processen och ansvarsfördelningen skulle enligt vår bedömning skapa 

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

förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig avtalsförvaltning är att säkerställa att 

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

budgetmedel för implementering av ett e-handelssystem med spendverktyg.   

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

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

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

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

med leverantörerna. Vidare bör minnesanteckningar från uppföljningsmöten justeras för att 

utgöra ett ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter.  

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

samband med genomförandet av en direktupphandling av ett bemanningsföretag. Enligt 

kommunfullmäktiges upphandlingspolicy ska minst tre leverantörer tillfrågas. Härutöver kan 

det utifrån ett oegentlighetsperspektiv ifrågasättas huruvida samma person som genomförde 

direktupphandlingen och enbart kontaktade en leverantör, också bör ansvara för 

avtalsuppföljningen.  

Avslutningsvis anser vi att återrapporteringen av avtalsuppföljningen till nämnd och styrelse 

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

återrapportering av uppföljningen ske i samband med redovisningen av den interna 

kontrollen. Ingen granskad nämnd eller styrelse har återrapporterat avtalsuppföljning i 

enlighet med detta krav.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Tydliggöra hur avtalsförvaltningen ska ske i kommunen.  

• Prioritera implementeringen av planerat e-handelssystem. 

Vi rekommenderar vård- och omsorgsnämnden att: 

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

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

• Tillse att dokumentationen av direktupphandlingar är tillräcklig. 

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

omsorgsnämnden att:  

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

• Säkerställa att avtalsuppföljningen dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt.  

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

 Bakgrund 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

av kommunens avtalsförvaltning.  

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen bedriver en ändamålsenlig 

avtalsförvaltning.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

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

 Genomförs ändamålsenliga riskanalyser i samband med planeringen av 

avtalsuppföljningen?  

 Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar? 

 Finns ändamålsenliga systemstöd och vägledningar för avtalsförvaltningen?  

 Hanterar kommunen identifierade avvikelser utifrån ingångna avtal på ett 

ändamålsenligt sätt?  

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

o Är avtalade sanktioner ändamålsenligt utformade?  

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

 Ansvariga nämnder 

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

vård- och omsorgsnämnden.  

 Revisionskriterier  

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §  

 Upphandlingsmyndighetens vägledning för avtalsförvaltning (Vägledning nr 2 2016) 

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

 Genomförande  

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier samt intervjuer med ansvariga 

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

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

inom samhällsvetenskaplig forskning.1 Utifrån granskningens syfte och omfång har 

kommunens ekonomichef identifierat lämpliga intervjupersoner för granskningen. Fördelen 

med denna metod är att interna nyckelpersoners expertkunskap om 

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

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

bedömer vi i det här fallet vara marginell.  

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

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

 Avgränsningar  

Granskningen omfattar avtalsförvaltning rörande avtal med externa leverantörer. Urvalet har 

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

av exempelvis anställningsavtal eller hyresavtal.  

3. Utgångspunkter för granskningen  

 Avtalsförvaltning – mer än uppföljning av avtal  

Granskningen utgår från Upphandlingsmyndighetens definition av avtalsförvaltning.3 

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

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

upphandlande myndigheten får det som har upphandlats. Begreppet avtalsförvaltning 

innebär förutom avtalsuppföljning intern administration, som exempelvis att registrera avtalet 

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

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

köp till leverantören som myndigheten har avtal med.  

 Vad är en ändamålsenlig avtalsförvaltning? 

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

bedömningar av avtalsförvaltningen kommer att utgå från Upphandlingsmyndighetens 

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

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

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

 Inköpsavdelningen samordnar kommunens inköp  

Kommunens centrala inköpsavdelning är organisatoriskt lokaliserad inom 

kommunstyrelseförvaltningen. På inköpsavdelning arbetar två personer, en 

upphandlingsansvarig och en upphandlingsassistent. Inköpsavdelningen stödjer 

verksamheterna i upphandlingsförfarandet och har det övergripande ansvaret för att 

kommunkoncernens upphandlingar samordnas. Enligt upphandlingspolicyn ska uppföljning 

av leverantörer ske av avtalsansvarig verksamhet. Inköpsavdelningen ansvarar för 

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

tjänster som årligen överstiger direktupphandlingsgränsen. Verksamheterna ansvarar för 

uppföljning av direktupphandlingar samt att informera inköpsavdelningen om vilka varor och 

tjänster som köps in frekvent. 

Intervjuad upphandlingsansvarig på inköpsavdelningen uppger att det i nuläget inte finns 

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

avtalsuppföljningen. Efter att en upphandling genomförts kopplas inköpsavdelningen bort, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

uppgift inga dokumenterade rutiner för att samordna uppföljningen mellan ansvariga 

funktioner.  

 Avtalsförvaltningsprocessen är inte fastställd i styrdokument  

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

övergripande styrdokument som beskriver vilka aktiviteter som ingår i avtalsförvaltningen och 

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

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

Inköpsavdelningen har inte tagit fram vägledningar eller mallar för hur avtalsförvaltningen 

kan bedrivas.  

Kommunens upphandlingspolicy6 och riktlinje för upphandling7 utgör lokalt anpassade 

kompletteringar till upphandlingslagstiftningen och syftar till att säkerställa att kommunens 

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

                                                           

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

är relaterade till upphandlingsförfarandet. Delar av policyn behandlar avtalsförvaltningen, 

men berör främst ansvarsfördelningen mellan inköpsavdelningen och verksamheterna 

avseende avtalsuppföljningen. Vad gäller avtalsuppföljningen anges i policyn att uppföljning 

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

verksamhet.  

Utöver styrdokumenten för upphandling har även kommunfullmäktiges Program för 

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

bland annat uppföljningens inriktning och vilken information som ska lämnas till 

nämnd/styrelse.   

 Inköpsavdelningen genomför stickprovskontroller  

Enligt kommunens upphandlingsansvarig har kommunen ökat sina ansträngningar när det 

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

inom ramen för ordinarie attest- och godkännanderutin, genomför inköpsavdelningen 

stickprovsvisa kontroller av fakturor. Omfattningen av stickprovskontrollerna varierar från 

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

det vill säga på förekommen anledning.  

 Kommunen står i begrepp att införa ett e-handelssystem  

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

Inköpsavdelningen ansvarar för att kommunens ramavtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen. 

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

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

intervjuade motsvarar samtliga som ska inkluderas. 

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

upphandlingsmyndigheten är e-handel ofta förknippat med bland annat ökad 

användarvänlighet, förbättrad avtalstrohet, effektivare och mer strukturerade 

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

varken ett spendverktyg eller ett system för e-handel.  

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

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

genomförs kreditupplysningskontroller.   

 Uppföljningen ska ske i samband med redovisningen av den interna kontrollen   

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

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

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

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

tydliggjort vilka avtal som i praktiken omfattas av denna formulering. 

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

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

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

datumet, vilket är dagen för programmets fastställande.   

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

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

av privata utförare.  

 Vår bedömning   

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

inköpsarbetet. Enligt vår bedömning saknas dock ett styrdokument som definierar 

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

återkoppling. I synnerhet saknas riktlinjer för avtalsförvaltningens genomförande och vilka 

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

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

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

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

upp. Ansvarsfördelningen mellan inköpsenheten och verksamheterna kan förtydligas i 

policyn.  

Inköpsavdelningen har enligt intervjuad upphandlingsansvarig inte personalresurser att utöva 

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

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

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

större normgivande ansvar för avtalsuppföljningen. För att underlätta avtalsuppföljningen 

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

avtalsuppföljning. Dessa kan med fördel innehålla information om klassificering och 

riskanalys av leverantörsbasen, genomförandet av uppföljningen och återkopplingen av 

avtalsuppföljnigen. 

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

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

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

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

Rimligtvis bör dock kommunfullmäktiges dokument tolkas i enlighet med det senare 

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

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

resultaten för avtalsuppföljningen i samband redovisningen av den interna kontrollen.  

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

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

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

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

denna rapport omfattas av programmets bestämmelser.  

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

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

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

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

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

med externa leverantörer av tjänster. 

 Lägerboende  

Den 20 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att bygga ett lägerboende. 

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

ansvarar för driften av verksamheten.  

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

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

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

att en eller flera föreningar skulle sköta driften av lägerboendet.  

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

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

Innan avtalets tecknande granskades föreningens ekonomi.  

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

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

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

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

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

omklädningsrum. I avtalet regleras kommunens och föreningens ansvarsförhållande för 

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

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

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

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

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

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

kommunens varning.  

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

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

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

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

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

bokföring.   

Under 2019 genomfördes två uppföljningsmöten. Härutöver har kultur- och 

fritidsförvaltningen och föreningen kontinuerlig kontakt gällande bokningar och det löpande 

arbetet. Vid uppföljningsmöten behandlas lägerboendets ekonomi, bokningar och andra 

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

den 19 november 2019 informerades nämnden om avtalsuppföljningen.    

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

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

gentemot avtalet.   

 Vår bedömning  

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

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

genomförs löpande uppföljningar av uppdragets genomförande. Dessutom har nämnden 

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

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

ändamålsenligt underlag för båda avtalsparter. Dessutom bör avtalsuppföljningen bygga på 

en dokumenterad riskanalys och i avtalet bör formerna för uppföljningsmöten regleras 

tydligare.  

 Bemanning av sjuksköterskor inom hemvården och särskilt boende 

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

Bemanning AB genom direktupphandling. Kontraktet avser bemanning av sjuksköterskor 

inom hemvården och särskilt boende.  

Direktupphandlingen genomfördes med anledning av sjukfrånvaro på befintlig 

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

patientsäkerheten inom hemvården och särskilt boende inte kunde garanteras med befintlig 

bemanning. En enhetschef inom förvaltningen genomförde direktupphandlingen. Enbart ett 

företag tillfrågades att lämna anbud.  

I avtalet med Vårdkuriren Bemanning AB regleras konsultkostnaden för 

bemanningspersonalen. Vidare regleras frågor bland annat om fakturering, uppsägningstid 

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

båda parter.  

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

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

samt ansvarsfrågor. Former för uppföljning framgår inte av avtalet.  

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

2019 kontaktades inköpsavdelningen av äldreomsorgsförvaltningen i syfte att initiera ett 

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

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

för bemanning inom omsorgsverksamheten.  

Avtalets verksamhetsmässiga aspekter följs upp av samma enhetschef. Enhetschefen har 

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

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

annat nedlagda timmar och timpris. Förvaltningschefen blir regelbundet uppdaterad kring 

kostnaderna för bemanningspersonalen.  

 Vår bedömning  

Välfärdstjänster omgärdas sedan 2019 av en särskild upphandlingslagstiftning med en högre 

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

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

ramavtal för bemanning av omsorgspersonal.  

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

Vårdkuriren bemanning. Enligt kommunens upphandlingspolicy ska minst tre leverantörer 

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

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

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

att ett sådant beslut har fattats.   

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

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

dokumentationen kopplat till direktupphandlingen är bristande utifrån kraven i LOU. 

Härutöver kan det utifrån ett oegentlighetsperspektiv ifrågasättas huruvida samma person 

som genomförde direktupphandlingen och enbart kontaktade en leverantör, också bör 

ansvara för avtalsuppföljningen.  

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

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

avtalsuppföljningen ska bedrivas.  

 Ramavtal för tekniska konsulter  

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

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

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

avtal.  

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

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

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

av avtalen. 

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

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

skada, hävning av avtalet och tvistelösning.  

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

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

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

Planeringen av avtalsuppföljningen bygger inte på en dokumenterad riskanalys. När 

kommunen avropar är det i regel Kustbostäders fastighetsförvaltare som genomför 



       

 

12 
 

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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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 

 

 

 

 

 



Tjänsteskrivelse 1(3)

Datum Dnr

2020-05-04 KS.2019.35

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Sjögatan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Förfrågan om att köpa fastigheten i 2 separata skiften bifalls.

Upprättat förslag till köpekontrakt och upprättat förslag till köpebrev för försäljning av del av
Oxelö 7:50 i skifte 1 fastställs. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra
affären enligt upprättat köpekontrakt och köpebrev.

Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma med förslag till hantering och beslut
avseende skifte 2 inom del av Oxelö 7:50

2. Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 24:e april 2019 (KS 2019 § 59) beslutades att
tilldela Byggtitanerna AB en markanvisning på området Sjögatan enligt gällande detaljplan.
Totalt medges 26-28 enheter inom området.

Exploatören har använt markanvisningstiden väl och har nu rätt antal köpande kunder för
att kunna dra igång en första etapp om 14 st enheter. Byggnationen är planerad att börja
närmast centrum och går sedan Sjögatan fram emot SSAB. Frågan från exploatören har
kommit om de för etapp 1 kan köpa tillhörande mark. Det innebär att fastigheten delas in i
så kallade skiften där etapp 1 blir skifte 1 och etapp 2 blir skifte 2 inom samma
fastighetsbeteckning.

Kommunstyrelseförvaltningen ser positivt på det upplägget då det följer riktlinjerna om att
behålla kommunens mark till dess att all byggnation påbörjas.

Priset enligt värdering är 2 700 000 för hela fastigheten. Halva fastigheten kostar därmed
1 350 000 kr.

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att bifalla förfrågan att köpa fastigheten i 2 skiften
samt att fastställa utarbetat förslag till köpekontrakt och förslag till köpebrev för del av
fastigheten Oxelö 7:50.

Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att återkomma med förslag till hantering och beslut
avseende skifte 2 inom del av Oxelö 7:50

Beslutsunderlag
Markanvisning 2019.35

Försäljningsunderlag från exploatören

Köpekontrakt skifte 1 del av Oxelö 7:50
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Datum

2020-05-04 KS.2019.35

Köpebrev skifte 1 del av Oxelö 7:50

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX(FÅ)

MSF(FK)

t
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Datum

2020-05-04 KS.2019.35



KÖPEBREV

Oxelösunds kommun överlåter och säljer härmed till:

Byggtitanerna AB, andel 1/1

Org.nr 556884-5886

Radiatorvägen 3

702 27 Örebro

Del i fastigheten OXELÖ 7:50 enligt karta i Oxelösunds kommun för en köpeskilling av

Enmiljontrehundrafemtiotusen ( 1 350 000) kronor.

Köparen är skyldig att snarast bebygga fastigheten med radhus i överenskommelse med meddelat
beslut om bygglov. Husbygget skall ha påbörjats senast 12 månader från tillträdesdagen. Med
husbyggets påbörjande menas att stomresning skall ha skett.

Köparen förbinder sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta fastigheten inom två år
efter tillträdesdagen. Om köparen bryter mot detta villkor har köparen att till kommunen erlägga ett vite
av samma storlek som den erlagda köpeskillingen för fastigheten.

Då köpeskillingen blivit i överenskommelsen ordning betald, kvitteras den härmed och fastigheten
överlåts med full äganderätt till köparen.

Oxelösund 2020-09-01 Oxelösund 2020-09-01

Oxelösunds kommun Köpare

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

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

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

Att Köpare egenhändigt undertecknat förestående köpebrev bevittnas:

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



KÖPEKONTRAKT

Säljare Oxelösunds kommun

org.nr. 212000-0324

613 81 Oxelösund

nedan kallad säljaren

Köpare Byggtitanerna AB, andel 1/1

Org.nr 556884-5886

Radiatorvägen 3

702 27 Örebro

nedan kallad köparen

Fastighet Del av OXELÖ 7:50 Oxelösund kommun, enligt bifogad karta

Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter till köparen ovan angivna fastighet för en
köpeskilling om

En miljon trehundrafemtitusen (1 350 000) kronor

Tillträde Tillträdesdag är 2020-09-01

Köpeskillingens Köparen erlägger handpenning med 10%, 135 000 kronor,
erläggande vid detta avtals undertecknande till säljarens bankkonto i

Sparbanken 8257-8, 3 612 546-6 samt resterande del,
1 215 000 kronor, kontant på tillträdesdagen.

Köpebrev m.m. Sedan köparen erlagt köpeskillingen till säljaren och i övrigt
fullgjort sina åtaganden enligt detta köpekontrakt utfärdar
säljaren kvitterat köpebrev.

Byggnadsskyldighet Köparen är skyldig att snarast bebygga fastigheten med
radhus i överensstämmelse med meddelat beslut
om bygglov. Husbygget skall ha påbörjats senast inom 12
månader från tillträdesdagen. Utan säljarens medgivande



kan byggstart inte senareläggas. Med husbyggets
påbörjande menas att stomresning skall ha skett. Om
tomtköparen bryter mot detta villkor återgår tomten till
säljaren och köparen erlägga ett vite av samma storlek
som den erlagda handpenningen för fastigheten.

Inteckningar, servitut Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen är
och nyttjanderätter gravationsfri.

Anläggningsavgift va Anläggningsavgift för anslutning av den överlåtna
fastigheten till kommunens allmänna ledningar för vatten
och avlopp, el m.m. ingår ej i köpeskillingen utan
debiteras köparen särskilt.

Planavgift/Bygglov I samband med bygganmälan kommer miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att debitera på fastigheten
samtliga till bygget hänförliga kostnader som erläggs av
köparen

Fastighetens skick/ Fastigheten överlåts i den skick den är på köpekontakts-
markförhållanden dagen om inte annat överenskommits. Köpare och

säljare är informerade om sin undersöknings- repektive
upplysningsplikt. Säljaren friskriver sig från faktiska fel,
rådighetsfel och rättsliga fel om vad slag det vara må.

Säljaren erinrar om att det åligger köparen att innan
projektering påbörjas förvissa sig om de geotekniska
förhållandena som råder på platsen, även så förekomsten
av radon. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuellt
fördyrade grundläggningskostnader.

Köparen vidtar erforderliga åtgärder vid byggnation för att
förhindra utsläpp av miljöfarliga produkter i
avloppsledningsnät, mark, vatten och luft.

Köpeskillingen är bestämd i beaktande av ovanstående
friskrivningsbestämmelser.

Lagfart Lagfart på detta köp får ej sökas förrän köpebrev utfärdats.
Kostnader för lagfart betalas av köparen.

Överlåtelse/vite Köparen förbinder sig att inte utan säljarens skriftliga
medgivande överlåta fastigheten inom två år efter tillträdes-
dagen. Om köparen bryter mot detta villkor har köparen att



till säljaren erlägga ett vite av samma storlek som den
erlagda köpeskillingen för fastigheten.

Utgifter/inkomster Skatter och andra avgifter som åvilar köpeobjektet betalas
av säljaren till den del de löper på tiden fram till tillträdes-
dagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande
fördelning skall gälla för inkomster från köpeobjektet.

Av detta köpekontrakt är två likalydande exemplar upprättade varav parterna tagit var
sitt.

Oxelösund 2020-05-30 Oxelösund 2020-05-30

Oxelösund kommun Köpare

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

Kjell Andersson

Mark- och exploateringsstrateg

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

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

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

Att Köpare genhändigt undertecknat förestående köpekontrakt bevittnas:

............................................ ............................................
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Datum Dnr

2020-05-11 KS.2020.64

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar 2021-2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsens förslag till investeringar 2021-2023 fastställs och överlämnas till mål-
och budgetberedning 2021—2023 för vidare beredning.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har bedömt behov av investeringar gällande
kommunstyrelsens ansvarsområden 2021-2023.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att investeringsbehovet fastställs inför
vidarebefordrande och ytterligare beredning i mål- och budgetberedningen 2021—2023.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-05-11
Bilaga; investeringsbehov 2021-2023

Beslut till:
Ekonomichef (FÅ)
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
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Datum Dnr

2020-05-15 KS.2018.59

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Stenvikshöjden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Med hänvisning till de tekniska frågor som behövt utredas och nuvarande Corona-pandemi
tilldelas Anebyhus förlängd markanvisningstid för aktuellt markområde enligt markanvisning
för Stenvikshöjden till 2021-03-15.

2. Sammanfattning
Under 2019 genomfördes en markanvisning för den detaljplan som kallas Stenvikshöjden.
Markanvisningen var indelad i tre delar i enlighet med den detaljplan som då nyligen hade
antagits. HSB vann de två delområdena nere vid Ramdalsparkeringen samt de 3
punkthusen med 4, 5 och 6 våningar. Anebyhus vann med sitt förslag med 18 st
äganderättshus området uppe på Stenvikshöjden på de gamla tennisbanorna.

I kommunstyrelsebeslutet om markanvisning finns att Mark & Exploatering ska försälja
respektive tomt i projektet med konsekvens att även projektera och upphandla lokala gatan
upp till området.

Anebyhus har under såväl markanvisnings momentet som under de efterföljande
månaderna arbetat fram sitt projekt. Projektet ligger ute för intresseanmälan.
Exploateringsområdet är beroende av HSB:s projekt med VA anslutning. Sedan ska en
lokal anslutningsgata göras upp till bostadsområdet. Dessa båda extra moment har gjort att
Anebyhus har kontakt med Bygglov, men ej erhållit bygglov. Det är främst korrelationen
mellan gatuhöjder och färdigt golv i husen utifrån befintliga marknivåer som tagit tid att få
klarhet i. Det har även gjort att markanvisningsavtalet hittills ej varit undertecknat innan
tidsmässiga och tekniska saker blivit fullt utredda.

I kommunens riktlinjer för markanvisning finns att en markanvisning gäller i 8 månader.
Dessa månader har snart gått varför tiden behövs förlängas.

Anebyhus har kommit med en formell begäran om förlängning av markanvisningstiden. I
kommunens direktiv finns sådan möjlighet inskriven. Med anledning av corona samt de
tekniska diskussioner som förts har Anebyhus tvingats skjuta på den formella
försäljningsstarten.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla Anebyhus begäran om förlängning av
markanvisningstiden till och med 2021-03-15 för aktuellt markområde enligt markanvisning
för Stenvikshöjden.
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Datum

2020-05-15 KS.2018.59

Beslutsunderlag
Begäran om förlängd markanvisningstid från Anebyhus

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX(FÅ)

MSF(FK)



Från: Pierre Adolfsson
Till: Andersson Kjell
Kopia: Robin Sommansson; Oxelösunds Kommun - MEX
Ärende: Sv: Markanvisningsavtal Stenvikshöjden
Datum: den 15 maj 2020 13:18:28
Bilagor: image001.jpg

image002.jpg

Hej Kjell,
 
Med anledning att vi ej erhållit något markanvisningsavtal från Oxelösunds kommun att signera
behöver vi ansöka om en förlängning av tidsfristen för att teckna markanvisning i enighet med
gällande beslut av kommunstyrelsen daterat 2019-09-25.
 
Vidare efterfrågas även ett genomförandeavtal med gränsdragning mellan fastighetsägaren
(Oxelösunds kommun) och exploatören (Anebyhusgruppen) så snart som möjligt för att
tillgodose projektets framfart.
 
Pierre Adolfsson
Chef Affärsutveckling

Direkt: 0474-488 83
Mobil: 070-197 62 59
 
 

 

Från: Pierre Adolfsson 
Skickat: den 9 januari 2020 09:23
Till: Andersson Kjell <kjell.andersson@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Markanvisningsavtal Stenvikshöjden
 
Hej Kjell,
 
Detsamma till dig!
 
Jag bifogar en kopia på avtalet med några kommentarer och frågor från vår sida, bara så det inte
kvarstår några frågetecken oss emellan in i projektet.
 
Mvh
 
Pierre Adolfsson
Chef Affärsutveckling

Direkt: 0474-488 83
Mobil: 070-197 62 59
 
 

 



Från: Andersson Kjell <kjell.andersson@oxelosund.se> 
Skickat: den 9 januari 2020 08:17
Till: Pierre Adolfsson <pierre.adolfsson@anebyhusgruppen.se>
Ämne: Markanvisningsavtal Stenvikshöjden
 
God fortsättning !
 
Hoppas du fått några fina dagar över jul och nyår.
 
Bifogat kommer det formella Markanvisningsavtalet för Stenvikshöjden. 
 
Återkommer med Köp & Genomförandeavtalet. Det blir som du förstår inget vanligt avtal, då ni
har byggrätten samt står för stickvägarna men i övrigt är det kommunen som formellt säljer
tomten samt gör infrastrukturen.
 
 
 
Med vänlig hälsning
 
Kjell Andersson
Mark- och Exploateringsstrateg Kommunstyrelseförvaltningen
 
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-381 09
kjell.andersson@oxelosund.se www.oxelosund.se
 
www.facebook.com/oxelosundskommun
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Datum Dnr

2020-05-15 KS.2018.59

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Stenvikshöjden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Område B, avsett för hyresrätter, Stenvikshöjden säljs till HSB. Kommunstyrelsens
ordförande och kommunchef i uppdrag att senast 2020-06-15 underteckna framtaget Köpe
& genomförande avtal för område B Stenvikshöjden.

Med hänvisnings till nuvarande Corona-pandemi tilldelas HSB förlängd markanvisningstid
för område A, avsett för bostadsrätter, till 2021-03-15.

2. Sammanfattning
Under 2019 genomfördes en markanvisning för den detaljplan som kallas Stenvikshöjden.
Markanvisningen var indelad i tre delar i enlighet med den detaljplan som då nyligen hade
antagits. HSB vann de två delområdena nere vid Ramdalsparkeringen, kallat område A
samt de 3 punkthusen med 4, 5 och 6 våningar, kallat område B. Anebyhus vann med sitt
förslag med 18 st äganderättshus området uppe på Stenvikshöjden på de gamla
tennisbanorna.

HSB har under såväl markanvisnings momentet som under de efterföljande månaderna
arbetat fram sina två respektive projektdelar. De 3 st punkthusen med hyresrätter, område
B, har ett godkänt bygglov. BRF projektet nere på Ramdalsparkeringen, område A, får sitt
bygglov inom kort. Båda dessa projekt ligger ute på marknaden för intresseanmälan.

I kommunens riktlinjer för markanvisning finns att en markanvisning gäller i 8 månader.
Dessa månader har snart gått.

Kommunstyrelseförvaltningens är nu överens med HSB om köp av område B med de 3
punkthusen för hyreslägenheter. Köpet sker enligt överenskommet pris i markanvisningen.
Köpet genomförs i enlighet med kommunens framtagna standardavtal. Denna delen av
markanvisningen är således klar.

HSB har kommit med en formell begäran om förlängning av markanvisningstiden för den
del av projektet som ligger nere på befintliga Ramdalsparkeringen, Område A. I
kommunens direktiv finns möjlighet till förlängning av markanvisningstiden inskriven. Med
anledning av corona har HSB tvingats skjuta på den formella försäljningsstarten till slutet av
augusti.

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att ge kommunstyrelsens ordförande och
kommunchef i uppdrag att senast 2020-06-15 underteckna framtaget Köpe &
genomförande avtal för område B, avsett för hyresrätter. Med hänvisnings till nuvarande
Corona-pandemi föreslås Kommunstyrelsen besluta att förlänga markanvisningstiden för
HSB för område A till 2021-03-15.

Beslutsunderlag
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Datum

2020-05-15 KS.2018.59

Köpe & Genomförande avtal HSB, hyresrätter

Begäran om förlängd markanvisningstid HSB

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
KC(FÅ)

MEX (FÅ)

MSF(FK)
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Datum
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Från: Oxelösunds Kommun - MEX
Till: Andersson Kjell
Kopia: Malmberg Maria
Ärende: VB: Meddelande om förändring i tidplan för produktionsstart
Datum: den 7 maj 2020 08:06:16
Bilagor: image001.png

 
 

Från: Per Morelius <Per.Morelius@hsb.se> 
Skickat: den 6 maj 2020 12:20
Till: Oxelösunds Kommun - MEX <mex@oxelosund.se>
Ämne: Meddelande om förändring i tidplan för produktionsstart
 
Hej!
 
HSB har genom beslut i kommunstyrelsen 2019-09-25 tilldelats markanvisning för område A och
B i exploateringsområdet Stenvikshöjden.
 
Arbetet att ta fram handlingar och bygglovsmaterial har pågått aktivt sedan beslutet och
renderade bl.a. i ansökan om bygglov för bägge områdena i början av mars. HSBs arbetsplan har
hela tiden varit att komma igång med säljstart av bostadsrätterna så snart bygglovet vunnit laga
kraft, vilket alltså skulle ha skett nu i slutet av maj.
 
I mitten av mars drabbades hela Sverige av den s.k. Corona-/Covid19krisen, vilket lamslagit stora
delar av samhället. För HSBs möjligheter att genomföra en lyckad säljstart innebär denna kris
bl.a. två viktiga effekter:
 

1. Kraftig påverkan på finansiella marknaden
Bl.a. börskurserna rasade enormt mycket initialt i krisen. Även om det senaste veckorna
finns en viss stabilitet i utvecklingen har detta påverkat de tilltänkta köparnas välvilja att
lyfta på sina besparingar. HSB nationellt ser en kraftfull nedgång i försäljningen av
nyproduktion sedan krisen slog till, vilket till stor del förklaras av osäkerheten på bl.a.
börsmarknaden.

2. Isolering och rädsla för sociala sammanhang
Även om det inte finns något att visa upp (husen är ju inte byggda ännu), innebär en
säljprocess ändå väldigt mycket sociala kontakter och aktiv interaktion mellan köpare och
säljare/mäklare. En stor del av den köparkategorin som Stenvik är avsedd att attrahera
utgörs dessutom av den lite äldre delen av befolkningen som i krisens tecken är utpekade
som särskilda riskgrupper. För HSB betyder detta självklart att vi just nu skulle ha
svårigheter att träffa och föra dialog med en stor och viktig kundgrupp, vilket självfallet
skulle äventyra hur väl projektet tas emot på marknaden.

 
HSBs långa erfarenhet av bostadsproduktion säger att det är oerhört viktigt att ett projekt tas
emot väl på marknaden. Under rådande samhällssituation har därför HSB gjort bedömningen att
det inte är lämpligt med en säljstart under maj/juni och att vi därför kommer att släppa ut detta
på marknaden efter sommaren istället. Som tidigare meddelats är samordningen i
produktionerna mellan område A och B centrala för HSBs genomförandeförmåga, varför en
enskild produktionsstart av område B inte är aktuellt utan att först veta hur område A tas emot
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Datum
2020-05-07
 

Beteckning
203- 2992-2020
 

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

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

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

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

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

Sammanfattning

Länsstyrelsen kritiserar inte Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd. 

Inledning

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

Uppföljning av föregående rapport 

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

Aktgranskning med kritik

Ingen notering. 

Aktgranskning utan kritik

Yttrande om granskning med anmärkning

Sammanfattning

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

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

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

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

Yttrande inför byte av förvaltare

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

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

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

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

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

Tippex i årsräkning 

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

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

Övriga frågor

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

Rapporten är upprättad av Lisa Wellenius och Lotta Reimers

Bilaga: 
Granskade akter

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

 

Beteckning
203- 2992-2020

 

Enheten för tillsyn
Lisa Wellenius

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

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
 

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

Granskade akter

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

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

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

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

Godmanskap för ensamkommande barn 
Akt 11445 och 11613. 

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

BESLUT 
2020-05-12 
Meddelat i Linköping 

Mål nr 
180-19 
 
 

 

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

Brigadgatan 3 013-25 11 00             
 

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

www.forvaltningsrattenilinkoping.domstol.se 
 

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

FÖRVALTNINGSRÄTTENS BESLUT 

 

Förvaltningsrätten avskriver målet. 

 

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

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

om val av ledamöter och ersättare i kommunala nämnder.  

 

Gunnar Söderberg överklagar beslutet och yrkar att de val som genomförts 

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

att protokoll framgent upprättas i linje med kommunallagen. Gunnar 

Söderberg anför bl.a. följande.  

 

Fullmäktige valde presidium och därefter ledamöter. Förfarandet strider mot 

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

därefter presidium.  

 

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

kultur- och fritidsnämnden, eftersom dessa personer har underlåtit att begära 
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180-19 
 

 
 
entledigande från andra kommunala uppdrag som inte är förenliga med 

uppdrag som revisor eller presidiepost enligt kommunallagen. 

 

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

sammanträdet. Av protokollet framgår dock inte beslutsgången i något av 

valen, varför beslutsgången blir otydlig och missvisande för kommun-

invånarna.  

 

Vid fullmäktiges val fick majoriteten fler platser än oppositionen utan något 

annat synbart skäl än rent maktpolitiskt. Kommunen avvek därmed från 

praxis och gängse ordning.  

 

Oxelösunds kommun anser att Gunnar Söderbergs yrkanden ska lämnas 

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

ska nämndens presidium väljas bland nämndens ledamöter. Det innebär att 

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

ledamot.  

 

Under sammanträdet den 12 december 2018 presenterades tydligt det för-

slag som fullmäktiges valberedning föreslog. Detta har inte återspeglats i 

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

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

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

manträdet så har dessa antecknats i protokollet. 

 

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

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

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

 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 

En laglighetsprövning innebär att ett kommunalt beslut som har överklagats 
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ska ändras endast om det inte har kommit till på ett lagligt sätt, rör något 

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

haft beslutanderätt eller om det strider mot lag eller annan författning  

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

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

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

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

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

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

enbart möjligheten att upphäva ett beslut. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att fullmäktige vid sammanträde den 13 

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

kommunen uppmärksammade att val av ledamöter och ersättare i kom-

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

tillgodoser Gunnar Söderbergs yrkanden på samtliga tre punkter. Gunnar 

Söderberg har uppgett att han vidhåller sitt överklagande.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar att Gunnar Söderbergs talan i målet har 

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

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

ändå ska prövas. Målet ska därför skrivas av.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

 

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

 

 

Ronny Idstrand 

Chefsrådman 

 

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

________________________________________________________________ 

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

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

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

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

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

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

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

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

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

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

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

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

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

Vad händer sedan? 

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

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

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

  

Vilken dag går tiden ut? 

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

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

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

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

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

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

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

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

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

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

Vill du veta mer? 

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

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2020-05-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(15)        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 2020-05-27 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatu
m 

Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Kjell Andersson 
 

2020-03-01 – 
2020-03-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson 2020-03-27 A.19 Yttrande remiss sanering Castor 

Kjell Andersson 2020-03-05 B.4 Försäljning fastighet 
Stjärnholm 5:23 

Castor 

Kjell Andersson 2020-03-10 A.17 Yttrande bygglovsremiss  Castor 

Kjell Andersson 2020-03-01-
2020-03-31 

B.11 Avtal om 
bostadsarrende/lägenhetsarre
nde 

Castor 

Johan Persson 2020-04-17 A.1 Avtal Pensionsadministration Avtalsdataba
sen 

Johan Persson 2020-04-14 C.1 Investering Skylt vid 
motorvägen 

Ekonomi avd. 
 

Johan Persson 2020-04-17 C.1 Investering Täckdikning 
Stjärnholm 

Ekonomi avd. 
 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

20-04-01 – 
20-04-30 

B.12 Avslag BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-04-01 – 
20-04-30 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Henny Larsson 2020-04-01 – 
2020-04-30 

D.3 Nyanställda april Castor 
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2020-05-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Margrita Sjöqvist 2020-01-01-
2020-04-30 

C.5 Avskrivning av osäkra 
fordringar < 25 000 kr, 
samlingslista jan-apr 2020 

Ekonomi avd. 

Margrita Sjöqvist 

2020-02-01-
2020-04-30 

C.7 Överenskommelser om 
avbetalningsplaner för 
betalning av skulder upp till 
50 000 kr, samlingslista jan-
apr 2020 

Ekonomi avd 

Margrita Sjöqvist 2020-03-19 C.11 Omsättning av lån 26 mkr Ekonomi avd 
Margrita Sjöqvist 2020-01-22 C.11 Nyupplåning 30 mkr,  Ekonomi avd. 
Margrita Sjöqvist 2020-04-01 C.11 Nyupplåning 100 mkr (ska 

amorteras till stor del 15/5)  
Ekonomi avd. 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2020-04-01 - 
2020-04-30 

B.9 Avtal båtplatser Castor 
 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2020-04-01 -
2020-04-30 

A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 2020-04-01-

2020-04-30 

B.11 Avtal om 
bostadsarrende/lägenhets-
arrende 

Castor 

 
 
 
______ 
 
 
 




