
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen 

Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2020-09-02 kl. 08.30 i Koordinaten, 
rum Eventsalen 

Catharina Fredriksson 
Ordförande Thomas Hermansson 

Sekreterare 

Information om Corona  Johan Persson    08.45-09.15 
Nytt avtal löneadministration Henny Larsson    09.15-09.45 
Kommunikation och telefoni  Annelie Ljungwald 10.00-10.30 
Presentation av nya medarbetare 10.30-11.30 

Nr DiarieNr Ärendemening 
Nr 1 KS.2020.3 Information och föredragningar 
Nr 2 KS.2020.47  KS konsekvensbeskrivning 2021-2023   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 

Handläggare Sid
 
Niklas Thelin      

Nr 3 KS.2018.150  Stallet Stjärnholm takrenovering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

   

Nr 4 KS.2020.71  Svar på e-förslag - Träbryggan/trätrappa 
vid Läget  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson  

  10 

5



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen  
Nr 5 KS.2020.66  Åtgärder för att förebygga översvämning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Niklas Thelin    11 

Nr 6 KS.2020.25  Avräkning Barn- och elevpeng 2020  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  14 

Nr 7 KS.2020.75  Nybyggnation av restaurang vid Läget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   
13.30 – 13-50 

  17 

Nr 8 KS.2020.78  Rivning av byggnad på fastighet 
Stjärnholm 5:189 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

  27 

Nr 9 MEX.2019.64  Avtal avseende två nya 130 kV 
kraftledningar mellan Hedenlunda och 
SSAB   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson  

  28 

Nr 10 MEX.2020.81  Markanvisning Skansvägen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Kjell 
Andersson  
14.00 – 14.10 

  30 

Nr 11 KS.2020.4  Information från kommunalrådet och 
kommunchefen 

Thomas 
Hermansson  

   

Nr 12 KS.2020.5  Delgivningar   Thomas 
Hermansson  

  33 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen  
Nr 13 KS.2020.6  Redovisning av delegationsbeslut  Thomas 

Hermansson  
  79 

Nr 14 KS.2019.115  Bokslut för Donationsfonderna 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Margrita 
Sjöqvist  

  81 

Nr 15 KS.2020.67  Reviderat reglemente för gemensamma 
växelnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Annelie 
Ljungwald  

  93 

Nr 16 KS.2020.46  Budgeterat underskott 
Utbildningsnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Magnus 
Petersson  

  102 

Nr 17 KS.2019.120  Svar på motion angående valfrihet för 
äldre (LOV)  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Thomas 
Hermansson  

  131 

Nr 18 KS.2020.84  Sammanträdesdagar 2021   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Thomas 
Hermansson  

  189 

Nr 19 KS.2020.65  Årsredovisning och ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR 2019   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Enligt framskrivet förslag 

Thomas 
Hermansson  

  190 



KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. 

Kommunstyrelsen  
Nr 20 KS.2020.85  Nytt avtal för överförmyndaren 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag till beslut 
Arbetsutskottet föreslår att procentsatsen för 
uppskrivning av löner ändras till 2,5% istället 
för 2% 

Thomas 
Hermansson  

  220 



Tjänsteskrivelse 1(1) 

Datum  Dnr 
2020-08-25 KS.2020.47  

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 

OXL2
621 
v 1.0 
2007-
03-13

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

Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2021-2023 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens konsekvensbeskrivning 2021-2023 fastställs och överlämnas till mål- 
och budgetberedningen 

2. Sammanfattning
Mål- och budgetberedningen har utarbetat preliminära ekonomiska ramar och mål för bud-
getperioden 2021-2023 samt uppdragit till kommunens nämnder att beskriva sin verksam-
het för budgetperioden utifrån preliminära ramar och mål.  
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till konsekvensbeskrivning i enlighet 
med mål- och budgetberedningens anvisningar. Förslaget redovisar möjliga kostnadsför-
ändringar, nya intäkter samt effektiviseringar under budgetperioden.  
Totalt sett redovisar konsekvensbeskrivningen en budget i balans för budgetperioden. 
Förvaltningen föreslår att konsekvensbeskrivningen fastställs och överlämnas till mål- och 
budgetberedningen. 

Johan Persson Niklas Thelin  
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-08-25 
Förslag till Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar 2021-2023 

Beslut till:  
Kommunchef (FK) 
Säkerhetsstrateg/Utredare (FK) 
Kommunstrateg (FÅ) 
Mål-och budgetberedningen (FÅ) 

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum  Dnr 
2020-08-26 KS.2020.47 

 

     
 

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

Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

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

 

OXL2
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Konsekvensbeskrivning av preliminära ramar  
Mål och budget 2021-2023 
 
Mål- och budgetberedningen (MBB) har tagit fram preliminära ekonomiska ramar (an-
slag) och mål för budgetperioden 2021-2023. Grunden för dessa är: 

• Antaganden om utveckling av ekonomi mm. 
• Preliminär befolkningsprognos 
• Omvärldsanalys 
• Preliminära mål 
• Preliminär exploateringsbudget 

Nämnderna ska beskriva nämndens verksamhet budgetperioden 2021-2023 utifrån de 
preliminära ekonomiska ramarna och mål, utifrån följande perspektiv; Kvalitet, Eko-
nomi, verksamhetsutveckling och kompetensförsörjning. 
Konsekvensbeskrivningarna redovisas på mål- och budgetberedningens sammanträde 
3 september och ska dessförinnan beslutas i respektive nämnd, för kommunstyrelsens 
del 27 augusti. 
 

Preliminär ram  

A     

 

   

Ram 
(anslag) 

2019 Utfall 
2019 2020 Prognos 

2020 
 

2021 2022 2023 

86 779 86 517 73 407* 72 912  78 054 79 950 82 337 
*Grundanslag med justeringar 

 

Kostnadsnivå 

B Total brutto-
kostnad 

Kostnadsförändring jäm-
fört med föregående år Effektiviseringar Ny års- 

prognos 

2019 
utfall  174 010       

2020 
prognos 176 194     176 194  

2021 180 280** 2 846 -340 182 786 
2022 184 682** 615* - 185 297 
2023 187 684** - - 187 684 

*Tillkommnade kostnadsförändringar 2022 

** I den totala bruttokostnaden har medräknats förändrade kostnadsökningar motsvarande de ökade an-
slagen för respektive budgetår samt borttag av kostnadsposter som inte haft budget 2020 men utfall under 
2020 
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Kostnadsförändringar och effektiviseringar  
Kommunstyrelsen räknar med förändrade kostnadsnivåer 2021-2023 som medför en 
total kostnadsökning netto med 2.8 - 3.6 mkr per år.  
Kommunstyrelsen räknar med effektiviseringar för att nå en budget i balans 2021-2023 
som medför en total kostnadsminskning netto med 340 tkr per år.  

Förändrad kostnad 
Belopp, tkr 

2021 2022 2023 2024- 

Kostnadsökning för räddningstjänst och säkerhet Kommentar nedan -218 -268 -268 -268 

Uppräkning av felaktig budget för IT Kommentar nedan -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Minskad kostnad helår 2021 för Oxelöskolan 1 315 0 0 0 

Ökat köp av företagshälsovård och hälsoinsatser Kommentar nedan -300 0 0 0 

Ökade kostnader för arvoden (tidigare underbudgeterat) -418 -418 -418 -418 

Ökade kostnader för löner, service och avtal -775 -875 -875 -875 

Ökade kostnader för serviceavtal och sanering Kommentar nedan -370 -120 -120 -120 
Kostnader för marknadsföring och digital kommunikation  

Kommentar nedan -350 50 50 50 

Ökade kostnader för Råvaror och bemanning -130 -350 -350 -350 

 -2 846 -3 581 -3 581 -3 581 
 

Effektiviseringar 
Belopp, tkr 

2021 2022 2023 2024- 

Telefoni, rutiner för enkäter och kosthantering Kommentar nedan 340 340 340 340 
 
Kommentarer 
o Kostnaden för räddningstjänst och säkerhet följer bland annat av kostnadsföränd-

ringar inom ramen för Oxelösunds och Nyköpings kommuners samverkansavtal gäl-
lande räddningstjänst och tjänsteman i beredskap. 

o Uppräkning av budget för IT följer av ökade licenskostnader och ökade kapitalkostna-
der. Vidare har man genomfört en resursförstärkning inom drift och förvaltning IT 
Nyköping samt att Oxelösunds andel av serverkostnaden har ökat. 

o Den ökade kostnaden för företagshälsovård och hälsoinsatser följer av ett ökat behov 
av insatser kopplade till efterdyningar av Coronapandemin.  

o Kostnaden för serviceavtal och sanering avser de kostnader som följer av nya ser-
viceavtal för reservkraftverk och solcellsanläggning samt de kostnader som följer av 
behovet av att sanera mark från föroreningar. 

o Kostnaderna för digital kommunikation och för en förstärkt satsning på platsvarumär-
ket beräknas öka 2021 för att åren 2022-2023 minska med 50 tkr per år. 

o Effektiviseringarna avser bland annat en mer kostnadseffektiv hantering av enkäter, 
nya avtal och abonnemang för telefoni samt ändrade rutiner inom kostenheten. 
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Intäktsnivå 
Intäktsförändringar utifrån grundintäktsnivån (föregående årsutfall) per verksamhet och 
år. 
 

C 
Intäkter 

Intäktsförändringar jämfört 
med föregående år, bidrag, 
exempelvis statsbidrag/EU-
bidrag, schablonersätt-
ningar 

Intäktsförändringar inom 
taxor/avgifter 

Ny års- 
prognos 

  (summan ska beskriva 
ökade/minskade intäkter) 

(summan ska beskriva 
ökade/minskade intäkter) 

2019  
utfall 105 147       

2020  
prognos 103 349     103 349 

2021 103 349 1 490 - 104 839 
2022 104 839 510* - 105 349 
2023 105 349 - - 105 349 

*Tillkommnade intäkter 2022 

 
Förändrade intäkter 
Kommunstyrelsen räknar med ökade intäkter 2021-2023 med 1.5 - 2.0 mkr netto tkr 
per år. 
 

Förändrad intäkt Belopp, tkr 
2021 2022 2023 2024- 

Ökade intäkter från bolagen, nya avtal Kommentar nedan 300 300 300 300 

Fler portioner, kostenheten 300 720 720 720 

Arrendeintäkter 890 980 980 980 

 1 490 2 000 2 000 2 000 
 
Kommentarer 
o Intäkter från bolagen avseende supportkostnader för gemensamma verksam-

hetssystem förutsätter att kommunbolagen godkänner föreslagna avtal. I annat 
fall får kommunstyrelsen svara för hela kostnaden. 
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Sammanfattning 

D      
Ram 
(anslag) 

2019 2020 2021 2022 2023 
86 517* 73 407* 78 054 79 950 82 337 

Kost-
nad 

2019 2020 2021 2022 2023 
-174 010 -176 194 -182 786 -185 297 -187 684 

Intäkt 
2019 2020 2021 2022 2023 

105 147 103 349 104 839 105 349 105 349 
Resul-
tat 2019 2020 2021 2022 2023 
(utfall för 
2019 och 
prognos 
för 2020) 

17 654 562 107 2 2 

*Grundanslag med justeringar 

 
 
 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-07-28 KS.2020.71

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

Svar på e-förslag - Träbryggan/trätrappa vid Läget

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

E-förslaget anses besvarat.

2. Sammanfattning
Ett E-förslag om renovering av träbryggan och trappan vid Läget har inkommit.
Kommunstyrelseförvaltningen har berett ärendet.

Inom kommunen finns idag tre stycken olika uppdrag som berör utvecklingen av området.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-24 (KS § 60, 2019) att Kommunstyrelse-
förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om begäran om planbesked för upprättande av en
ny detaljplan för bostadshus inom det område som idag kallas Båt & Motors område. Syftet
med denna detaljplan är dels att möjliggöra bostadsbyggnation inom Båt & Motors före
detta verksamhetsområde. Dels att tydliggöra hur inre hamnen med bryggor och
strandpromenad kan komma och se ut och användas i framtiden.

Inom Kommunstyrelseförvaltningen Fastighet pågår förberedande utredning avseende
ombyggnation av restaurangen Läget.

Inom Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningen finns ett uppdrag att visualisera och göra
strandpromenad än mer tillgänglig för allmänheten från Läget till Jogersöbron.

Alla tre uppdrag är samordnade. Nya bryggor, trappor, strandpromenader med mera
genomförs inom ramen för respektive uppdrag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed Kommunstyrelsen besluta att med anse E-
förslaget vara besvarat.

Beslutsunderlag

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FK)
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Datum Dnr

2020-08-10 KS.2020.66

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

Åtgärder för att förebygga översvämningar

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till
förändringar i havsvattenståndet.

2. Analysen genomförs i två etapper, där etapp 1 omfattar nedanstående punkter och
återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2020.

a) Risker för översvämning i Oxelösund

b) Särskilt utsatta områden vid olika havsvattennivåer

c) Konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, boendemiljöer och infrastruktur

d) Förmågan att hantera översvämningar, t ex gällande dagvattensystem, tillgång till
pumputrustning etc

e) Behovet av kortsiktiga åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar

f) Kostnader för, och förslag till finansiering av, kortsiktiga åtgärder

3. Etapp 2 omfattar nedanstående punkter och återrapporteras till kommunstyrelsen i maj
2021.

g) Fördjupning av analysens punkter a-d enligt ovan samt

h) Behovet av långsiktiga åtgärder för att förebygga översvämning och hantera
översvämningar

i) Kostnader för, och förslag till finansiering av, långsiktiga åtgärder

2. Sammanfattning
Mot bakgrund av ett förhöjt havsvattenstånd i februari 2020 och de konsekvenser detta
medförde för Oxelösund bedömer kommunstyrelseförvaltningen att kommunen bör
genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till förändringar i havsvattenståndet.

Förvaltningen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att genomföra risk- och
sårbarhetsanalys samt att denna genomförs i två etapper, där etapp ett omfattar ett
kortsiktigt perspektiv och etapp 2 ett långsiktigt perspektiv.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2020-08-10 KS.2020.66

3. Ärendet

Bakgrund
Det svenska vädret under vintermånaderna 2019-2020 kännetecknades av flera låg-
tryckspassager med sydvästliga vindar, vilket medförde högt vattenstånd på farvattnen
runt Sverige.

För norra Östersjön utfärdade SMHI 25 februari en klass 2 varning för högt vattenstånd.
Vid mätstationen i Oxelösund uppmättes vattenståndet till 100 cm över det normala
havsvattenståndet (enligt RH2000).

Konsekvenserna av det höga vattenståndet var tydliga i flera områden i Oxelösund.
Framför allt kring Sjöängen, där strandnära delar översvämmades. Även delar av Vallsund
och Danvik med flera strandnära områden påverkades.

Behov av åtgärder
Mot bakgrund av händelsen i februari, samt med kännedom om förväntade variationer i
klimatet, bedömer kommunstyrelseförvaltningen att kommunen bör genomföra en risk-
och sårbarhetsanalys kopplad till förändringar i havsvattenståndet.

Risk- och sårbarhetsanalysen bör klarlägga;

1. Risker för översvämning i Oxelösund

2. Särskilt utsatta områden vid olika havsvattennivåer

3. Konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, boendemiljöer och infrastruktur

4. Förmågan att hantera översvämningar, t ex gällande dagvattensystem, tillgång till
pumputrustning etc

5. Behovet av kortsiktiga åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar

6. Kostnader för, och förslag till finansiering av, kortsiktiga åtgärder

7. Behovet av långsiktiga åtgärder för att förebygga översvämning och hantera
översvämningar

8. Kostnader för, och förslag till finansiering av, långsiktiga åtgärder

4. Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att genomföra en
risk- och sårbarhetsanalys (RSA) kopplad till förändringar i havsvattenståndet. Analysen
genomförs i enlighet med punkterna ovan och föreslås genomföras och redovisas i två
etapper;

Etapp 1 föreslås omfatta ett kortsiktigt perspektiv (punkt 1-6) för att så långt det är möjligt
kunna påbörja åtgärder före eller under vintern 2020/2021. Etapp 2 föreslås omfatta ett
långsiktigt perspektiv (punkt 1-4 samt 7-8) för att så långt det är möjligt skydda
kommunens strandnära miljöer på lång sikt.

Henny Larsson Niklas Thelin
Tf kommunchef säkerhetsstrateg/utredare
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Datum

2020-08-10 KS.2020.66

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-08-10

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

2020-08-17 KS.2020.25

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
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr.

2. Finansiering sker via reserven för oförutsett.

2. Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola
fritidshem, gymnasieskola och särskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år
och detta är den första för året. För perioden januari-april visar avräkningen 90 tkr.
Avräkningen finansieras via medel från reserven för oförutsett.

Avräkningen för januari-april visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i Mål och budgets
befolkningsprognos som fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har
minskat antal elever medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet
elever inom gymnasiet, 18 elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag.
Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar.
För januari-april, uppgår summan till 90 tkr.

På Kommunstyrelsen I slutet av september kommer en avstämning att göras på samma
sätt som ovan, för perioden maj-september.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: Avräkning barn- och elevpeng januari-april 2020
Beslut Utbildningsnämnden 2020-05-25 § 30
Bilaga 1: Avräkning barn- och elevpeng januari-april 2020

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden 2020-05-25

Utdragsbestyrkande

Un § 30 Dnr UN.2020.21

Avräkning Barn- och elevpeng 2020

Utbildningsnämndens beslut

 Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr.

 Finansiering tas via reserven för oförutsett.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
Kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola
fritidshem och gymnasieskola. Enligt budgetreglerna görs tre avräkningar varje år och detta
är den första för året. För perioden januari-april visar avräkningen 90 tkr. Avräkningen
finansierades med medel i reserven för oförutsett.

Avräkningen för januari-april visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som
fastställts av Kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan
andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom gymnasiet, 18
elever. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och
elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januari-april, uppgår
summan till 90 tkr.

Avräkningen med 90 tkr, som medför anslagsjustering och beslutas av
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un avräkning januari-april 2020
Avräkning barn och elevpeng januari-april 2020

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

 Godkänna avräkning för perioden januari – april 2020, 90 tkr.

 Finansiering tas via reserven för oförutsett.

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (För åtgärd)
Ekonomichef (För kännedom)
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Datum Dnr

2020-06-22 KS.2020.75

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Projektering av nybyggnation av restaurang vid Läget

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna investeringen 1 700 tkr för projekteringen av en ny restaurang vid Läget

 1 700 tkr finansieras ur ramen Restaurang Läget

 Godkännande av projektplan Ny restaurang vid Läget

 Attestant för investeringen är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Under våren 2020 har förstudie genomförts av restaurang Läget i gästhamnen. Uppdraget
från kommunstyrelsen var att ta fram förslag/lösning på en ny restaurang på samma plats
som den nuvarande. Detaljplanen anger att det endast är möjligt att bygga på samma plats
där befintlig byggnad står idag. Byggnadsmaterial på tak och fasad är styrt i detaljplanen.

Förstudiens förslag är att nuvarande byggnad rivs och ersätts med en 1-plans
restaurangbyggnad med plats för 70 stycken invändiga sittplatser med ett storkök som kan
tillaga 400 portioner. Restaurangen byggs som en sommarrestaurang med möjlighet för
året runt användning. Förstudien omfattar inte driften av restaurangen och inte området
(gästhamnsområdet) bredvid restaurangbyggnaden.

3. Ärendet
I gästhamnen finns restaurang Läget som ägs av kommunen och där det bedrivs
sommarrestaurang. Byggnaden är i dåligt skick och är i stort behov av förnyelse för att
uppfylla kraven som livsmedelslagstiftning ställer på byggnaden samt möjliggöra en utökad
verksamhet året runt. Restaurang Läget och Gästhamnsområdet är ett populärt och viktigt
besöksmål för både kommunens invånare och gästande båtturister men även andra
besökare från andra orter i regionen. Platsen där restaurangen är placerad är strategisk
viktig för Oxelösund då den är entrén till Oxelösund för många gästande turister som
kommer antingen landvägen eller sjövägen. Utformningen av restaurangen ska vara
ändamålsenlig och stödja utvecklingen i området.

Nästa steg är att utföra markundersökning samt arbeta fram projekteringsunderlag för
kommande upphandling och byggnation. Projektering beräknas ta ca: 3-4 månader.
Projektering och markundersökning inkl. byggherrekostnader är uppskattat till 1 700 tkr
finansiering sker från ramen Restaurang läget.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-06-22 KS.2020.75

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Projektering av nybyggnation av restaurang Läget daterad 20-06-22
Projektplan Ny restaurang vid Läget daterad 20-06-22

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

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

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

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

1.1 Projektets bakgrund  
I gästhamnen finns restaurang Läget som ägs av kommunen och där det 
bedrivs sommarrestaurang. Byggnaden är i dåligt skick och är i stort behov av 
förnyelse för att uppfylla kraven som livsmedelslagstiftning ställer på 
byggnaden samt möjliggöra en utökad verksamhet året runt. Restaurang Läget 
och Gästhamns området är ett populärt och viktigt besöksmål för både 
kommunens medborgare och gästande båtturister men även andra besökare 
från andra orter i regionen. Platsen där restaurangen är placerad är strategisk 
viktig för Oxelösund då den är entrén till Oxelösund för många gästande 
turister som kommer antingen landvägen eller sjövägen. 

• Sammanfattning om nuläge och börläge? 
 

2 Projektbeskrivning 

2.1 Uppdragsbeskrivning 
Framtagande av projekteringshandlingar och kostnadsuppskattning för 1- 
plans restaurangbyggnad med plats för 70 stycken invändiga sittplatser. 
Byggnaden kommer ersätta nuvarande restaurang Läget. Vidare kommer 
miljöinventering av marken utföras. 

2.2 Syfte 
Projektets syfte är framtagande av projekteringshandlingar och 
kostnadsuppskattning/kalkyl på nybyggnation av restaurangbyggnad som 
uppfyller kraven från gällande lagstiftning samt skapa en god arbetsmiljö och 
utforma en restaurangbyggnad som stödjer utvecklingen i området. 

* Varför ska projektet genomföras? 

2.3 Mål 
Framtagande av ekonomiska konsekvenser för att ge beslutsunderlag till 
slutgiltigt beslut om genomförande av nybyggnation av restaurang i 
gästhamnen. 

* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?) 

2.4 Avgränsningar 
Projektet omfattar framtagande av projekteringshandlingar och 
kostnadsuppskattning för nybyggnation av restaurang på samma plats där 
nuvarande restaurang Läget står idag. Yttre miljö i området samt driften av 
restaurangverksamheten ingår inte i projektet 

* Vad ingår inte i projektet? 

2.5 Framgångsfaktorer 
Utformningen av restaurangbyggnaden ska vara ändamålsenlig och stödja 
utvecklingen i området 

* Faktorer som främjar projektet? 
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2.6 Risker 
Risker i projektet listas nedan. En riskanalys tas fram i separat dokument. 
 
Risker Sannolikhet 

(L, M, H) 
Konsekvenser Åtgärder 

Miljöinventering 
Mark 

M Påverkan av 
tidplan, ökade 
kostnader 

Handlingsberedskap hos 
kommunen. Informera styrgrupp 
samt kommunstyrelsen om ökad 
kostnad och förlängd tidplan 

Miljöinventering 
inför rivning av  
Bef. byggnad 

L Påverkan av 
tidplan, ökade 
kostnader 

Handlingsberedskap hos 
kommunen. Informera styrgrupp 
samt kommunstyrelsen om ökad 
kostnad och förlängd tidplan 

    

    

    

    

    

    

 
 
• Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet. 

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

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

 

3 Organisation 

3.1 Uppdragsgivare 
Kommunstyrelseförvaltningen 

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen. 

3.2 Styrgrupp 
Johan Persson kommunchef, Magnus Petersson ekonomichef, Johan Schelin 
näringslivsansvarig, Anders Magnusson kultur och fritidschef, Representant 
från Kustbostäder. 

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

3.3 Ansvarig beställare 
Magnus Petersson, ekonomichef 

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef. 
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3.4 Projektledare 
Andreas Trobeck fastighetsförvaltare 

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

3.5 Projektgrupp 
Andreas Trobeck fastighetsförvaltare, Anders Magnusson Kultur och 
fritidschef, Camilla Norrgård Sundberg, miljö och samhällsbyggnadschef, 
Sarah Heltborg Ronélius fastighetsekonom, Maria Malmberg mark och 
exploatering. 

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren. 

3.6 Referensgrupper 
 

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

3.7 Arbetsgrupper 
 

 
 

4 Resurser 
 
4.1 Ekonomi 

Händelser Belopp 

Projektering och markundersökning 1 700 000 kr 

  

  

  

  

 

5 Tidsplan 
 

 

6 Huvudaktiviteter och milstolpar 
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan. 

 Datum 
Förfrågningsunderlag 15 nov- 2020 
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Kalkyl 15 nov- 2020 
Markundersökning 15 nov- 2020 

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

7 Projektarbetssätt 

7.1 Metoder 
Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot 
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras. 

7.1.1 Möten 
Regelbundna projekteringsmöten samt styrgruppsmöten 

7.1.2 Rapportering 
Projektledaren rapporterar månadsvis till styrgruppen. Controller rapporterar till 
Kommunstyrelsen vid förutbestämda tillfällen för KS. 
Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till 
Kommunstyrelsen 

 

7.2 Projektavvikelser 

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

7.2.2 Övriga avvikelser 
Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt 
och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är ”närmast 
upptäckten” snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar 
projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om 
vilket av de två följande alternativen som föreligger. 
 
1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna 
utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall 
räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen. 
 
2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller 
kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för 
en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är 
lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och 
ge styrgruppen förändrade direktiv. 
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7.3 Nya projektidéer 
Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet 
ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte 
vidare inom projektet. 
 

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

 
 

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

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

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

10 Information, kommunikation och dokumentation 

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

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

 
 

11 Referensdokument 
 

* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m. 
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Datum Dnr

2020-07-02 KS.2020.78

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Rivning av byggnad på fastighet Stjärnholm 5:189

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna rivning av byggnad på fastigheten Stjärnholm 5:189

 Godkänna kostnad 90 tkr för rivning av byggnad

 Finansiering av 90 tkr sker via driftbudget för fastigheter

 Attestant för projektet är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
Fastigheten Stjärnholm 5:189 i Peterslundsområdet har tidigare arrenderas ut och är
bebyggd med en mindre kioskliknande byggnad, byggnaden har stått tom i många år.

I samband med uppsägning av arrendeavtal togs byggnaden över av Oxelösunds kommun,
byggnaden är i sådant skicka att det inte är ekonomiskt försvarbart att försöka rädda den.
Byggnaden är kraftigt angripen av fukt och skadedjur varpå den snarast behöver rivas.
Kostnad för rivning, omhändertagande av byggavfall samt kostnader i samband med
rivningslov är beräknat till 90 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2020-07-02

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Fastighetsekonom (FÅ)

Controller (FK)
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Datum Dnr
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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

Samråd avseende två nya 130 kV kraftledningar mellan
Hedenlunda och SSAB

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunchef ges i uppdrag att ta fram avtalsförslag gentemot Vattenfalls utpekade
juridiska part som reglerar de affärsmässiga förhållandena som en konsekvens av dragning
av två nya 130 kV kraftledningar genom kommunen till SSAB. Avtalsförslaget
återrapporteras till Kommunstyrelsen senast under december 2020.

2. Sammanfattning
Strax innan sommaren 2019 anordnades det första samrådet gällande dragningen av de
två 130 kV kraftledningarna genom Södermanland till SSAB. Kommunstyrelseförvaltningen
har varit aktiva gentemot de konsultbolag som varit inkopplade som part för samrådet för
Vattenfall likväl gentemot Vattenfall själva. Längs de olika ledningsstråk som funnits har det
varit stor och tidvis stark argumentation om ledningsdragningen och hur den ska dras.

Under året har kommunstyrelseförvaltningen utarbetat två samrådsvar som
Kommunstyrelsens ordförande formellt svarat Vattenfall. Dessa svar har tydliggjort
kommunens inställning och förslag till sträckning.

Kommunen har gentemot Vattenfall valt att arbeta med en öppen diskussion, i god ton, som
samtidigt har innehållit tydliga markeringar av kommunens behov och ståndpunkt. Det kan
ses ha bidragit till att kraftedningarna i sträckan Stjärnholm till SSAB går i befintlig
ledningsgata, delvis ett förslag som inte alls fanns med i Vattenfalls tidigare förslag på
ledningsgator.

För sträckan Stjärnholm ut ur kommunen var kommunens förslag fortsatt dragning rakt
västerut från Stjärnholm i befintlig ledningsgata. Även det ett förslag som ej funnits med i
Vattenfalls tidigare förslag. Den nya ledningen föreslås av Vattenfall anläggas i befintlig
sträckning men i ledningsgatan som från Stjärnholm/Gabrielstorp går rakt norr ut, delvis
parallellt med väg 53. Alternativ presenteras i Vattenfalls handlingar som alternativ A.

Det kompletterande ställverk som Vattenfall sett ligga ute på åkern parallellt med Väg 53
har efter diskussioner och i enlighet med Kommunstyrelsens ordförandes yttrande blivit
flyttad upp i skogen vid Gabrielstorp.

Kompletta handlingar kring Vattenfalls samråd och dragningar finns att läsa på:
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/

I Vattenfalls samrådshandlingar framgår bl a att Vattenfall nu bestämt hela sträckningen
Hedenlunda – SSAB. Det innebär att ärendet nu går in i nästa fas med olika utredningar
såsom Miljökonsekvensutredning mfl. Slutligen är det EnergimarknadsInspektionen,
(www.ei.se), som beviljar koncession.

https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/
https://www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad/ort/hedenlunda-oxelosund/
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Som en konsekvens av dragningen behöver kommunens affärsmässiga effekter gentemot
Vattenfall regleras. Kostnader för kompletterande detaljplanearbeten, intäktsförluster från
ett par av hyresobjekten/Gabrielstorp, försäljningsersättning för det område där ett
kompletterande ställverk ska placeras behöver regleras med Vattenfall Eldistribution AB
med anledning av föreslagen dragning av kommande luftledning genom Oxelösund.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att ge Kommunchef i uppdrag att tillsammans
med anlitat juridiskt ombud utarbeta förslag till avtal med Vattenfalls utpekade juridiska part
som reglerar de affärsmässiga konsekvenserna för kommunen i samband med
ledningsdragningen. Avtalsförslaget återrapporteras till kommunstyrelsen senast i
december 2020.

Beslutsunderlag
Kommunens samrådssvar till Vattenfall

Karta beslutad ledningsdragning.

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Skansvägen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en markanvisning med
tävlingsförfarande.

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta beslut om
vilka som skall medverka i juryn. Juryn består av representation av tjänstemän från
kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3
politiker.

3. Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet
där juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till KS vem som ska
tilldelas markanvisningen.

4. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att begära planbesked för området
Skansvägen hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun har enligt lag tagit fram riktlinjer för markanvisning. 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

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 utpekat markområde
för bebyggande där markområdet ägs av kommunen. Uppfylls kraven köper intressenten
därefter marken av kommunen och genomför byggnationen.

I Spjutspetsprogrammet finns det föreslagna området Skansvägen som ett
förtätningsprojekt. Läget och yttre förutsättningar i form av närhet till sjö, hamn nedanför
aktuellt område samt den geografiska förutsättningen i form av höjdskillnader inom tänkt
område gör att Kommunstyrelseförvaltningen ser detta som ett särskilt projekt. Med detta
som grund ser Kommunstyrelseförvaltningen det som lämpligt att använda sig av ett
tävlingsförfarande i markanvisningen. Eftersom detaljplan saknas för området innebär den
föreslagna markanvisningen att inkomna tävlingsbidrag som till slut vinnande bidrag bidrar i
utarbetandet av detaljplan. För vinnande bidrag är markanvisningstiden är enligt gällande
riktlinjer för markanvisning satt till maximalt 2 år.

En mindre marknadsföringsinsats görs i lämpliga kanaler samt via det intressentregister
som finns på Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och Exploatering riktat mot exploatörer
som är intresserade av att projektera och bygga sådana projekt. De anmäler sitt intresse
och ges därefter en given tid på att visualisera sitt förslag till projekt och är därmed med i
tävlingen.
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Används tävlingsförfarandet behöver en jury/arbetsgrupp sammanställa krav/önskemål för
områdets exploatering bland annat genom gestaltning, utförande, pris mm.

Juryn rangordnar även inkomna anbud samt lämnar förslag till kommunstyrelsen vem som
skall tilldelas markanvisningen.

Förslagsvis består gruppen av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt 3 politiker.

Parallellt med markanvisningen görs detaljplan för det aktuella området. Det är
Kommunstyrelsen som markägarrepresentant som är initierade, beställare, samt betalare
av detaljplanen. Det är således ingen plan som den slutliga vinnaren kommer att äga.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att begära planbesked hos
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för området Skansvägen.

Enligt kommunens riktlinjer görs den formella försäljningen av området först när vinnaren,
exploatören, formellt börjar bygga.

Beslutsunderlag
Bifogad tomtkarta.

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

EK (FK)

MSF (FÅ)
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1 Inledning  
Kommunalförbundet Sydarkivera bildades den 1 januari 2015 med 11 medlemmar. 
Verksamhetsåret 2020 är det 26 förbundsmedlemmar anslutna till förbundet och 2021 
blir det preliminärt 35 förbundsmedlemmar. Sydarkivera är en organisation med en tydlig 
målsättning att skapa en rationell och långsiktigt hållbar lösning för 
informationsförvaltning – både hos förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera när 
informationen överlämnats till arkivmyndigheten.  
 
Förbundet erbjuder en gemensam arkivorganisation som förvaltar digitalt slutarkiv och 
hanterar digitala arkivleveranser tillsammans med förbundsmedlemmarnas 
systemförvaltningsorganisationer. För att säkerställa en hållbar informationsförvaltning är 
det förebyggande arbetet med förbättrade rutiner i den löpande verksamheten hos 
förbundsmedlemmarna en avgörande förutsättning. Sydarkivera erbjuder därför 
utbildning, råd och stöd när det gäller informationshantering och arkiv. Detta kommer på 
sikt att göra arbetet med digitala arkivleveranser och digitalt bevarande enklare och mer 
kostnadseffektivt. För att säkerställa kvalitén ingår tillsyn, gemensamma standarder och 
riktlinjer i uppdraget. Syftet är att åstadkomma en effektiv och ändamålsenlig 
organisation för förvaltning av arkiv som är hållbar på lång sikt.  
 
Utifrån förbundsmedlemmarnas behov och önskemål erbjuder förbundet anslutande 
tjänster för analoga arkiv och hel arkivmyndighet (ansvar även för depå för analogt 
material, pappersarkiv) och Gemensamt dataskyddsombud. Dessa tjänster avtalas 
särskilt med berörda förbundsmedlemmar och finansieras separat.   
 
En väsentlig verksamhetsförändring som påverkar framförallt tjänsten Analoga arkiv är 
projekt att bygga ny arkivdepå i anslutning till Arkivcentrum Blekinge i Bräkne Hoby. 
Projektet kommer även att innebära förberedande arbete inför flytt och verksamhets-
utveckling för effektivare rutiner och system för att stödja verksamheten. Projektet 
finansieras av deltagande organisationer. 

1.1 Vision  
 
Sydarkivera ‐ ett arkiv värt att lita på.  
  
Vi tror på en effektiv digital informationsförvaltning som säkerställer rätten att ta del av 
allmänna handlingar nu och för all framtid till nytta för demokratin, rättssäkerheten, 
forskningen och för miljön. 
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1.1 God ekonomisk hushållning  
Enligt Kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet.  
 
En god ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop, utan 
innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett 
effektivt sätt.  
 
De långsiktiga verksamhetsmålen har beslutats av Sydarkiveras förbundsfullmäktige 
2018-11-09 genom att anta Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 (dnr 
SARK.2017.55). Handlingsprogrammet utarbetades tillsammans med 
förbundsmedlemmarna i anslutning till projektet Sydarkiveras utveckling 2017–2018.  
  

• Arbeta för att våra medlemmar ska ha ett helt digitalt flöde avseende 
informationshantering och arkiv  
 

• Medverka till att samhällets omställning att bli hållbart genom att ställa 
krav på hållbarhet i all vår utveckling  
 

• Uppfylla krav på säkerhet, pålitlighet och hållbarhet på ett 
kostnadseffektivt sätt  
 

• Utveckla verksamheten för att realisera förväntade nyttor för 
förbundsmedlemmarna  
  

1.2 Verksamhetsmål och budget för 2021  
Effektmål har formulerats med utgångspunkt från identifierade och 
specificerade nyttor i Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022. 
Nyttorealisering har sedan förbundet startade använts som metod för att 
kontrollera att Sydarkiveras arbete får avsedd effekt i förbundsmedlemmarnas 
verksamheter.   
 
Att följa upp om förbundsmedlemmarna, och allmänheten, har nytta av Sydarkivera 
verksamhet är ett sätt att utvärdera om förbundets verksamhet i praktiken får önskad 
effekt. Effektmålen kan mäta både kvalitativa och ekonomiska nyttor. Förutsättningar för 
enskilda förbundsmedlemmar kan variera. En samlad uppföljning av nyttorealisering gör 
det möjligt att bedöma om samarbetet inom ramen för Sydarkivera ger effekt. 
 
Sydarkiveras verksamhet har utvecklats i etapper. Under den tredje etappen 2019–2020 
började Sydarkivera tillgängliggöra information ur ett medborgarperspektiv i enligt den 
långsiktiga planen i handlingsprogrammet. Bland annat genom rutiner för att lämna ut 
allmänna handlingar och publicering av arkiverade webbplatser. Detta arbete kommer att 
fortskrida 2021 och framåt. 
 
Den fjärde etappen 2021–2022, som inleds kommande verksamhetsår, handlar om att 
förbättra stödet till verksamheterna ute hos förbundsmedlemmarna. 2021 kommer 
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arbetet fortsatt vara fokuserat på praktiskt verksamhetsstöd riktat till de kommunala 
nämnderna och styrelsernas arkiv- och systemförvaltningsorganisationer. Bland annat 
med handbok på webben, erfarenhetsutbyte i olika nätverk, gemensamma mallar, 
utbildning och rådgivning.  
 
Den långsiktiga planen är att automatisera flödet av information från verksamhetssystem 
till den gemensamma bevarandeplattformen. Det förutsätter att de tekniska och 
organisatoriska förutsättningarna finns på plats. För att det ska vara möjligt att 
automatisera flödet behöver systemen som ska hämta och lämna information ha en 
öppenhet som gör det möjligt. En viktig möjliggörare för att skapa effektiva och hållbara 
lösningar är inbyggt stöd för beslutade gemensamma specifikationer. Inflödet av 
strukturerad data kan öppna upp möjligheter att tillgängliggöra arkiverad information 
genom direktåtkomst via verksamhetsnära arkiv. Övergripande målsättning är även ökad 
automatik i flöden för åtkomst och bevarandevård. 
 

1.3 Långsiktiga finansiella mål 
 
Följande långsiktiga finansiella mål är styrande för kommunalförbundet Sydarkivera:  
  

• En balanserad budget och flerårsplan utan höjning av medlemsavgifterna  
 
En ekonomi i balans utgår från en miniminivå för det ekonomiska resultatet på 
kort sikt. Resultatet bör vara tillräckligt stort så att motsvarande servicenivå kan 
garanteras även för nästkommande generation utan att den ska behöva uttaxeras 
en högre medlemsavgift.  
 

• Årets resultat av Sydarkiveras totala intäkter ska uppgå till minst två (2) 
procent  
 
Ett överskott i verksamheten skapar förutsättningar för att långsiktigt finansiera 
ny‐ och reinvesteringar av anläggningstillgångar, långsiktigt finansiera de 
pensionsåtaganden som redovisas och en beredskap för oförutsedda kostnader.  
 

• Nettoinvesteringarnas andel av medlemsintäkter och statsbidrag bör inte 
överstiga 10 %  

  
• Sydarkivera ska ha en likviditet som motsvarar en månads 

löneutbetalningar inklusive de förtroendevaldas arvoden och 
ersättningar.  

 
• Soliditeten ska vara oförändrad  

 
Sydarkivera har inga egna lån. De skulder som förbundet har består därför av 
kortfristiga skulder till leverantörer. Det innebär också att investeringar har 
finansierats med egna medel.  
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1.4 Personalmål  
Sydarkivera har målsättningen om fortsatt låga sjukskrivningstal och en god 
personalpolitik. 
 
I och med att Sydarkivera är en kunskapsdriven organisation vill förbundet ta tillvara på 
och vidareutveckla medarbetarnas kompetens och förmågor inom områdena digitalt 
bevarande och analoga arkiv. Sydarkivera strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare 
för att kunna trygga personalförsörjningen inom dessa områden långsiktigt. 

1.5 Ekonomisk budget 
 
RESULTATBUDGET, TKR  2021 2022 2023 

 
Intäkter  
Avgifter från medlemskommuner 

 
 

20 598 

 
 

20 745 

 
 

20 745 
Inträdesavgifter nya medlemmar  22 0 0 
Anslutande tjänster  6 779 6 779 6 779 
Övriga intäkter  1 474 1 474 1 474 

SUMMA INTÄKTER  28 873 28 998 28 998 

Kostnader  
Kostnader för huvudverksamhet 

  
-3 290 

 
-3 090 

 
-3 090 

Kostnader för personal (kkl 5)  -17 468 -17 940 -18 442 
Övriga verksamhetskostnader** (kkl 6,7)  -6 733 -6 901 -7 081 
SUMMA KOSTNADER  -27 491 -27 931 -28 613 
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR  1 382 1 067 385 

  
Avskrivningar  

 
-227 

 
-227 

 
-227 

RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR  1 155 840 158 

  
Finansiella intäkter  

 
0 

 
0 

 
0 

Finansiella kostnader  -10 -10 -10 

PERIODENS/ÅRETS RESULTAT  1 145 830 148 

  
 
**Specifikation övriga verksamhetskostnader  2021      
Lokalkostnader ‐1 348     
Kontors IT samt telefoni  ‐1 987     
Förbrukningsinventarier och material  ‐343     
Fordon samt resor 
Administration/övrigt  

‐1 226 
-1 829 

    

Totalt  -6 733       
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Intäkterna är beräknade på medlemsavgiften på 27 kr/kommuninvånare för de befintliga 
medlemmarna samt att anslutning sker i fråga om de kommuner som har tagit beslut om 
avsiktsförklaring att ansluta till förbundet. Detta gäller kommunerna Flen, Gnesta, 
Katrineholm, Högsby, Kinda, Mönsterås, Oxelösund, Torsås, Trosa, Ödeshög som 
gemensamt till 2021 tillför 3,49 mkr till rambudgeten. Boxholms kommun har antagit 
avgiftsförklaring om medlemskap och har tagits upp för inträde i förbundet 2022. 
 
Omfattningen på anslutande tjänster har beräknats utifrån de avtal som gäller idag.  
 
På kostnadssidan är budgeten ökad utifrån det fortsatta arbetet med införlivandet av de 
nya medlemmar som inträder i förbundet 2021. Personalförstärkningar kommer behöva 
göras med anledning av detta och budget 2021 omfattar därför 26,7 medarbetare 
fördelat på 33 personer en utökning av med 2,5 tjänst jämfört med budget 2020. 
Upprättandet av en fjärde nod i Sörmland 2020–2021 bedöms prägla en stor del av 
arbetet med de nya medlemmarna. Kostnaderna avseende huvudverksamhet har att 
göra med fullgörande av uppdraget i enlighet med förbundsordningen och avser den del 
av verksamheten där förbundet använder sig av konsulter eller liknande för tex 
inleveranser av arkivmaterial. Budget 2021 är tillfälligt förstärkt med 200 tkr för att 
kunna öka denna del.  
  
Uppräkning av kostnader för personal 2020 har gjorts med 3,1 % enligt prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) SKR cirkulär 19:59. Motsvarande kostnadsuppräkning har 
gjorts med hänsyn till prisindex för övrig förbrukning med 2,3 % 2020. I övrigt är 
prisuppräkningar gjorda för 2022 och 2023 enligt SKR prognos (19:59).  

1.6 Investeringar  
För 2021 planeras nyinvesteringar på totalt 515 tkr. Kommande år är svåra att beräkna 
utifrån nuvarande omfattning i verksamheten och har därför lämnats till motsvarande 
belopp.  
  
INVESTERINGSBUDGET (tkr)   2021  2022 2023 

Lokalanpassningar  50  50  50  
AV-utrustning 100  100  50  
Kontors-IT utrustning 55  55  55  
Hårdvara/Bevarandeplattform 310    
Summa investeringar  515  295  155  
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2 Förvaltningsorganisation 
Sydarkiveras förvaltning är sedan 2020 indelad i stab och enheter. Staben leds av 
förbundschefen och respektive enhet har en enhetschef. Det strategiska arbetet leds från 
ledningsgruppen.  

 
 
 
 
 

Sydarkiveras tjänster är indelade i bastjänster och anslutande tjänster. Bastjänster ingår 
i medlemsavgiften. Anslutande tjänster avtalas och finansieras separat. Enheterna är 
tjänsteägare och enhetschefen tjänsteansvarig för de olika tjänstepaketen. Hur ansvaret 
för de olika tjänstepaketen är fördelat framgår av verksamhetsplanen.   

2.1 Bastjänster 
Bastjänsterna ingår i medlemsavgiften som förbundsmedlemmarna betalar. De 
övergripande ramarna för bastjänsterna finns i förbundsordningen. Bastjänsterna 
definieras och specificeras av Sydarkiveras handlingsprogram 2019–2022 som har 
beslutats av förbundsfullmäktige. När det gäller hel eller delad arkivmyndighet fattar 
varje förbundsmedlem eget beslut genom sitt arkivreglemente.  

2.2 Anslutande tjänster 
Anslutande tjänster faller inom ramen för medlemsavgiften. Målsättningen är att samtliga 
anslutande tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet och bedrivs med full 
kostnadstäckning där särskilda avtal tecknas med respektive intressent. En riktad 
utvärdering bör ske under varje mandatperiod.  

2.3 Nya anslutande tjänster 
För att utveckla Sydarkivera och de tjänster som tillhandahålls inom Sydarkivera har 
förbundsfullmäktige beslutat att avsätta 1% av budget för att utreda nya anslutande 
tjänster. Behov identifieras 2019. 
 
  

LEDNINGSGRUPP

Mats Porsklev

TILLSYN OCH 
INFORMATIONS-

FÖRVALTNING
Emilia Odhner 

CENTRALARKIV OCH 
DIGITISERING

Bernhard Neuman 

UTVECKLING OCH IT

Mårten Lindstrand 

STAB

Mats Porsklev
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2.4 Medlemssamordning 
Medlemssamordningen hanteras av Sydarkiveras arkivarier och är till för att ge bästa 
stöd till förbundsmedlemmarna. Medlemssamordningen är central för Sydarkiveras 
samarbete med förbundsmedlemmarna. Erfarenheten visar att det är mycket viktigt för 
kommunerna att ha en utpekad samordnare att vända sig till. Grundtanken är att 
kontaktpersoner och andra nyckelpersoner hos förbundsmedlem alltid vet vem de ska 
vända sig till.  

I medlemssamordnarnas uppgift ingår att: 
 

• Vara kontaktperson mot förbundsmedlem  
• Svara på vanliga frågor om arkiv, informationsförvaltning, informationssäkerhet 

och dataskydd, och vid behov lämna vidare frågor till ämnesansvariga och/eller 
tjänsteförvaltare 

• Genomföra kommunbesök med arkivtillsyn 
• Regionala/lokala utbildningsinsatser (grund) 
• Fånga upp frågor och behov från förbundsmedlem 
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3 Stab 
 
Sydarkiveras stab har en övergripande 
funktion att hålla samman och utveckla 
verksamheten samt tillhandahålla interna 
administrativa stödresurser. Staben leds av 
förbundschefen. Staben hanterar omvärlds-
bevakning, leder och samordnar projekt och 
systemförvaltning samt har ett strategiskt 
ansvar när det gäller metodutveckling. Staben 
hanterar även frågor om säkerhet, 
informationssäkerhet och dataskydd för 
kommunalförbundet Sydarkivera.  
 
Till de interna stödresurserna hör 
övergripande administration såsom 
ekonomiadministration, personalfrågor, 
försäkringsfrågor, lokaler, administration av 
förtroendevalda, kallelser och protokoll, 
diarieföring och förvaltningens arkiv.  
 
Staben har även hand om förvaltning för ett antal tjänstepaket, vilka framgår av figuren 
(bastjänst magenta, anslutande tjänst guld).  

3.1 Långsiktiga mål 
 
• Ta fram långsiktigt hållbara lösningar för att överföra inaktuell information 

från verksamhetssystem hos förbundsmedlemmarna till Sydarkiveras 
bevarandesystem. 
 
Syftet är en förbättrad informations- och systemarkitektur hos förbundsmedlem och 
möjlighet att fokusera på förbättrad informationshantering i den löpande 
verksamheten och ett långsiktigt digitalt bevarande hos arkivmyndighet. 
 

• Verka för ett helt digitalt flöde med gemensamt slutarkiv och förbättrad 
interoperabilitet mellan system och tjänster. 
 
Syftet är att allmänheten och myndigheter ska ha åtkomst till digital information som 
är äkta och oförändrad även på mycket lång sikt, vare sig i verksamhetssystem hos 
förbundsmedlem eller hos Sydarkivera. 

 
• Tillhandahålla den anslutande tjänsten gemensamt dataskyddsombud med 

ett objektivt förhållningssätt samt hög trovärdighet och integritet. 
 
Syftet är att förbundsmedlemmarna ska hantera personuppgifter på ett korrekt och 
ändamålsenligt sätt enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). 

St
ab

Interna stödresurser

Bevarandeplanering och 
samordning

Digitalt arkivsystem

Digitalt bevarande

Gemensamt 
dataskyddsombud
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3.2 Förutsättningar för att uppnå mål 
 
3.2.1 Beroenden  

Verksamheten inom digitalt bevarande är beroende av verksamheten inom Tillsyn och 
informationsförvaltning. Utbildning och verksamhetsstöd gentemot förbunds-
medlemmarna, utredning av gallring och bevarande samt handläggning av digitala 
arkivleveranser är en grundförutsättning för stabens arbete med digitalt arkiv och digitalt 
bevarande.  
 
Det finns även ett beroende till att förbundsmedlemmarna deltar aktivt med att lämna in 
underlag till utredningar och tar till sig råd i samband med upphandling.  
 
I de externa projekten finns beroenden till projektplanering och styrgruppsbeslut. 
 
Verksamheten inom gemensamt dataskyddsombud är beroende av att det finns en lokal 
organisation för att hantera dataskydd hos anslutna medlemmar som leds av en 
dataskyddssamordnare. Det finns också ett beroende till medlemssamordningen för att 
bedriva verksamheten med tillsyn och kommunbesök. 
 
3.2.2 Hinder  

Hinder för att bedriva verksamheten inom digital arkivering kan vara resursbrist hos 
förbundsmedlemmarna som leder till att det inte är möjligt att inte kan få in det underlag 
som krävs för leveransutredningar. Åtgärd är att informera ansvarig myndighet samt 
förbundsstyrelsen. Åtgärd är också att i möjligaste mån underlätta för förbundsmedlem 
att lämna in underlag och delta i erfarenhetsutbyte.  
 
Hinder för att bedriva verksamheten inom gemensamt dataskydd kan vara resursbrist 
hos förbundsmedlemmarna. Det kan till exempel innebära att dataskyddssamordnare 
saknas eller att dataskyddssamordnaren ej har tillräckligt med tid för sitt 
uppdrag.  Åtgärder är att informera personuppgiftsansvarig myndighet samt 
förbundsstyrelsen samt i möjligaste mån underlätta för förbundsmedlem att delta i 
nätverksträffar och erbjuda utbildning via webb.  
 
3.2.3 Möjligheter 

Den främsta möjligheten för att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt är 
engagemanget i det europeiska projektet E-ARK3 som stöder det europeiska byggblocket 
för e-arkivering samt de europeiska byggblocken för e-förvaltning i kombination med de 
för Sverige anpassade byggblocken placerade hos myndigheten DIGG. Det innebär såväl 
förutsättningar för stabil utveckling av Sydarkiveras bevarandesystem som en garant för 
att leverantörer av system i hela Europa utvecklar kompatibla lösningar som stödjer 
digitalisering. 
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3.3 Interna stödresurser 
Sydarkivera är en ung myndighet där avvägningen mellan administration och 
verksamhet ska vara stringent. De administrativa resurserna ska utnyttjas på 
ett kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara att nå hög verksamhetsnytta. 
Kommunalförbundet Sydarkivera har i grunden samma administrativa 
funktioner som andra kommuner.    
 
Sydarkivera högsta ledning utgörs av förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Från och 
med 2021 kommer förbundsfullmäktige att utökas med ledamöter och ersättare som har 
utsetts av inträdande förbundsmedlemmar 2020. Viktiga förberedelser har genomförts 
2019–2020 för att effektivisera administration av sammanträden med hjälp av ärende- 
och dokumenthanteringssystem. Distribution av möteshandlingar kan hanteras helt 
digitalt via appar (Android eller iOS) med inloggningsfunktionalitet. Det finns möjlighet 
att delta vid sammanträden på distans (via webb) och förberedelser har även genomförts 
för förbättrad teknik i samband med sammanträden på distans 
 
Administrationen hanterar styrande dokument, organisering och fördelning av ansvar 
samt mål- och ekonomistyrning. Verksamhetsledningen hanteras via ledningsgrupp 
bemannad av chefer och samordnare för förbundets verksamhetsområden.  
 
Sydarkiveras administration hanterar övergripande utveckling av förbundets verksamhet 
och samverkan med förbundsmedlemmarna. Bland annat anslutning av nya 
förbundsmedlemmar, utträden och administration av anslutande tjänster. 
 
Löpande bokföring hanteras av förbundets administratör. Löneadministration hanteras i 
samarbete med Ronneby kommun. Rekrytering och övriga personalärenden hanteras av 
Sydarkiveras personal.  
 
3.3.1 Mål för 2021 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Begränsa 
administrativa 
kostnader  

15 % av 
budget 

Max 20 % 
av budget 

Max 20 % 
av budget 

Genomgång redovisning 
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3.4 Bevarandeplanering och samordning (R’n’D-funktion) 
Sydarkivera hanterar en omfattande omvärldsbevakning inom digitalt 
bevarande och arkiv. Det spänner mellan hur information används av olika 
målgrupper till utveckling av teknik och metoder. Förbundet deltar i relevanta 
externa samverkansprojekt, och bidrar med kunskap och erfarenheter i 
forskningsprojekt inom området.  
 
Forskning och utveckling är en grundförutsättning för att säkerställa långsiktigt hållbara 
lösningar för informationsförvaltning och e-arkiv. Sydarkivera deltar i externa projekt för 
att bidra till metodutveckling inom digitalt bevarande. För att påverka industrin att 
utveckla system och lösningar som stödjer e-arkiv fokuseras särskilt på initiativ för att 
utveckla gemensamma specifikationer för överföringsformat. Det handlar både om 
specifikationer på europeisk nivå (Common Specifications, CS och Content Information 
Type Specifications (CITS) och nationell nivå (Förvaltningsgemensamma specifikationer, 
FGS). Sydarkivera bidrar aktivt med idéer, intervjuer och kunskapsinhämtning i samband 
med examensarbeten och forskning som gynnar förbundets utveckling. Omvärlds-
bevakning hanteras genom deltagande i prioriterade konferenser, kommittéer, föreningar 
och nätverk nationellt och internationellt.   
 
Väl fungerande verksamhetssystem är en grundförutsättning för både digitalisering och 
e-arkiv, både i verksamheten hos förbundsmedlem och för informationsöverföring till 
Sydarkivera. Samarbetet mellan specialister hos Sydarkivera och specialister hos 
förbunds-medlemmarna gör det möjligt att bygga upp gemensam kunskaps- och 
erfarenhetsbas för att säkerställa kontinuitet samt en mer enhetlig och tydligare 
kravställning i samband med upphandling av nya verksamhetssystem.  
 
Översiktlig systeminventering genomförs i samband med att förbundsmedlem ansluter till 
Sydarkivera. Från och med 2020 är målsättningen att hantera systeminventering i 
samarbete med den nationella satsningen Systemkartan på webben. Detta för att 
kvalitetssäkra de data som samlas in och också underlätta för förbundsmedlemmarna att 
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ajourhålla sina systemlistor. Systemkartan ger flera fördelar för samarbete när det gäller 
systemförvalting och upphandling.  
 
Med utgångspunkt från beslutade prioriteringsprinciper, analys av systemlista, de behov 
som förbundsmedlemmarna har gemensamt och förutsättningar för genomförande i 
övrigt sammanställs beslutsunderlag för inriktningsbeslut. Förbundsstyrelsen fattar beslut 
om inriktning när det gäller digitala arkivleveranser.  
 
Sydarkivera utreder i samarbete med förbundsmedlemmarna urval för bevarande, 
gallring, målgrupper, åtkomst, tillgänglighet, sökbarhet, metadata, filformat, omfattning 
och avgränsningar, kostnader med mera. Utredningarna leder fram till lösningsförslag för 
olika leveranstyper. I samband med utredningsarbetet sker tester och metodutveckling. 
Staben leder och samordnar arbetet med utredningar och metodutveckling. Enheten för 
Tillsyn och informationsförvaltning deltar med arkivariekompetens i utredningsarbetet. 
 
3.4.1 Prioriterade satsningar 2021 

 Europeiska projektet E-ARK3, 2020–2021, aktivitetsledare specifikationer och 
arbetsgrupp programvaror (testbädd med referensinstallationer) 

 Testbädd med referensinstallationer och labbrapporter publicerade på Sydarkiveras 
wiki. 

 Delta i arbetsgrupp METS Board (Metadata Encoding & Transmission Standard) 
 Leda kommittén PREMIS EC (PREservation Metadata Implementation Strategies 

Editorial Committee) 
 Leda kommittén TS EAS (Technical Subcommittee on Encoded Archival Standards) 
 Leda kommittén DILCIS Board (Digital Information LifeCycle Interoperability 

Standards Board) 
 Förbättrade rutiner ajourhålla systemlista med hjälp av tjänsten Systemkartan på 

webben. 
 Enkätundersökning systemförvaltning och förutsättningar för mer rutinbetonade och 

på sikt automatiserade flöden för digitala arkivleveranser.  
 

3.4.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021  

Metod 
 

Anslutning till systemkartan, 
förbundsmedlemmar 2015–
2019. 

- - 80 % Statistik tjänsten 
Systemkartan 

Inrapporterade aktuella 
systemlistor, förbunds-
medlemmar 2015–2019 

- - 25 % Uppföljning 
ärenden 

Inrapporterade systemlistor, 
nya medlemmar 2021 

100 % - 80 % Uppföljning 
ärenden 

Svar inkomna i tid, nya 
medlemmar 

100 % 70 % 70 % Uppföljning 
ärenden 



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 01 

Datum 
2020-02-23 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:353 

Version 
1.0 

Sida 
16 

 
 
 

 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) effektmål 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021  

Metod 
 

Inkomplett inventering, 
andel tomma poster i svar 

3 % 40 % 25 % Analys inlämnade 
systemlistor 

Inlämnade systemlistor, 
kommunala bolag 

- 50 % 75 % Uppföljning 
inventering 

Rådgivning i samband med 
upphandling, svar lämnas 
inom 2 mån. (eller senare 
enl. överenskommelse) 

80 % 80 % 
 

80 % Uppföljning 
ärenden 

Rådgivning i samband med 
upphandling, statistik 

- Baslinje 
räknas 
fram 

 Enkät 
systemförvaltning 

Nöjdhet råd och stöd i 
samband med upphandling  

- Baslinje 
räknas 
fram 

 Enkät 
systemförvaltning 

Implementerade 
specifikationer, 
förbundsmedlemmars 
verksamhetssystem 

- Baslinje 
räknas 
fram 

 Enkät 
systemförvaltning 
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3.5 Digitalt arkivsystem 
Sydarkivera förvaltar ett gemensamt bevarandesystem för förbunds-
medlemmarna. Systemet baseras på OAIS-modellen som är en etablerad 
standard för oberoende arkivinformationssystem. Systemet anpassas 
fortlöpande för de behov som identifieras i samband med leveransutredningar.  
 
Leveranser i form av överföringspaket (SIP) tas emot hos Sydarkivera som ansvarar för 
en säker hantering. Transport sker på olika sätt beroende på säkerhetsnivå och 
förutsättningar i övrigt. Sydarkiveras personal hanterar kvalitetssäkring, tillför metadata 
och att generera arkivpaket (AIP). Färdiga arkivpaket överförs till arkivlagring. Säker 
förvaring i bankvalv och regelbundna kontroller av arkivpaketetens integritet säkerställer 
att ingenting har ändrats eller förvanskats.  
 
Staben ansvarar för åtkomst till överlämnade digitala arkiv. Det vill säga plockar fram 
handlingar på begäran av den som handlägger utlämnande och skapar paket för 
utlämnande (DIP). Paketen överförs på ett säkert sätt till behöriga befattningshavare 
som tar hand om utlämnandet. Enheten för Analoga arkiv och digitisering handlägger 
utlämnande. 
 
Sydarkivera hanterar överföring och paketering av digitala arkivleveranser, överförings-
paket (SIP). Lämpliga tjänster för filöverföring införs efter hand som behov uppstår. 
Sedan 2019 finns stöd för att överföra arkivleveranser digitalt via säker överföring. En 
första kvittens sker under processen. Sydarkivera förvaltar även paketeringsverktyg och 
skapar profiler för olika typer av paket. I takt med att fler leveranstyper införs så 
behöver systemstöden för digitala arkivleveranser utökas och anpassas.  
 
Sydarkivera har haft samma grundläggande bevarandeplattform sedan 2016. Sedan 
dessa har verksamheten växt i omfattning och allt fler leveranstyper har införts. Det är 
nu dags att börja utvärdera plattformen och planera för utveckling kommande år. 
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3.5.1 Prioriterade satsningar 2021 

 Fastslagen förvaltningsplan med systemförvaltningsorganisation för arkivsystemet 
 Arbeta fram strategisk plan och ta fram lösningsförslag för fortsatt utveckling av 

tjänsten med utgångspunkt från genomförd utvärdering 2020 baserad på 
certifieringsstandard för OAIS.  
 

3.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Inläsning arkivpaket, 
avvikelser 

- - Baslinje 
räkans ut 

 

Kontroll av integritet  100 % 100 % 100 % Automatiserad 
kontroll av alla 
överförda 
informations-
paket 

Verifiering av lagringsmedia 
– säkerhetskopiering  

 
 
 

0 % 0 % fel Metod kontroll 
backup-band 

Tid hämta fram digitala 
handlingar (från beställning 
till handläggare får tillgång 
till handling att lämna ut) 

Inom 24 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Inom 48 
timmar 

Logg skapa 
paket för 
åtkomst 
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3.6 Digitalt bevarande 
Att bevara digital information för framtida generationer är ett långsiktigt och 
komplext åtagande som kräver resurser i form av personal med kompetens 
inom digitalt bevarande och system som stödjer vård av digital information. En 
mänsklig användare behöver maskiner för att kunna ta till sig digitalt lagrad 
information. Att teknik förändras och utvecklas är i grunden utmaningen inom 
digitalt bevarande.  
 
Säkerhet och kontinuitet är centralt för att säkerställa digitalt bevarande. Detta är ett 
arbete som ständigt behöver följas upp och uppdateras. Sydarkivera har tagit som 
principbeslut att valvet ska vara helt åtskilt från internet. Säkerhet innebär också 
säkerhetskontroll av behörig personal, skalskydd för de olika depåerna och speglade 
miljöer. Förutsättningar finns för att kunna återställa hårdvara, mjukvara och information 
efter oförutsedda händelser. Dokumentation och rutiner behöver hållas uppdaterade.  
 
Egenkontroll hanteras med hjälp av checklista baserad på standard knuten till OAIS - 
Audit and certification of trustworthy digital repositories ISO 16363:2012. Det finns inte 
någon nationell certifiering att tillgå. En första utvärdering redovisades 2020 och ger 
baslinje för uppföljning 2021.  
 
Att planera, genomföra och följa upp åtgärder för att säkerställa långsiktigt digitalt 
bevarande som till exempel fildentifiering, transformering (konvertering/ migrering), 
validering med mera hanteras inom tjänstepaketet. En plattform för att hantera digital 
arkivvård (Archival Procession Platform APP) har utvecklats och används i produktionen 
från och med 2019. Plattformen gör det möjligt att övervaka, analysera och även bevara 
information om genomförda jobb i standardiserat bevarandeformat.  
 
Värdering och kvalitetssäkring av den information som har samlats in kommer att bli en 
allt större del i Sydarkiveras verksamhet i takt med att det digitala arkivet växer. Arkiven 
behöver avgränsas, ordnas och förtecknas enligt samma principer som pappersarkiven. 
Detta arbete hanteras i samråd med Sydarkiveras arkivarier.  
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Gallring betyder att förstöra allmän information. På kortare eller längre sikt så kommer 
frågan om gallring att bli aktuell. Med tiden kan information komma att värderas 
annorlunda än idag. Gallring i överlämnade digitala arkiv sker efter beslut i 
förbundsstyrelsen. Förbundsmedlemmarna informeras om detta i samband med 
handläggningen av digitala arkivleveranser.  
 
3.6.1 Prioriterade satsningar 2021 

 Arbete med riskanalys, åtgärder för att säkerställa högt ställda krav på säkerhet 
och planering av kontinuitet i tjänsten är fortsatt prioriterat.  

 Hantera åtgärder efter genomfört utvärdering av Trustworthy digital repository (e-
arkiv värt att lita på), genomföra uppföljning och åtgärdsplanering inför 2022. 

 Genomgång av hur loggar från APP, kontroll av checksummor med mera förhåller 
sig till aktuell standard för bevarandemetadata (PREMIS)  

 
3.6.2   Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Uppfyllnadsgrad 
Trustworthy digital 
repository (e-arkiv värt att 
lita på) 

 Baslinje 
räknas 
fram 

 Utvärdering enligt 
mall 
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3.7 Gemensamt dataskyddsombud 
Sydarkivera erbjuder sina medlemskommuner att som anslutande tjänst ta del 
av verksamheten gemensamt dataskyddsombud. Den anslutande tjänsten 
gemensamt dataskyddsombud startades upp under 2018 och håller fortfarande 
på att hitta sina former.  
 
Ekonomisk ram 
 
 2021 

(tkr) 
Intäkter 2 375 
Kostnader för huvudverksamhet 93 
Kostnader för personal 1 867 
Övriga verksamhetskostnader 415 

 
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag i 
Sverige. Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla 
personuppgifter och ersätter personuppgiftslagen. Enligt förordningen är det obligatoriskt 
för vissa personuppgiftsansvariga att utnämna dataskyddsombud. För kommunala 
myndigheter är det obligatoriskt att ha dataskyddsombud. Dataskyddsombudets 
viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den 
personuppgiftsansvariges efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning. 
 
Nuvarande utformning av tjänsten baseras på en omfattande utvärdering som 
genomfördes 2019 (SARK/2019:191). Uppdraget dokumenteras i de avtal som 
förbundsmedlemmar och kommunala bolag inom förbundskretsen tecknar för att ta del 
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av tjänsten Gemensamt dataskyddsombud. Det behöver finnas en lokal organisation i 
kommunen för att driva det praktiska dataskyddsarbetet.  
 
Kontrollen av efterlevnaden hos de som är anslutna till tjänsten gemensamt 
dataskyddsombud görs i olika moment. Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar 
fram en självvärderingsenkät som varje myndighet ska besvara. Myndigheten får en 
återkoppling i form av denna rapport från kontroll av dataskyddsefterlevnad. Ett annat 
moment är att medlemssamordnare i samband med arkivtillsyn också gör en 
dataskyddstillsyn på plats enligt tillsynsplan. Efter dataskyddstillsynen tas åtgärdsplan 
fram och skickas till berörd myndighet. Vid behov eller önskemål från part kan också en 
händelsestyrd tillsyn genomföras på plats. 
 
Nätverksträffarna för dataskyddssamordnare är ett viktigt forum för erfarenhets- och 
kunskapsutbyte och för att fånga upp anslutna organisationers behov och frågor. Råd och 
stöd i dataskyddsfrågor genomförs i första hand via e-post, telefonmöten, webbmöten, 
men också på plats i samband med utbildningar och träffar. Dataskyddsteamet 
tillhandhåller handledningar och mallar för att hjälpa organisationerna med hur man 
praktiskt kan arbeta med dataskydd för att efterleva förordningen. Exempel på mallar är 
delegationsordning enligt GDPR, övergripande dataskyddspolicy, riktlinjer för dataskydd, 
integritetspolicy, begäran om registerutdrag och beslut om registerutdrag.  
 
I samband med personuppgiftsincidenter finns dataskyddsteamet tillgängligt för 
rådgivning i så stor utsträckning som möjligt.  Många har efterfrågat rådgivning för att 
kunna göra risk- och konsekvensbedömningar av nya personuppgiftsbehandlingar.  När 
risk- och konsekvensbedömningar görs ska dataskyddsombudet rådfrågas enligt art 35 
GDPR. 
 
Följande organisationer har tecknat avtal i februari 2020 
 
AB Karlskronahem 
AB Lessebohus 
Bromölla kommun 
Byggebo i Oskarshamn AB 
Cura Individutveckling 
Högsby kommun 
Karlshamns kommun 
Karlshamnsbostäder AB 
Karlskrona kommun 
Kruthusen Företagsfastigheter AB 
Lessebo kommun 
Markaryds kommun 

Miljöförbundet Blekinge Väst 
Osby kommun 
Oskarshamns kommun 
Region Blekinge 
Räddningstjänsten Västra Blekinge 
Räddningstjänst Östra Blekinge 
Smålandshamnar AB 
Tingsryds kommun 
Vadstena kommun 
Östra Göinge kommun 
Östra Göinge Renhållnings AB 

 
3.7.1 Prioriterade satsningar 2021 

 Dataskyddstillsyn genom årlig självvärderingsenkät, på plats-tillsyn genom 
medlemssamordnare och vid behov händelsestyrd tillsyn av dataskydd 
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3.7.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Statistik nätverksträffar: 
deltagande organisation/år 

70 % 75 % 75 % Statistik deltagar-
bokningar 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar dataskydd 
(graderas på en skala 1–5) 

4.2 3.5 
 

4.0 Kursutvärdering 

Genomföra planerad 
tillsyn/kontroll av 
efterlevnad av 
GDPR/anslutna parterna 

 Baslinje 
räknas 
fram 

 Enkät dataskydd 

Enkät för årlig 
tillsyn/kontroll av 
efterlevnad 

 Baslinje 
räknas 
fram 

 Enkät dataskydd 
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4 Tillsyn och informationsförvaltning 
Enheten arbetar med arkivtillsyn, 
utbildning, rådgivning, nätverksträffar, 
informationskartläggning och mallar när 
det gäller förbundets bastjänster.  

Enheten handlägger även digitala 
arkivleveranser samt förvaltar de rutiner 
och mallar som behövs i gränssnittet 
mellan avlämnande verksamhet och 
mottagande arkiv.  

Enheten arbetar framförallt utåtriktat 
mot förbundsmedlem och ansvarar för 
de tjänstepaket som framgår av figuren 
till höger (bastjänst magenta, anslutande 
tjänst guld). 

4.1 Långsiktiga mål 

• Höja kompetensen hos förbundsmedlemmarnas personal när det gäller arkiv
och informationsförvaltning.
Syftet är att skapa förutsättningar för säker och ändamålsenlig informationshantering
i den löpande verksamheten.

• Säkra kvaliteten i myndigheternas informationshantering för förbättrad
insyn och säkerhet.
Syftet är att skapa förutsättningar såväl för insyn enligt offentlighetsprincipen som en
god informationssäkerhet. Tillsyn, utbildning, rådgivning och nätverk för
erfarenhetsutbyte är viktiga verktyg.

• Kontrollera kvaliteten i myndigheternas informationshantering med
samordnad uppföljning och långsiktig åtgärdsplanering.
Syftet är att arkivansvariga, arkivfunktionerna och allmänheten ska kunna förvissa
sig om att nämnder och bolag sköter sin informationshantering i enlighet gällande
bestämmelser. Kvalitet i informationshanteringen kontrolleras genom tillsynsbesök
och verktyg för självvärdering.

4.2 Förutsättningar för att uppnå mål 

4.2.1 Beroenden 

Verksamheten är beroende av att det finns en fungerande arkivorganisation med 
arkivansvariga och arkivredogörare hos förbundsmedlemmarna. Det är in förutsättning 
för effektiv information och förankring avseende Sydarkiveras uppdrag och arbetssätt. 

Ti
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Tillsyn och riktlinjer

Utbildning och pedagogik 
(bas och grund)

Utbildning och pedagogik
(fördjupning - expert) 

Verksamhetsstöd och 
rådgivning

Digitala arkivleveranser
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Sydarkiveras verksamhet är även beroende av att det finns en systemförvaltnings-
organisation och registratur med personal som har möjlighet att delta vid utbildningar 
och nätverksträffar. Det behövs för att kunna stärka förbundsmedlemmarna långsiktigt i 
arbetet med digitalisering och e-arkiv i den löpande verksamheten innan överlämnande 
till slutarkiv. Det är kvalitén i informationsförvaltningen som är avgörande för kvalitén vid 
överföring till slutarkiv.  
 
Arbetet med digitala arkivleveranser behöver genomföras i samarbete med 
förbundsmedlemmarnas arkiv-, it-, säkerhet- och systemförvaltningsfunktioner. Det finns 
också ett beroende till förbundsmedlemmarna i att hantera leverantörskontakter inom 
befintliga avtal. 
 
4.2.2 Hinder 

Ett hinder för att genomföra digitala arkivleveranser är om förbundsmedlem inte har  
beslutat om arkivreglemente med Sydarkivera som gemensam arkivmyndighet. Det är 
inget hinder i dagsläget i och med att alla nuvarande medlemmar har beslutat 
arkivreglemente. Det kan återigen bli hinder för de förbundsmedlemmar som ansluter 
2021. Åtgärd är information i anslutningsprocessen och arbete med gemensamma 
mallar.  
 
Hinder kan också vara om nämnd eller bolag hos förbundsmedlem nekar kommunbesök 
eller avböjer erbjudande om att genomföra digitala arkivleveranser. Åtgärd är 
information till förbundsstyrelse och ansvarig nämnd/styrelse. Åtgärd kan också vara 
utbildning och målgruppsanpassad information. 
 
Hinder för leverans kan också vara att verksamheten inte är i fas med obligatorisk 
gallring (vård och omsorg samt social verksamhet och de journaler eller akter som förs 
inom lagrummen HSL, SoL, LSS). Det kan finnas hinder för digitala arkivleveranser i form 
av licenser, leverantörer som inte kan tillhandahålla fungerande uttag, kryptering med 
mera. Åtgärd är till exempel automatiserat eller manuellt uttag via användargränssnitt.   
 
4.2.3 Möjligheter 

En oberoende arkivmyndighet med egen politisk styrelse innebär en ökad rättssäkerhet 
och tydligare rollfördelning mellan myndighet och arkivmyndighet.  
 
Aktuella informationshanteringsplaner för nämnder och styrelser samt beslut om digital 
handläggning för myndigheterna (nämnder och bolag) innebär möjligheter för ett väl 
fungerande samarbete.  
 
Samverkan inom förbundet ger förutsättningar för kunskapsspridning, målgrupps-
anpassning och ett bredare utbud av utbildningar.  
 
Stödet i en gemensam organisation ger genomslagskraft i verksamheten och stärker 
förbundsmedlemmarna i det löpande arbetet med informationsförvaltning.  
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4.3 Tillsyn och riktlinjer 
Styrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera ansvarar som arkivmyndighet för 
att utöva tillsyn över förbundsmedlemmarnas informationshantering och arkiv. 
Kommunbesöken med tillsyn innebär både en möjlighet till ökad kunskap och 
praktiska åtgärder för att förbättra informationsförvaltingen i verksamheten. 
 
Arkivinspektioner genomförs i samband med kommunbesök. Tillsynsområdet 2021 är 
Kultur och fritid enligt beslutad strategisk tillsynsplan för perioden 2016–2022. 
Kommunbesöken utförs av Sydarkiveras arkivarier som är utsedda som 
medlemssamordnare för förbundsmedlemmarna. Underlag inför inspektion samlas in 
genom enkäter. Förbundsmedlemmar kan begära händelsestyrd tillsyn vid behov, även 
inom andra verksamhetsområden. Åtgärdsplaner meddelas till berörd nämnd/styrelse. 
Egenkontroll för samtliga verksamhetsområden erbjuds i form av verktyg för 
självvärdering. Det resultatet redovisas för arkivmyndigheten/förbundsstyrelsen i en 
övergripande rapport. Under verksamhetsåret behöver arbetet med en ny strategisk 
tillsynsplan startas upp. 
 
Riktlinjer för informationsförvaltning meddelas i de fall behov uppkommer. Det finns ett 
behov att se över och besluta om nya mallar för arkivreglemente. Det är mer än fem år 
sedan förbundsstyrelsen beslutade om de första mallarna. Sedan dess har den statliga 
arkivutredningen inneburit en del klargöranden kring kommunernas möjligheter att 
organisera sin arkivverksamhet. Numer finns det dessutom praktiska erfarenheter av 
gemensam arkivmyndighet för många kommuner och regioner. Arbetet genomförs 
genom att gå igenom beslutade arkivreglementen och i samband med gemensamma 
arkivarbetsdagar. 
 
En del förbundsmedlemmar har Sydarkivera som hel arkivmyndighet och en del som 
delad arkivmyndighet. I båda fallen utöver Sydarkivera tillsyn och meddelar riktlinjer, 
såväl för den analoga som den digitala informationsförvaltingen. De centrala 
arkivfunktionerna hos förbundsmedlem deltar i arbetet med att arbeta fram riktlinjer och 
mallar i samband med arkivarbetsträffar samt deltar i arbetet med informationsspridning 
och genomförande av kommunbesök. Utöver detta kan förbundsmedlemmarnas 
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arkivarier genomföra arbetsplatsbesök på enheterna ute hosförvaltningar och bolag. Detta för att 
fånga upp behov och informera om arkiv och dokumenthantering. 
 
 
4.3.1 Prioriterade satsningar 2021:  

 Tillsynsområde för 2021 är Kultur och fritid. 
 Nytt enkätverktyg tillsynsenkäter, datalagring hos Sydarkivera och förbättrade 

möjligheter till analys. 
 Översyn av mall för arkivmyndighet/arkivreglemente. 
 Planering av arbete för att ta fram ny strategisk verksamhetsplan att gälla från och 

med 2023. 
 
 
4.3.2 Mätbara mål 2021 

Beskrivning av 
nyckeltal (indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 

Genomföra planerade 
inspektionsbesök under 
året 

96 % 85 % 85 % Uppföljning ärenden 

Andel förelägganden som 
är åtgärdade inom utsatt 
tid  

- Baslinje 
räknas ut 

 Uppföljning ärenden 

Svarsfrekvens 
självvärdering inför 
inspektionsbesök 

 Baslinje 
räknas ut 

 Tillsynsenkäter 
planerad tillsyn 

Andel förbundsmedlemmar 
som använt checklista för 
arkivlokal  

67 % 10 % 15% Enkät: ”Checklista för 
arkivlokal” 

Andel förbundsmedlemmar 
som använt verktyg för 
självvärdering  

52 % 10 % 50 % Enkät: 
”Självvärdering för 
arkivansvariga” 

Arkivombudens upplevda 
nöjdhet, stöd från 
Sydarkivera (skala från 1–
5) 

3,7 3,4 3,5 Enkät: ”Utvärdering 
för arkivombud” 

 
  



Dokumentansvarig 
Mats Porsklev 

Organisation 
Sydarkivera  

Telefon 
0472-39 10 01 

Datum 
2020-02-23 

Ärende 
Budget, ekonomiska rapporter och bokslut 2020 

Diarienummer 
SARK/2019:353 

Version 
1.0 

Sida 
28 

 
 
 

 

4.4 Utbildning och pedagogik (bastjänst) 
Sydarkivera har en väletablerad utbildningsverksamhet på grundnivå. 
Omdömena från förbundsmedlemmarna är över lag mycket goda. Utbudet av 
lärarledda utbildningar kompletteras av handbok på webben, korta 
informationsfilmer och utbildningar via webb. Detta ger förbundsmedlemmarna 
flera olika möjligheter att ta del av kunskap om arkiv och 
informationsförvaltning.  
 
Förbundsmedlemmarna har tillgång till grundutbildningar, intensivutbildningar och 
webbutbildningar skräddarsydda för förbundsmedlemmarnas behov. 2021 kommer 
grundutbildningarna att paketeras om för mer målgruppsanpassade utbildningar. Det 
kommer att vara ett ökat fokus på webbutbildningar för att öka tillgängligheten och 
minska behovet av resande. Vissa grundutbildningar kommer fortsatt erbjudas på plats i 
Alvesta och på noderna. Sydarkivera har ett bokningssystem för att hantera 
bokningsportal på webben, bokningar, utvärderingar med mera. Från och med 2019 kan 
personal direkt närvarorapportera via webben, vilket förenklar administrationen.  
 
Handbok på webben och informationsfilmer finns fritt tillgängliga på internet. Dessa 
resurser utarbetas till stor del i samarbete med andra organisationer och kollegor runt 
om i landet. Från och med 2019 finns handboken i Wiki-format. Det innebär dels att det 
är möjligt för många att delta i arbetet med att skriva och det är också möjligt att på ett 
enkelt sätt spåra ändringar och dokumentera diskussioner. Valet av wiki-formatet är för 
att framtidssäkra handboken som är en central kunskapsbas både för Sydarkiveras 
personal och för olika intressenter hos förbundsmedlemmarna. I wikin dokumenteras allt 
från praktiska frågor om arkiv och informationshantering till Sydarkiveras externa 
testbädd med labbrapporter för olika programvaror som används i det digitala arkivet.  
 
Sydarkivera satsar på e-lärande i form av förinspelade utbildningar, webbinarier och 
interaktiva utbildningar för att underlätta deltagande och minska behov av resor. E-
lärande för de också möjligt att anpassa utbildningar för olika förutsättningar när det 
gäller lärande, språk och funktionsvariationer. 
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4.4.1 Prioriterade satsningar 2021:  

 Ny paketering av grundutbildningar för olika målgrupper 
 Fler webbutbildningar för att underlätta för förbundsmedlemmarna att ta del av 

utbildningsutbudet 
 Bild- och dokumentdatabas för webben och wikin 
 
4.4.2 Mätbara mål  

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Statistik utbildningar: 
deltagande kommuner/år 

50 % 75 % 50 %* Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

62 % 75 % 75 % Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, 
lärarledda på plats-
utbildningar (graderas på en 
skala 1–5) 

4.0 4.0 4.0 Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

Deltagarnas nöjdhet, 
webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

4.0 4.0 4.0 Sammanställt 
resultat från 
kursutvärdering. 

Användarnas nöjdhet, 
inspelade utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

 Baslinje 
räknas ut 

 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare 
handbok på webben (wiki) 
(graderas på en skala 1–5) 

3.9 3.5 4.0 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Nöjdhet, användare korta 
informationsfilmer 
(graderas på en skala 1–5) 

4.0 3.5 4.0 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

 
* Målvärdet behöver justeras efter utvärdering av behov  
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4.5 Utbildning och pedagogik (anslutande tjänst) 
Sydarkiveras förbundsstyrelse beslutade 2019 att utöka utbildningsutbudet 
med specialiserade utbildningar som anslutande tjänst. Dessa utbildningar 
finansieras med deltagaravgifter, som är rabatterade för förbundsmedlemmar.  
 
Bakgrunden till beslut var en allt större efterfrågan av utbildningar för specifika 
verksamhetsområden och även mer fördjupande utbildningar. Bakgrunden är också 
frågor från externa organisationer att ta del av Sydarkiveras utbildningsutbud. 
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har tagit beslut när det gäller hantering av beslut om 
prislistan. Det är framförallt utbildningar på fördjupningsnivå som förväntas vara av 
intresse för förbundsmedlemmarna. Utbildningar på specialist- och expertnivå är 
framförallt för Sydarkiveras personal och för andra arkivinstitutioner, samarbetspartners 
och leverantörer av olika produkter och tjänster inom digitalt bevarande.  
 
Fördjupningsutbildningarna fokuserar på utvalda verksamhetsområden. Utbildning riktar 
sig i första hand till specialister inom arkiv, registratur, informationssäkerhet, 
systemförvaltning och dataskydd. Målgruppen kan skilja sig åt eftersom varje utbildning 
riktar sig mot ett specifikt område eller en viss funktion. Vilka fördjupningsutbildningar 
som erbjuds utgår från förbundsmedlemmarnas önskemål och kan ha koppling till en 
större verksamhetsförändring eller ny lagstiftning. Utbildningar kan också initieras utifrån 
behov som framkommit i samband med Sydarkiveras tillsynsbesök. Flera av 
fördjupningsutbildningarna kommer även att erbjudas som webbutbildning på distans. 
 
Specialistutbildningarna riktar sig till olika specialistfunktioner på central nivå inom en 
organisation. Kurserna är direkt kopplade till en eller flera roller eller funktioner inom 
området informationshantering med både teori och praktik. Expertutbildning riktar sig till 
expertfunktioner när det gäller arkivering, informationsförvaltning, dataskydd, digitalt 
bevarande och informationsöverföring. 
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Utbildningar på specialist- och expertnivå med innehåll, målgrupp och krav på 
förkunskaper annonseras på bokningsportalen och på Sydarkiveras webbplats. 
 
4.5.1 Prioriterade satsningar 2021:  

 Integration mellan bokningssystem och ekonomisystem för att förenkla 
fakturahantering 

 Utvärdering av utbildningsutbudet och den anslutande tjänsten  
 
4.5.2 Mätbara mål  

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Kostnadstäckning avgifter 
lärarledda utbildningar 

- - 75 % Statistik boknings-
system 

Beläggningsgrad lärarledda 
utbildningar 

- - 75 % Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, på 
plats-utbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- - 3,5 Kursutvärdering 
 

Deltagarnas nöjdhet, 
lärarledda webbutbildningar 
(graderas på en skala 1–5) 

- - 3,5 Kursutvärdering 
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4.6 Verksamhetsstöd och rådgivning 
Verksamheten med nätverksträffar och mallar för att planera och klassificera 
informationsförvaltning engagerar förbundsmedlemmarna i hög grad. 
Användandet av mallar i konceptet VerkSAM Arkivredovisning har ökat stadigt 
över åren och allt fler deltar i utveckling av mallarna.  
 
En god offentlighetsstruktur innebär att det blir enklare att söka och ta del av allmänna 
handlingar. Administratörer och handläggare kan veta vilka handlingar som ska bevaras 
och vilka som ska gallras (förstöras). Sydarkivera erbjuder rådgivning, nätverksträffar 
och gemensam arbetsplats på webben för nätverkande och erfarenhetsutbyte samt 
informationskartläggning och mallar för arkivredovisning (VerkSAM). 
 
Genom att använda samma metoder i en större samverkan blir det möjligt återvinna 
erfarenheter, minska risken för fel och effektivisera arbetet med informationshantering 
och arkiv. Alla förvaltningar behöver inte börja om från början vilket sparar tid och också 
kan frigöra tid för kommunernas kärnverksamheter. Arkiv och registratur är traditionellt 
ensamarbete och det finns ett behov av att utbyta erfarenheter med kollegor och känna 
samhörighet. För närhet till rådgivningen utses arkivarie hos Sydarkivera som 
medlemssamordnare, eller första kontakt mot förbundsmedlem.   
 
Sydarkivera ger sina förbundsmedlemmar råd om arkiv och informationshantering, både 
digital och analog. Nätverk för erfarenhetsutbyte samordnas genom nätverksträffar för 
intressentgrupper, regionala nätverksträffar, samarbetsplatser på webben, temadagar 
med mera. Föreläsare med olika specialkunskaper bjuds in vid behov. Syftet är att 
underlätta arbetet hos förbundsmedlemmarna med långsiktigt hållbar 
informationsförsörjning och främja erfarenhetsutbyte. 
 
Arbetet med att kartlägga informationsflöden och säkerhetsklassa informationsmängder 
hanteras i anslutning till nätverksträffar. Inom de olika nätverksgrupperna arbetar 
Sydarkivera tillsammans med förbundsmedlemmarna med att utöka handboken på 
webben med råd och rekommendationer. 
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Följande nätverk har etablerats:   
 
• Registratorer 
• Systemförvaltare 
• Kommunledning 
• Kultur och fritid samt kommunikatörer 
• Bygg, miljö och teknik 
• Hälsa och socialt stöd 
• Skola och utbildning 
• Trygghet och säkerhet (inkl. räddningstjänsten) 
 
Olika arkivarier hos Sydarkivera ansvarar för de olika nätverksgrupperna och 
specialiserar inom sin del av mallen för informationshanteringsplan (VerkSAM Plan). 
Registratorsgruppen är referensgrupp för klassificeringsschemat (VerkSAM Diarium). 
Webbmöten ordnas vid behov för arbete med mallar och texter till handboken på 
webben. Användarträff för de som arbetar aktivt med VerkSAM anordnas vid behov, 
antingen via webb eller i Hässleholm. 
 
4.6.1 Prioriterade satsningar 2021:  

 Uppdatering av de olika flikarna i mallen för informationshanteringsplan 
(dokumenthanteringsplan), VerkSAM Plan i samband med nätverksträffar.  

 Rutiner för att hantera frågor från förbundsmedlemmarna och se till så att vanliga 
frågor/svar publiceras på webben. (Handbok, wiki och filmer finns) 

 Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner. 
 
4.6.2 Mätbara mål 2021 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Statistik nätverksträffar och 
temadagar: deltagande 
kommuner/år 

62 % 75 % 75 % Statistik deltagar-
bokningar 

Beläggningsgrad 
nätverksträffar 

 - 75 % Statistik boknings-
system 

Deltagarnas nöjdhet, 
nätverksträffar i Alvesta 
(graderas på en skala 1–5) 

4.2 3.5 4.0 
 

Kursutvärdering 
 

Förbundsmedlemmarnas 
upplevda nöjdhet 
verksamhetsstöd/rådgivning 

4.2 3.5 4.0 Enkät utvärdering 
Sydarkivera 

Användning av VerkSAM 
Plan 

54 % 70 % 40 %* Enkät 

Användning av VerkSAM 
Beskrivning 

38 % 40 % 40 %* Enkät 

Användning av VerkSAM 
Diarium 

54 % 25 % 40 %* Enkät 
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Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Statistik beslutade 
informationsplaner 
(samtliga eller de flesta 
förvaltningar/bolag) 

67 % 85 % 50 %* Enkät (samtliga 
eller de flesta 
förvaltningar 
/bolag) 

Statistik nyligen 
uppdaterade 
informationsplaner 
(samtliga eller de flesta 
förvaltningar/ bolag) 

46 % 50 % 50 % Enkät 
(samtliga eller de 
flesta 
förvaltningar/bola
g) 

 
* Målvärdet har justerats med tanke på nya förbundsmedlemmar som ansluter och resultat från 
tidigare mätningar  
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4.7 Digitala arkivleveranser 
Sydarkiveras arkivarier handlägger digitala arkivleveranser. Sedan 2020 deltar 
samtliga arkivarier i arbetet med digitala arkivleveranser. Digitala 
arkivleveranser hanteras i nära samarbete mellan Sydarkivera och 
förbundsmedlemmarna.  
 
Enheten bidrar med arkivkompetens i arbetet med leveransutredningar. Fokus i 
utredningsarbetet är att utreda urval för bevarande, gallring, målgrupper, åtkomst, 
tillgänglighet och sökbarhet. Arbetet med utredningar leds och samordnas från staben.  
 
Enheten ansvarar för förvaltningen av de leveranstyper som staben ansvarar för att 
utveckla. Det innebär bland annat att förvalta och anpassa de rutiner, mallar, 
instruktioner, checklistor som behövs för en effektiv handläggning. Det innebär också 
utbildning, rådgivning och handledning på plats hos förbundsmedlem eller i samband 
med nätverksträffarna i Alvesta.  
 
Det praktiska arbetet med digitala arkivleveranser sker i nära samarbete med 
förbundsmedlemmarnas nämnder och bolag. Arbetet förutsätter löpande kontakt med 
förbundsmedlemmarnas centrala arkivfunktioner, förvaltningsledning, systemförvaltning 
samt kansli- och it-funktionerna. Information, kommunikation och förankring är viktiga 
delar i arbetet ut mot förbundsmedlem.  
 
Leveransen dokumenteras i en leveransöverenskommelse som arbetas fram i samråd 
med levererande verksamhet. I handläggningen ingår testleveranser, eventuellt 
beställning av uttag från databaser, planering och bokning av leveranser. Efter överföring 
kontrolleras att allt har kommit med i leveransen och att resultatet läsbart. 
Förbundsmedlem deltar i arbetet med kvalitetssäkring. Ett leveransgodkännande avslutar 
processen. 
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4.7.1 Prioriterade satsningar 2021 

 Internutbildning i leveransprocessen 
 Dokumentation i Sydarkiveras Wiki 
 Arbete med att införa de nya leveranstyper som beslutats om i inriktningsbeslut från 

förbundsstyrelsen 2019: 
o Inaktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Export från aktiva ärende- och dokumenthanteringssystem 
o Inaktiva personalsystem 
o Komprimerad audio/video 
o Digitala fotografier i filkatalog 
o Digitala dokument i filkatalog 

 
4.7.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Leveranser godkända utan 
komplettering/omleverans 

95 % 75 % 75 % Statistik kontroller 

Årlig insamling av 
förbundsmedlemmars 
externa webbplatser, andel 
godkända insamlingar 

94 % 90 % 90 % Redovisning av 
resultat enligt 
utvärderings-
matris 

Handläggningstid från 
överföring till godkännande  

 Baslinje 
räknas ut 

 Uppföljning 
ärenden 
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5 Centralarkiv och digitisering 
Enhetens verksamhet är till största delen 
inriktad på de kommuner som valt att 
överlämna hel arkivmyndighet och ansvar för 
arkivdepå för analogt material (pappersarkiv). 
Enheten hanterar utlämnande forskar-
förfrågningar och utlämnande av allmän 
handling till medlemskommuner, andra 
kommuner, myndigheter och allmänheten.  
 
Samverkan inom ramen för förbundet när det 
gäller olika tjänster inom analoga arkiv ger 
möjligheter till en effektivare planering av 
resurser och lokaler på ett ändamålsenligt 
sätt. Tillgång till olika specialistkompetenser 
inom analoga arkiv, sekretessprövning och 
tillgängliggörande ger viktiga synergieffekter 
även för Sydarkiveras bastjänster. 

5.1 Långsiktiga mål 
 
• Erbjuda en gemensam servicenivå där samtliga kommuner, stora som små, 

kan få samma möjligheter till en professionell arkivverksamhet när det 
gäller analoga arkiv till en rimlig kostnad.  
 

• Stabil bemanning och förbättrade möjligheter att rekrytera och behålla 
personal  
Väl fungerande arbetsmiljö, en arbetsgrupp istället för ensamarbete, 
kunskapsåtervinning och effektivare verksamhet med tillgång till olika kompetenser 
inom Sydarkivera. 

 
• Ökad kvalitet i arkivvård och tillgängliggörande av analoga arkiv.  

Förbättra tillgänglighet till analoga arkiv genom kompetent personal, tillgång till 
forskarplatser och att skanna och tillgängliggöra handlingar vid förfrågan med 
modern teknik. 
 

• Frigöra plats i närarkiv och mellanarkiv genom ett effektivt utnyttjande av 
plats i gemensamma arkivdepåer.  

 
• Säkerställa tillgänglighet och sökbarhet så att det blir enkelt att hitta 

arkiverad information, både på kort och på lång sikt.  
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Analoga arkiv (hela 
arkivmyndighet)

På-plats-stöd, 
förbundsmedlems arkiv

Digitisering analoga arkiv

Tillgänglighet och 
forskarservice
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5.2 Analoga arkiv, slutarkiv (hel arkivmyndighet) 
Den anslutande tjänsten Analogt arkiv innebär att Sydarkivera blir hel 
arkivmyndighet och då även ansvarar för driften av förbundsmedlems 
centralarkiv. Det vill säga depåansvar även för pappersarkiven. En utredning om 
samordning och samlokalisering rapporterades 2018 och beslut har tagits om 
att bygga en ny arkivdepå i anslutning till Arkivcentrum Blekinge i Bräkne Hoby. 
 
En stor och viktig förändring som kommer att prägla enhetens arbete är förberedelser för 
att flytta verksamhet och arkiv till gemensamt arkivcentrum i Bräkne Hoby tidigast 2023. 
Förarbete behövs bland annat genom att identifiera komponenter och utmaningar i en 
framtid där det finns gemensamma arkivcentrum.  
 
Även om centralarkiven inte ska handha gallringsbart material finns det trots allt 
handlingar som ska gallras. Beroende på materialets känslighet är gallringen beroende av 
rutiner för att på ett säkert sätt omhänderta gallringen. Arbetet med att ordna, gallra och 
förteckna analoga arkiv fortgår under perioden. 
 
Enheten ansvarar för mottagningsfunktion för analoga arkivleveranser för de 
kommunarkiv där Sydarkivera har övertagit driften. Sydarkivera tar inte emot 
gallringsbart material. Leveranser ska vara gallrade innan Sydarkivera tar emot dem. 
 
Sydarkivera ansvarar fullt ut för arkivvården samt sköter utlämning och digitisering av 
handlingar från överlämnade arkiv. Det innebär att den som vill ha ut handlingar från 
kommunarkiv som Sydarkivera ansvarar för tar kontakt med oss direkt. Sydarkiveras 
personal hanterar allt utlämnande inklusive sekretessbedömning. 
 
När en arkivbildare lämnar över sitt arkiv till slutarkivet lämnas även ansvaret för 
utlämnande och sekretessprövande över till Sydarkivera. 
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Sydarkivera ansvarar för verksamheten hos följande kommunarkiv: 
 

• Oskarshamn 
• Karlskrona  
• Region Blekinge 
• Vadstena 
• Vimmerby 
• Östra Göinge  

 
5.2.1 Prioriterade satsningar 2021 

 Utbyggnad arkivcentrum Bräkne Hoby. Förberedelser innefattande bland annat 
nya avtal för den anslutande tjänsten, planering och verksamhetsutveckling, 
personalplanering och verksamhetsplanering depå, rutinbeskrivningar inom 
depån, personalplanering och lokalförsörjningsplanering.  

 Förberedelse för projekt Kundstödssystem: Kartläggning av arbetssätt och rutiner. 
 Bibehålla god service gentemot allmänheten och förbundsmedlemmarnas 

verksamheter även under projektperioden 
 
5.2.2 Mätbara mål 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Handläggningstid för 
utlämnande 

2 dagar 2 dagar 2 Dagar Analys av statistik 
av ärenden 
hanterande 
utlämnande.  

Överklagade beslut där 
överinstans ändrat beslutet 

0 0 0 I samband med 
årsredovisningen 
ska överklagade 
beslut där 
överinstans ändrat 
beslutet redovisas 
och kommenteras.  
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5.3 På-plats-stöd, förbundsmedlems arkiv 
Flera kommuner flaggar för behov av extra tjänster inför 2021 när det gäller 
praktiskt stöd för att ta fram informationshanteringsplaner eller ordna och 
förteckna analoga arkiv hos förbundsmedlem. Den anslutande tjänsten håller 
fortfarande på att hitta sina former.  
 
5.3.1 Stöd planera informationshantering/projektresurs 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att skapa 
informationshanteringsplaner. I dagsläget är utrymmet för att tillhandahålla den tjänst 
minimal och en särskild analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  
 
5.3.2 Vård analoga arkiv 

Både kommuner, dess bolag och andra aktörer kan vid behov köpa tjänsten att vårda 
analoga arkiv. I den takt som behovet uppstår har vi mött upp med en lösning. En 
långsiktig översyn kan behövas på området då flera bolag visat intresse. En särskild 
analys behöver genomföras för att identifiera ett framtida behov.  

5.4 Digitisering analoga arkiv 
2019 påbörjades olika initiativ för att utreda och testa digitisering av analoga arkiv i egen 
regi som anslutande tjänst. Både kommuner, dess bolag och andra aktörer har behov av 
att digitisera analoga arkiv. Flera förbundsmedlemmar har vänt sig till Sydarkivera med 
förfrågningar.  
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5.5 Tillgänglighet till arkivinformation 
Sydarkivera ansvarar för att tillgängliggöra överlämnade arkiv – både digitala 
och analoga. I uppdraget finns också att stödja förbundsmedlemmarna i arbetet 
med att redovisa och tillgängliggöra sina arkiv. 
 
Beställningar och frågor kan förväntas att öka över tid. Det innebär behov av förbättrad 
service till allmänhet, forskare och förbundsmedlemmarnas verksamheter. Både 
bemanning och kundstödssystem behöver ses över.  
 
Tjänster för tillgängliggörande byggs upp efter det behov som uppkommer.  
En forskarsal på webben kommer att behövas för att möjliggöra direktåtkomst till 
slutarkiverad information via. Det vill säga en tjänst för att förbundsmedlemmar eller 
allmänheten ska kunna söka och hämta arkiverade handlingar direkt via internet. 
Införandet sker successivt. 
 
Information utan personuppgifter eller sekretess kan räknas som öppna data (Open 
Data) och Sydarkivera bör se över möjligheter att publicera dataset som uppfyller 
kraven. Publicering ska ske i första hand via befintliga portaler/plattformar och 
publicering av informationen om datasetet via oppnadata.se. Bevakning sker i samband 
med leveransutredningar.  
 
Digitaliserade arkivförteckningar, hos förbundsmedlemmarna och hos Sydarkivera, gör 
det möjligt att lokalisera både information i pappersarkiv (hos respektive 
medlemsorganisation eller på arkivcentra) och överlämnade elektroniska arkiv. Rutiner 
och förteckningsstrukturer arbetas fram i samarbete med förbundsmedlemmarnas 
arkivarier. Dessutom bör Sydarkivera publicera arkivredovisning via Nationell 
ArkivDatabas (NAD) som förvaltas av Riksarkivet. NAD används för att söka i 
arkivförteckningar i alla arkiv som är anslutna nationellt. Information från NAD kan 
därutöver efter att avtal skrivits med NAD överföras till den europeiska arkivportalen 
Archives Portal Europé och för vidare publicering av de digitala arkivobjekt i portalen 
Europeana.   
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Förbundsmedlemmarnas arbete med att digitalisera sin handläggning och 
informationshantering kommer på sikt att innebära att allt mer digital information 
överlämnas till slutarkiv. Detta innebär att det i framtiden kommer att vara möjligt att 
erbjuda förbättrad tillgänglighet till information. Förutsättningarna blir lika för alla 
förbundsmedlemmar och informationen mer enhetligt strukturerad. Detta bidrar till insyn 
och säkerställer offentlighetsprincipen. Det kommer att ta många år innan det får någon 
synlig effekt. 
 
5.5.1 Prioriterade satsningar 

 Tillgängliggöra material som kan publiceras 
 Förberedelser med behovsanalys och likande inför införande av ”Forskarsal på 

webben” 
 
 
5.5.2 Mätbara mål (effektmål) 

Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Statistik, (samtliga eller) de 
flesta myndigheter har 
arkivbeskrivningar 

37,5 % 40 % 40 % Självvärdering 
arkivansvarig 

Statistik, förtecknade arkiv i 
centralarkiv/kommunarkiv 
(arkiv förtecknas 
fortlöpande) 

46 % 40 % 40 % Enkät central 
arkivfunktion 

Centralarkiv/kommunarkiv 
uppgifter levereras till NAD 
(Nationell ArkivDatabas) 

33 % 40 % 40 % Enkät central 
arkivfunktion 
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6 It- och utveckling 
Enheten stödjer förbundets digitala utveckling och införande av e-tjänster 
gentemot förbundsmedlemmar och allmänheten.  
 
Verksamheterna är delaktiga i de vägval inom den tekniska miljön som har betydelse på 
sikt. Målsättning är att med digitala flöden, utan att tumma på säkerhet, öka kvalitén i 
tjänsterna inom förbundets verksamhet och i den egna förvaltningen. Ledord för 
enhetens arbete är användarbarhet, funktion, säkerhet och kostnadseffektivitet. 
 
Enhetens fokusområden är inom metod- och systemutveckling. Utöver detta tillkommer 
tjänster som drift och support. Enheten hanterar förvaltning av tekniska miljöer så som 
depåer, datacenter, nätverk, serverapplikationer och kontors-it. 
 
Enheten hanterar it-tjänster både för det digitala och det analoga arkivet. Kravställare är 
staben respektive Sydarkiveras arkivchef. I samband med större projekt deltar enheten i 
aktiviteter som rör teknisk kravställning och teknisk projektledning. 
 

6.1 Teknisk plattform bevarandesystem 
 
6.1.1 Prioriterade satsningar 

 
 Teknisk kravställare och projektdeltagare i samband med projekt utbyggnad 

arkivcentrum Bräkne Hoby 
 Uppsättning av ny produktionsmiljö för bevarandesystemet, hårdvara i form av 

server- och disksystem med tillhörande bakomliggande system för virtuella servrar, 
säkerhetskopiering, loggkontroll med mera. Ersätter den ursprungliga 
produktionsmiljön från 2016.  

 Prestandakluster för tidskrävande operationer på informationspaket, beräkning och 
kontroll av checksummor för fixering av informationspaket. 

 Vidareutveckling av extern testbädd för automatiserade testslingor, i anslutning till 
projektet E-ARK3 samt andra relevanta externa projekt och samarbeten. 

 
6.1.2 Mätbara mål 

 
Beskrivning av nyckeltal 
(indikator) 

Resultat 
2019 

Resultat 
2020 

Målvärde 
2021 

Metod 
 

Minskad tid processa 
vårdjobb digitala arkivet 
(förbättrad prestanda) 

 

 

Baslinjer 
räknas ut 
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Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2020-09-02  

Utdragsbestyrkande 

(13) 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 2020-09-02 
Beslutsfattare Beslutsdatu

m 
Punkt i 
del. Ordn 

Beslutets innehåll i korthet Beslutet 
hittas 

Thomas Hermansson 2020-05-26 A.11 Avslag på begäran att lämna 
ut allmän handling 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

B.12 Bifall BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

2020-01-05 – 
2020-01-05 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Henny Larsson 2020-05-01 – 
2020-05-31 

D.3 Nyanställda maj Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-05-01 – 
2020-05-31 

B.11 Avtal bostadsarrende/ 
lägenhetsarrende 

Castor 

Kjell Andersson 2020-05-19 B.4 Försäljning fastighet 
Byggmästaren 6 

Castor 

Maria Malmberg 2020-06-11 B.6 Villkorsändring tomträtt 
Verkmästaren 3 

Castor 

Johan Persson 2020-06-25 D.8 Uppsägning arbetsbrist M.T Personakt 

Niklas Ridström 2020-06-03 D.8 Uppsägning arbetsbrist M.A Personakt 
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   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Maria Malmberg 2020-06-30 B.8 Servitut elledning mellan Oxelö 
7:50 och Oxelö 7:60 

Castor 

Henny Larsson 2020-06-29 D.3 Nyanställda juni Castor 

Richard Andersson 2020-07-01 F.3 Tilldelning Mark- och 
Beläggningsavtal 

Castor 

Sara Littorin/Malin 
Linden 

20-06-01 – 
20-06-30 

B.12 Avslag BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-06-01 – 
20-06-30 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-06-01 – 
20-06-30 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Johan Persson 
20-07-03 

A.1 Beviljad ansökan del av 
finansiering ”visor vid vattnet 
2020” 

Castor 

Johan Persson 20-07-07 A.1 Beviljat stöd till Företagsam 
NORA 2020 

Castor 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-06-01-
2020-06-30 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson 2020-06-08 B.4 Försäljning del av fastighet 
Förmannen 1 

Castor 

Maria Malmberg 2020-06-09 A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 
Henny Larsson 2020-07-01 – 

2020-07-31 
D.3 Nyanställda Juli Castor 

Sara Littorin/Malin 
Lindèn 

20-07-01 – 
20-07-30 
 

B.12 Bifall/ Preliminärt beslut                                   
 

BAB-diariet 

Kjell Andersson/Maria 
Malmberg 

2020-07-01 – 
2020-07-31 

B.9 Avtal båtplatser Castor 

Kjell Andersson/ Maria 
Malmberg 

2020-07-01 – 
2020-07-31 

A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 

Kjell Andersson/ Maria 
Malmberg 

2020-07-01 – 
2020-07-31 

A.19 Yttrande remiss sanering Castor 

Kjell Andersson/ Maria 
Malmberg 2020-07-01 – 

2020-07-31 

B.11 Avtal 
bostadsarrende/lägenhets-
arrende 

Castor 

Patrik Kullman 2020-08-13  Beslut om eldningsförbud Castor 

 
 
 
 
______ 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Bokslut för Donationsfonderna 2019

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

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

Kommunstyrelsen beslut för egen del

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

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

Dessa tre stiftelser är:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Revisionen rekommenderar Kommunstyrelsen att ta ställning till om förutom stiftelsernas
avkastning och skatteregler även deras kapital bör användas för utdelning.
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Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2019.

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

Dessa tre stiftelser är:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Områden som kan vidareutvecklas är till exempel ekonomi och medborgarperspektivet.

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

Revisionsberättelser för stiftelserna.
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Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser
Styrelsen för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser får här med avge                                
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten 

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

ställningen per balansdagen. 

Samförvaltningen består av 1 139,6190 andelar.

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

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

De stiftelser som ingår i denna redovisning är:

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

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

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 41 63 64 62

Resultat efter finansiella poster 142 -78 43 42

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

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

Resultaträkning
(kr)

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

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

Summa intäkter 40 867 63 195

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -20 345 -20 345

Summa kostnader -20 345 -20 345

Förvaltningsresultat 20 522 42 850

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

Summa realisationsresultat 121 277 -121 277

Resultat före skatt 141 799 -78 427

Årets skatt -3 224 -11 822

Årets resultat 138 575 -90 249
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Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

Balansräkning
(kr)

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

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

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

SUMMA TILLGÅNGAR 1 307 482 1 179 119

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

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

Summa kortfristiga skulder 89 656 60 368

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 307 482 1 179 119

4



Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

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

Marknadsvärde  1 344 600  1 179 119

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

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

Not 3 Eget kapital Fritt eget kapital

Belopp vid årets ingång 1 118 751

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

Oxelösund       /      2020
Oxelösunds Samförvaltade donationsstiftelser

Catharina Fredriksson 

Min revisionsberättelse har lämnats           /           2020

Revisor Revisor
5



IOC

Till kommunfullmäktige

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

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

r, årsbokslut och förvaltning för år 2019.

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

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

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

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

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

Oxelösund den 1 juni 2020

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

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

idd revisor
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Kommunstyrelseförvaltningen
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Kommunstyrelsen

Reviderat reglemente för gemensamma växelnämnden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige godkänner reviderat reglemente för den gemensamma
växelnämnden.

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

2. Sammanfattning

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

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

Beslutsunderlag
Reglementet gemensam växelnämnd
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Annelie Ljungwald
Kommunchef Kommunikations- och servicechef

Beslut till:
Trosa kommun, (FÅ)
Gnesta kommun, (FÅ)
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Revidering av reglemente för gemensamma växelnämnden 

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



 

Reglemente för gemensamma 
växelnämnden 

 
Trosa kommun, Gnesta kommun 

och Oxelösunds kommun 

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

Dokumentkategori: Styrdokument 
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TROSA KOMMUN Reglemente Sida 2(5) 
Gemensam växelnämnd 2020-04-16 

 
 
 

Reglemente för gemensam växelnämnd  

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

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

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

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

 
Utanför växel nämndens verksamhetsområde svarar respektive kommun för:  

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

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

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

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

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



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

 
 
 

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



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

 
 
 

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



Tjänsteskrivelse 1(3)
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
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0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Kommunstyrelsen

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

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

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

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

Utbildningsnämnden skall även vid delårsbokslut och årsbokslut 2020 redovisa till

Kommunfullmäktige en särskild redogörelse av status för redan fattade

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

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Planerade uppföljningsträffar mellan Kommunstyrelsens arbetsutskotts och
Utbildningsnämndens presidium utvidgas under resterande del av 2020 till att omfatta
uppföljning av redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet att
genomföra åtgärder för att nå budget i balans fortskrider

2. Sammanfattning
2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till

verksamhetsplan som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell

budgetram fastställd av Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende

presenterade Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12

mkr fördelat på både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad

verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I

uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som

har skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen

skulle även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I

balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på

Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I

besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid

sitt sammanträde 2020-03-27 § 16 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett

maximalt underskott på 15,7 mkr.



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2020-08-17 KS.2020.46

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

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

motiveringen att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta

besparingar.

2020-06-16 § 38 beslutade Utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige

besluta att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva

verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på

ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. I ärendet bifogades en

konsekvensbeskrivning som grund för beslutet.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-06-16 § 38 är

Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en

maximal underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar

att fortsatt arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020.

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade

sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och

Utbildningsnämndens presidium rörande åtgärder med anledning av

genomlysning 2017 utvidgas till att omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens

åtgärder för att nå en budget i balans. Vid dessa sammanträden förväntas

Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet med redan beslutade

besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att genomföra åtgärder för att

minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till

Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan

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

framskrider.

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt

vid att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående

underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur

en framtida effektiv grundskole och vuxenutbildnings organisation skall se ut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse: 2020-08-17

Protokoll Utbildningsnämnden 2016-06-16 § 38

Protokoll Kommunfullmäktige 2020-05-13 § 29

Bilaga: Konsekvensbeskrivning

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Controller (FK)



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2020-08-17 KS.2020.46

Utbildningschef (FK)

Ska alltid anges.



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §29 Dnr KS.2020.46

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning

2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan

som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av

Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade

Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på

både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I

uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har

skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle

även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på

Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I

besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid sitt

sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt

underskott på 15,7 mkr.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-03-27 § 63 är

Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en maximal

underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar att fortsatt

arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020.

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade

sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämndens

presidium rörande åtgärder med anledning av genomlysning 2017 utvidgas till att

omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans.

Vid dessa sammanträden förväntas Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet

med redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att

genomföra åtgärder för att minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till

Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan

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

framskrider.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt vid
att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur
en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut.

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

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

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

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

Förslag

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

Stefan Johansson (M) yrkar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020
medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.

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

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

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

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



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

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

______

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



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §29 Dnr KS.2020.46

Budgeterat underskott Utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

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

Sammanfattning

2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan

som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av

Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade

Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på

både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I

uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har

skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle

även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på

Utbildningsnämnden 2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I

besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr för att nå en budget I balans. Vid sitt

sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade Utbildningsnämnden att föreslå

Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020 kan göra ett maximalt

underskott på 15,7 mkr.

Utifrån Utbildningsnämndens beslut 2020-03-27 § 63 är

Kommunstyrelseförvaltningens förslag att Kommunstyrelsen godkänner en maximal

underbalans på 15,7 mkr men att Kommunstyrelsen samtidigt beslutar att fortsatt

arbete skall ske för att nå en budget I balans under 2020.

Utifrån uppsiktsplikten föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att planerade

sammanträden mellan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Utbildningsnämndens

presidium rörande åtgärder med anledning av genomlysning 2017 utvidgas till att

omfatta uppföljning av Utbildningsnämndens åtgärder för att nå en budget i balans.

Vid dessa sammanträden förväntas Utbildningsnämnden redogöra för hur arbetet

med redan beslutade besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att

genomföra åtgärder för att minska överskridande med kvarvarande 15,7 mkr.

Utbildningsnämnden bör även vid varje ekonomisk uppföljning som redovisas till

Kommunstyrelsen under 2020 lämna en särskild redogörelse av status för redan

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

framskrider.
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Dessutom erinrar Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden att lägga särskild vikt vid
att i konsekvensbeskrivningen inför MBB 2021-23 redovisa hur kvarstående
underskott 2020 skall hanteras i nästkommande budgetperiod samt redovisa hur
en framtida effektiv grundskoleorganisation skall se ut.

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

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

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

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

Förslag

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

Stefan Johansson (M) yrkar att Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020
medges bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder i
dagsläget pekar på ett ekonomiskt underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.

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

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

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

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

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

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

______

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

Utbildningsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

Un § 38 Dnr UN.2019.63

Budgeterat underskott utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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

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

att det presenteras en konsekvensbeskrivning av tänkta besparingar. En sådan

konsekvensbeskrivning är nu utarbetad.

2020-01-22 § 1 återremitterade Utbildningsnämnden ett förslag till verksamhetsplan

som visade ett minus på 35 mkr I förhållande till aktuell budgetram fastställd av

Kommunfullmäktige 2019-10-16. I aktuellt ärende presenterade

Utbildningsförvaltningen förslag på anpassningar motsvarande 12 mkr fördelat på

både anslagsfinansierade verksamhet samt lagstadgad verksamhet.

Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-01-22 § 1 fick förvaltningschefen I

uppdrag att återkomma med hur kostnadsökningarna uppkommit samt vad som har

skett eftersom kostnadsökningarna blivit så stora på kort tid. Förvaltningen skulle

även vid nästkommande sammanträde 2020-03-27 presentera en budget I balans.

Utifrån Utbildningsnämndens verksamhetsplan som presenterades på Utbildningsnämnden
2020-01-22 har totalt 20 mkr presenterats I besparingsåtgärder. Det återstår dock 15,7 mkr
för att nå en budget I balans. Vid sitt sammanträde 2020-03-27 § 63 beslutade
Utbildningsnämnden att föreslå Kommunfullmäktiges att godkänna att nämnden under 2020
kan göra ett maximalt underskott på 15,7 mkr.

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

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

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

Utbildningsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Budgeterat underskott utbildningsnämnden

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Förslag

Stefan Johansson (M) yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar att
Utbildningsnämnden för verksamhetsåret 2020 medges bedriva verksamhet, som
efter genomförande av föreslagna åtgärder i dagsläget pekar på ett ekonomiskt
underskott om maximalt 19,7 miljoner kronor.

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

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

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

Beslutsgång

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

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

Reservation

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

Utbildningsnämnden 2020-06-16

Utdragsbestyrkande

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

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

______

Beslut till:
Kommunfullmäktige (FÅ)

Ekonomichef (FÅ)

Förvaltningschef (FK)

Kommunstyrelsen (FK)

Utbildningsnämnden (FK)
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Inledning  

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

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

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

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

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

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

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

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

Redovisning av antal tjänster 
som ej återbesätts eller 
förlängs 

 
Antal 
årsarbetare: 

Varav Antal 
tjänster 

Berörda 
medarb- 
etare 

a. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

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

10,0 

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

13 1 

b. Vilka och hur många 
visstidstjänster 

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

7,3 

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

16 16 

Redovisning av antal tjänster 
som dras ned genom mindre 
tjänstgöringsgrad 

 

 

 

  

c. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

Brevik 0,4, 
Omsorgen 0,3 

0,7 

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

5 5 

d. Vilka och hur många 
visstidstjänster 

 

0 

 
  

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

 

 

 

  

e. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

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

2,52 

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

7 7 

Redovisning av antal tjänster 
som varslas i organisationen    

  

f. Vilka och hur många 
tillsvidaretjänster 

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

2 

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

5 5 

      

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

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

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

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

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

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

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

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

Slutsatser 
De anpassningar som genomförts och genomförs under 2020 gör att man mer 
har anpassat sig till en basorganisation med grund i beslutad BEP. På 
kommunens F-6 skolor är ambitionen att nu snabbt till läsåret 20/21 ändra 
arbetssätt så man jobbar mer åldersintegrerat och mer tematiskt. Det är drivet 
både av pedagogiska och ekonomiska skäl. Sådana omställningar tar tid då 
man måste ”vinna” personalens, elevernas och vårdnadshavarnas tillit till att 
det nya arbetssättet är bättre än nuvarande sätt att arbeta och organisera 
arbetet. En risk är att det är kort om tid att förbereda ett nytt arbetssätt och en 
ny organisation och att detta kan få effekter för resultat och måluppfyllelse 
under en period innan allt har satt sig. Lokalernas förutsättningar försvårar även 
en snabb omställning att skapa moderna lärmiljöer som ger förutsättningar för 
pedagogerna att ställa om sin undervisning. 
I ett långsiktigt perspektiv finns möjligheter att utveckla en organisation så att 
den i högre utsträckning följer beslutad BEP. För att detta ska vara möjligt 
behöver flera parallella processer utvecklas över tid. Lärmiljöerna behöver 
moderniseras så att dessa ger förutsättningar för ett mer flexibelt lärande där 
ämnesintegrering och åldersintegrering är en naturlig del. Ett lärande där 
pedagoger ges möjlighet att i högre utsträckning samverka inom arbetslagen, 
mellan arbetslagen och mellan skolor. En sådan organisation skapar flexibilitet 
och kan möta de förändringar som sker i verksamheten under ett läsår. Om 
denna omställning ska resultera i skolor med hög kvalitet och god 
måluppfyllelse krävs att alla nivåer i styrkedjan är delaktiga och samverkar för 
att nå uppsatta mål. Det systematiska kvalitetsarbetet behöver prioriteras så en 
utveckling sker gällande uppföljning, utvärdering och analys. Detta för att 
möjliggöra för rektorer och huvudman att styra resurser där de behövs som 
mest och därmed vidta åtgärder för att nå lagens krav.  
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Vilka andra faktorer, utöver resurser, som är 
betydelsefulla för resultat och måluppfyllelse 
Forskning och erfarenhet visar att det är många faktorer som avgör hur väl 
utbildningsenheter klarar av att nå resultat och måluppfyllelse där resurser är 
en faktor men där även andra faktorer är viktiga. 
Utifrån detta behöver ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete finnas där 
faktabaserat underlag ligger till grund för beslut i hela styrkedjan som på de 
olika nivåerna och samlat bland annat besvarar frågeområden såsom: 
Hur väl styrkedjan (kommunal huvudman) nämnd, förvaltning, enhetsledning 
och personal jobbar tillsammans mot utsatta mål. Nämnden sätter tydliga och 
uppföljningsbara mål som följs upp. Förvaltningen sätter tydliga och 
uppföljningsbara mål som följs upp. Skolledarna/enhetscheferna sätter tydliga 
och uppföljningsbara mål som följs upp. I detta ingår att rapportkedjan fungerar, 
det vill säga att enheterna rapporterar till förvaltning som rapporterar till nämnd i 
ett tydligt system. 
Hur väl huvudmannen och enheterna jobbar med att skapa förutsättningar för 
likvärdighet. Innebär bland annat att man verkar för en socio-ekonomisk 
blandning i sina verksamheter. 
Hur väl man på enheterna jobbar tillsammans i ett kollegialt lärande utformat på 
vetenskap och beprövad erfarenhet och hur väl förvaltning tillsammans med 
enheterna organiserar för hur det sprids mellan enheterna. Ett väl fungerande 
förstelärarsystem är ett exempel. 
Hur väl man tidigt fångar upp de elever som behöver mer stöd i olika former 
och att man samlat har former för att kunskapen om eleven förs över vid 
övergångar både inom enheter som mellan enheter. Gäller också mot externa 
aktörer i det som huvudmannen kan påverka. 
Hur väl huvudmannen och dess verksamheter förmår att skapa en flexibel 
organisation som kan möta de förändringar som sker i verksamheten under ett 
läsår/verksamhetsår och i det samarbeta med de andra enheterna om till 
exempel personal, lokaler, material.   
Hur väl lokalerna är anpassade för att möta pedagogiska och sociala 
utmaningar. 
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Beskrivning av budget för Campus de senaste åren, 
vidtagna åtgärder i budget 2020 samt effekter på 
utbildningsutbud, utbildningskvalitet och ekonomi.  
Bakgrund 
Sett över tid har antalet elever som studerar vid Campus Oxelösund tiodubblats 
sedan 2010. Runt 2015 tilltog ökningen och utöver det kommunala anslaget 
sköts det till extra medel enligt nedan:  
 

År Belopp Fördelning 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

Motion angående valfrihet för äldre (LOV)

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

Motionen avslås.

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelseförvaltningen har inget ytterligare att tillägga.
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3. Ärendet

3.1 Ärendets beredning

3.1.1 Individens rätt till självbestämmande och integritet

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

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

3.1.2 Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden 2019

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

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

3.1.3 Valfrihetssystem nuläge

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

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

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

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

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

3.1.4 Hur ser det ut i jämförbara kommuner?

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



Tjänsteskrivelse 4(10)

Datum

2020-08-04 KS.2019.120

Figur 1. Kostnad för hemtjänst per invånare +65 i kommunerna Oxelösund, Haparanda,
Ovanåker och Tanum

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

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

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

3.1.6 Upphandling av äldreomsorgsinsatser

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

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

 Den enskilde individen som bestämmer

 Löpande annonsering på Kammarkollegiets nationella databas

 Alla som uppfyller kraven ska antas

 Ersättningen är lika för alla utförare

 Information till medborgarna, som väljer utförare

 Ickevalsalternativ till de medborgare som inte kan eller vill välja

3.1.7 Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

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

Nedan beskrivs i korthet vad som gäller enligt LOV:

 Omfattning

 Utvärdering av kostnader

 Förhandling enligt MBL

 Annonsering
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 Förfrågningsunderlag

 Ickevalsalternativ

 Omval av leverantör

 Uppföljning och kontroll

 Tillsynsansvar

Omfattning

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

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

Utvärdering av kostnader

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

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

Förhandla enligt MBL

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

Annonsering

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

Förfrågningsunderlag

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

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

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

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

Ickevalsalternativ

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

Omval av leverantör

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

Uppföljning och kontroll

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

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

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

Tillsynsansvar

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

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

Kommunens två roller

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



Tjänsteskrivelse 8(10)

Datum

2020-08-04 KS.2019.120

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

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

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

3.1.8 Redogörelse av organisatoriska förändringar för förslagen/åtgärderna

Ersättningssystem

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

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

Personal

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

Roller äldreomsorgsförvaltningen

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

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

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

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

4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget

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

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

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

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

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

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

Källförteckning

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

Finspångs kommun, kommunstyrelsen protokoll 2018-02-05

Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport 2012:3, Karl Lundvall

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

Oxelösunds kommun, Lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten

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

SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen

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

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

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

Sveriges Radio, Osby - fjärde kommunen som avskaffar LOV

Svenskt näringsliv, Företagsamhet 2020

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

Södertälje kommun, kommunstyrelsen sammanträdeshandlingar

2017-05-09

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

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Motionärerna (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

Kf §120 Dnr KS.2019.120

Motion angående valfrihet för äldre (LOV)

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

Dagens sammanträde

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

Motion angående valfrihet för äldre

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

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

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

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

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

Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta

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

Oxelösund den 16 oktober 2019

Katarina Berg (M)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-10-16

Utdragsbestyrkande

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

Beslut till:
Kansliet (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

Utdragsbestyrkande

Von § 15 Dnr VON.2019.61

Yttrande över motion om valfrihet för äldre (LOV)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

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

Sammanfattning

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

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

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

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

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

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

Utdragsbestyrkande

Von § 15 Dnr VON.2019.61

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

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

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

Förslag

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

Katarina Berg (M) föreslår att motionen ska bifallas.

Beslutsgång

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

Reservation

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

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

Vård- och omsorgsnämnden 2020-03-25

Utdragsbestyrkande

Von § 15 Dnr VON.2019.61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per Krusell (SD)

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)
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Äldreomsorgsförvaltningen
Linn Nordström

Vård- och omsorgsnämnden

Svar på motion: Motion angående valfrihet för äldre

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

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

2. Sammanfattning

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

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

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

I tjänsteskrivelsens utredning går det att utläsa att några av de förväntade resultaten av
LOV är att brukare själva ska värdesätta möjligheten att påverka välfärdstjänsterna samt att
konkurrensen skulle stimulera kvaliteten. Det saknas stöd för att införandet av LOV
nödvändigtvis leder till ökad kundnöjdhet eller kvalitetshöjning. Det kan däremot
konstateras att implementeringen av valfrihetsystem medför omställningskostnader såväl
som fortlöpande ökat krav på den kommunala styrningen.
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Äldreomsorgsförvaltningen konstaterar i en jämförelse av Oxelösund och likhetsutsökta
kommuner (Haparanda, Tanum, Ovanåker, Älvsbyn, Olofström, Lycksele, Lysekil) att det
inte går att hänföra att kostnaderna skulle minska med införandet av LOV inom
äldreomsorgen. Det går heller inte att påvisa att nöjdheten har ökat hos de kommuner som
har infört LOV.

3. Ärendet

3.1 Ärendets beredning

3.1.1 Individens rätt till självbestämmande och integritet

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

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

3.1.2 Genomlysning av vård- och omsorgsnämnden 2019

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

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

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

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

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

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

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

3.1.4 Hur ser det ut i jämförbara kommuner?

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

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

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

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

3.1.6 Upphandling av äldreomsorgsinsatser

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

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

 Den enskilde individen som bestämmer

 Löpande annonsering på Kammarkollegiets nationella databas

 Alla som uppfyller kraven ska antas

 Ersättningen är lika för alla utförare

 Information till medborgarna, som väljer utförare

 Ickevalsalternativ till de medborgare som inte kan eller vill välja

3.1.7 Redogörelse av kostnader för förslagen/åtgärderna

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

Nedan beskrivs i korthet vad som gäller enligt LOV:

 Omfattning

 Utvärdering av kostnader

 Förhandling enligt MBL

 Annonsering
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 Förfrågningsunderlag

 Ickevalsalternativ

 Omval av leverantör

 Uppföljning och kontroll

 Tillsynsansvar

Omfattning

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

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

Utvärdering av kostnader

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

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

Förhandla enligt MBL

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

Annonsering

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

Förfrågningsunderlag

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

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

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

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

Ickevalsalternativ

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

Omval av leverantör

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

Uppföljning och kontroll

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

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

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

Tillsynsansvar

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

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

Kommunens två roller

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

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

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

3.1.8 Redogörelse av organisatoriska förändringar för förslagen/åtgärderna

Ersättningssystem

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

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

Personal

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

Roller äldreomsorgsförvaltningen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Källförteckning

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

Finspångs kommun, kommunstyrelsen protokoll 2018-02-05

Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport 2012:3, Karl Lundvall

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

Oxelösunds kommun, Lokala värdighetsgarantier inom hemtjänsten

Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämndens årsredovisning 2019

SFS 2007:1091. Lagen om offentlig upphandling

SFS 2008:962 Lagen om valfrihetssystem

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen

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

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

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

Sveriges Radio, Osby - fjärde kommunen som avskaffar LOV

Svenskt näringsliv, Företagsamhet 2020

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

2017-05-09

Beslutsunderlag

Titti Kendall Linn Nordström
Förvaltningschef Utvecklingsstrateg

Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

Von § 17 Dnr VON.2015.94

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut

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

Sammanfattning

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

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

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

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

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

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

Förslag

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

Vård- och omsorgsnämnden 2017-03-28

Utdragsbestyrkande

Von § 17 Dnr VON.2015.94

Beslutsgång

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

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

Reservation

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

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

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

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

______

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

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

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut

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

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

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

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

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

Utdrag ur artiklar från PRO:s hemsida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommuner och landsting/regioner måste få större möjlighet att anpassa

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

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

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

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

förutsättning är att den äldre personen är en välinformerad kund, med möjlighet att göra

val mellan olika alternativa utförare och välja bort dem som är dåliga.
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Det skriver utredare Sven Erik Wånell. Riksdagen beslöt 2009 utifrån regeringens

proposition Värdigt liv i äldreomsorgen (prop. 2009/10:116) om bland annat en ny

bestämmelse i SoL, att Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när

och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. ( 5 kap, 5 §

tredje stycket). Det finns ännu inga utvärderingar som visar effekterna av denna

lagändring.

Det vi vet från tidigare intervjustudier med äldre personer som har hemtjänst är att man

vill bevara kontrollen över vardagen trots behov av hjälp. I en forskningsrapport från

Konkurrensverket (rapport 2012:3) skriver ekonomie doktor Karl Lundvall att Brukare vill

typiskt sett ha valfrihet över vad som ska utföras och hur ofta, snarare än vem som ska

göra det. I den meningen kan valfrihetsreformen i någon mening upplevas som

missvisande. Verklig valfrihet gäller först när brukarna får bättre inflytande om vilka

tjänster som ska ingå i hemtjänsterbjudandet.”

Delar av Äldrecentrum fou:s remissvar över Betänkandet Framtidens

valfrihetssystem- inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

”Sammantaget är Äldrecentrums bedömning att det ännu gått alltför kort tid sedan

införandet av LOV för att det ska vara möjligt att bedöma om en tvingande lagstiftning

gällande hemtjänst behövs eller är lämplig. Såsom också framförts i särskilt yttrande av

sakkunniga Andreas Hermansson och Katarina Sundberg lutar sig utredningen i nuläget

mot indikationer på vilka effekter som LOV har lett till. Regeringen bör avvakta tills ett

säkrare och tydligare underlag finns. Det går inte att se några skillnader i kvaliteten i

hemtjänsten mellan de kommuner som infört respektive de kommuner som inte infört

LOV. Det går heller inte att se några skillnader i effektivitet i hemtjänsten mellan dessa

båda kommungrupper. Utredningen konstaterar detta men gör ändå bedömningen att de

förväntade effekterna, det vill säga högre kvalitet och lägre kostnader, kommer att få ökat

genomslag i takt med att valfrihetssystemen etableras och fler brukare gör aktiva val.

Äldrecentrum befarar att den bedömningen vilar på ett alltför tunt underlag för att redan

nu vara motiv för att införa tvingande lagstiftning.”

Kommunstyrelsens pensionärsråd (KPR) i Stockholm har 2014-03-26 avgett

remissvar i samma betänkande där man enhälligt säger nej till en tvingande lag att alla

kommuner ska öppna för att införa LOV.

3. Medborgarens perspektiv
Av ovan redovisade utdrag samt remissvar framgår att det finns anledning ifrågasätta
nyttan för medborgarna till ett införande av ett valfrihetssystem.

Päivi Pannula Lars Ask
Förvaltningschef utvecklingsstrateg

Beslut till:
KF(FÅ)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 68 Dnr VON.2015.94

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV
(lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare
utredning.

Sammanfattning

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

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21, § 107)
ånyo anmodats att utreda frågan.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att inga nya uppgifter framkommit som talar
för att frågan behöver utredas vidare för närvarande.

För att identifiera orsaker till ineffektivitet och höga kostnader inom verksamheten har
analys av verksamheten skett enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och
RKA:s (Rådet för främjande av kommunala analyser) handledning ”Koll på
hemtjänsten”.

Analysen har resulterat i en rapport och åtgärdsplan som presenterats i Vård- och
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporten har i sin tur utmynnat i
framtagande av en handlingsplan för åtgärder som successivt genomförs,
rapporteras och godkänns av Vård- och omsorgsnämnden.

Parallellt med analysarbetet och genomförande av åtgärder har en omfattande
utbildning i äldreomsorgens nationella värdegrund bedrivits för ökad kvalitet.

Pågående åtgärder för en ökad kvalitet och effektivitet bedöms som framgångsrika
över tid och att utreda för eventuell förändring av verkställighet kan vara
kontraproduktivt för det förändringsarbete som pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-11-11.
Protokollsutdrag 2016-09-21, Kf §107.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV
(lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare
utredning.
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-11-22

Utdragsbestyrkande

Von § 68 Dnr VON.2015.94

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare utredning
av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller att återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.

Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden bifaller förslaget.

Reservation

Katarina Jakobsson (M) och Kicki Bälldal (M) reserverar sig mot beslutet och
lämnar följande skriftliga reservation:

”I kommunfullmäktige 2016-09-21 återremitteras motionen genom en minoritets-
återremiss med en uppmaning att verkligen låta utreda frågan på ett seriöst sätt.
Att då p g a vetskapen om att nästa gång ärendet kommer upp i kommunfullmäktige
kunna avslå motionen utan att hanterat den ytterligare visar att minoritets-
återremisser i praktiken är helt verkningslösa och inte verkar för en ökad demokrati.

Vi ser även att pågående arbetet ”Koll på hemtjänsten” är ett mycket bra arbete, som
vi såklart hoppas kommer leda till ökad kvalitet och större välbefinnande för både
personal och vårdtagare inom den kommunala hemtjänsten.

Moderaterna i Oxelösund förordar dock fortfarande att motionen förtjänar att tas på
större allvar. Att utreda konsekvenserna om att införa LOV skulle i längden kunna
visa på att LOV är en väg framåt och stärka Oxelösunds kommun som en god
välfärdsleverantör, därmed reserverar vi oss för andra gången, till förmån att låta
utreda LOV.

Katarina Jakobsson, M
Kicki Bälldahl Andersson, M”

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2016-11-11 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Lars Ask
0155-384 43

Vård- och omsorgsnämnden

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

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Tidigare antaget yttrande daterat 2016-02-11 över motion om utredning av LOV (lagen
om valfrihetsystem) och därefter ett införande står fast utan ytterligare utredning

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

Vård- och omsorgsnämnden har av Kommunfullmäktige (Kf 2016-09-21 § 107) ånyo
anmodats att utreda frågan.

Vård- och omsorgsnämnden konstaterar att inga nya uppgifter framkommit som talar för
att frågan behöver utredas vidare för närvarande.

För att identifiera orsaker till ineffektivitet och höga kostnader inom verksamheten har
analys av verksamheten skett enligt SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) och RKA:s
(Rådet för främjande av kommunala analyser) handledning ”Koll på hemtjänsten”.

Analysen har resulterat i en rapport och åtgärdsplan som presenterats i Vård- och
omsorgsnämnden samt kommunstyrelsen. Rapporten har i sin tur utmynnat i framtagande
av en handlingsplan för åtgärder som successivt genomförs, rapporteras och godkänns av
Vård- och omsorgsnämnden.

Parallellt med analysarbetet och genomförande av åtgärder har en omfattande utbildning i
äldreomsorgens nationella värdegrund bedrivits för ökad kvalitet.

Pågående åtgärder för en ökad kvalitet och effektivitet bedöms som framgångsrika över tid
och att utreda för eventuell förändring av verkställighet kan vara kontraproduktivt för det
förändringsarbete som pågår.

Beslutsunderlag
Motion ”Att utreda LOV (Lagen Om Varfrihetssystem)

Dagens samhälle debattartikel 2013 ”Hemtjänst- omöjliga val i ett omöjligt system”

Tjänsteskrivelse VON 120926

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och
omsorg om äldre, Socialstyrelsen

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf


Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2016-11-11 VON.2015.94

Päivi Pannula Lars Ask
Förvaltningschef Enhetschef

Beslut till:
KF(FÅ)



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

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

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen
motion lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem
(LOV). Motionärerna yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av
LOV innebär med hänsyn till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och
påverkan på egen verksamhet.

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

Socialstyrelsen har i en studie som heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det
någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” konstaterat i
utifrån en sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns
några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden
pekar på fördyrande omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort,
uppföljningar och kontroller. Flera utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten
ort med ökat antal körtider mellan brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation)
innebär en dyr vård och omsorg.

Vård- och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där
nämnden avslog motionen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2016-02-09.
Yttrande över motion om att utreda LOV 2016-02-11.
Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

Förslag

Katarina Jakobsson (M) föreslår att yttrande inte ska antas och att nämnden
ska utreda LOV (lagen om valfrihet).

Beslutsgång

Ordförande ställer framskrivet förslag mot Katarina Jakobssons (M) förslag och
finner att nämnden beslut enligt framskrivet förslag att anta yttrandet som svar
på motionen.

Reservation

Katarina Jakobsson (M) och Siri Wink (C) lämnar följande skriftliga reservation:

"Allianspartierna i Oxelösund har i en motion tydligt hemställt om att utreda
konsekvenserna för ett införande av LOV (lagen om valfrihet).

Kommunfullmäktige tog den 25 november 2015 beslut om att lämna över motionen
till kommunstyrelsen för beredning. I denna beredning lämnas ärendet vidare till
Vård- och omsorgsnämnden. I yttrandet från tjänstemännen avvisas utredning av
LOV, med hänvisning till en rapport från Stockholms läns Äldrecentrum 2013, samt
en tidigare angiven utredning av Vård- och omsorgsnämnden från 2012-09-17 utan
att denna billäggs handlingarna till nämndens möte. Nämndens skrivning från 2012
bedöms inte vara en utredning som svarar på konsekvenserna för ett införande, utan
kan mer beskrivas som en översiktlig beskrivning om vilka områden som bör beaktas
vid en utredning.

Vi anser att motionen förtjänar att tas på större allvar. Att utreda konsekvenserna om
ett införande av LOV, skulle i längden kunna visa på att LOV är en väg fram för att
stärka Oxelösunds kommun som en god välfärdsleverantör, därmed reserverar
vi oss mot förslaget till beslut, till förmån för att låta utreda LOV.

Katarina Jakobsson, M
Siri Wink, C"



Sammanträdesprotokoll Blad 3

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23

Utdragsbestyrkande

Von § 12 Dnr VON.2015.94

Anna Sarnes Magnusson (SD) lämnar följande skriftliga reservation:

"Underlaget från 2012 kan inte anses att vara aktuell.
 
Oxelösunds kommun vill gärna visa utåt visa att vara modern kommun
som värnar om sina kommuninnevånare.

Varje kommun har rättighet till självbestämmande, enligt lagen men att
begränsa äldres rättigheter är att omyndigförklara brukare, våra kommun-
innevånare.

Anna Sarnes Magnusson"

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2016-02-09 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Vård- och omsorgsförvaltningen
Titti Kendall
0155-380 79

Vård- och omsorgsnämnden

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

1. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Anta yttrande daterat 2016-02-11 som svar på motion.

2. Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen motion
lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem (LOV). Motionen
yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av LOV innebär med hänsyn
till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och påverkan på egen verksamhet.

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

Socialstyrelsen har i en studie som heter ”Kommunal eller enskild regi, spelar det någon
roll?– en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre” konstaterat i utifrån en
sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns några stora och
entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden pekar på fördyrande
omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort, uppföljningar och kontroller. Flera
utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten ort med ökat antal körtider mellan
brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation) innebär en dyr vård och omsorg. Vård-
och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där nämnden avslog
motionen.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2016-02-09 VON.2015.94

Beslutsunderlag
Motion ”Att utreda LOV (Lagen Om Valfrihetsystem)

Dagens samhälle debattartikel 2013 ”Hemtjänst- omöjliga val i ett omöjligt system”

Tjänsteskrivelse VON 120926

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf

Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll?– en jämförelse av utförare av vård och
omsorg om äldre, Socialstyrelsen

Päivi Pannula Titti Kendall
Socialchef områdeschef

Beslut till:
KF (FÅ)

http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf
http://www.fouvalfard.se/file/2013-valfrihetens-lov.pdf


Remissvar 1(1)

Datum Dnr

2016-02-11 VON.2015.94

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

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

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att fakta inte talar för att utreda LOV på
nytt. Fakta som framkommit under de senaste åren visar att det inte går att konstatera att
det varken är bättre eller sämre för den enskilde brukaren med stöd från offentlig eller
privat vård- eller omsorgsgivare. Detta talar för en fortsatt offentlig vård- och
omsorgsgivare. Utvärderingar och uppföljningar visar att införande av LOV innebär högre
kostnader i samband med anbudsförfarande. Uppföljningsansvaret tillkommer för fler
utförare för att säkerställa vården och omsorgen. Dessa tillkommande utförare kan vara
mer kännbart för små kommuner.

Förvaltningen anser att möjligheten till LOV för vården och omsorgen i Oxelösund inte
behöver utredas på nytt då den utredning som gjordes 2012 fortfarande är aktuell.

Päivi Pannula Titti Kendall

Socialchef Områdeschef äldreomsorgen



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-26

Utdragsbestyrkande

Von § 73 Dnr VON.2012.51

Svar på motion om att införa Lagen om Valfrihet (LOV)

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har uppdragit åt Kommunstyrelsen att bereda en motion om
lagen om valfrihet (LOV). Kommunstyrelsen begär i sin tur yttrande från Vård- och
omsorgsnämnden rörande lagen om valfrihet.

Lagen om valfrihet trädde i kraft 1 januari 2009. LOV är avsedd att fungera som
ett verktyg för de kommuner respektive landsting som öppnar för privata alternativ och
som inför valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa
grundkrav ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kom-
munens invånare. Utförarna har samma ersättning, priset är fastställt på förhand,
som kommunernas egna tjänster och konkurrerar således inte om priset utan om
kvalitén, vilket är en väsentlig skillnad mot för lagen om offentlig upphandling som
regleras av priskonkurrens (LOU).

I ett valfrihetssystem finns tre parter;

Kommunen som beviljar tjänsten, godkänner utförare, följer upp och utvärderar
att anordnaren levererar den kvalité som gäller enligt lag och kommunala be-
tämmelser.

Kunden, som genom LOV får möjlighet att välja utförare samt möjlighet att byta
utförare om utföraren inte håller utlovad kvalité eller vill byta av annat skäl.

Utföraren som konkurrerar om kvalité samt utförarens egen profilering utöver vad som
bestäms genom lagen eller genom kommunens kravspecifikation av utförare.

Tillämpning av LOV i kommunen är frivillig. Kommunerna fattar själva beslut om
de önskar införa ett valfrihetssystem. Medborgarna erbjuds tjänster till samma
avgift vare sig de väljer en extern utförare eller kommunens egenregi. Reformen är
tänkt att underlätta både för kommuner och landsting att öka valfriheten inom sina
verksamheter. LOV är tillämpbart på nästan alla kommunens uppgifter och tjänster
inom socialtjänstområdet samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Ett valfrihetssystem
innebär att kommunen tecknar löpande avtal med samtliga intressenter/utförare som
uppfyller kommunens förfrågningsunderlag. (Konkurrensverket 2012)



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2012-09-26

Utdragsbestyrkande

Von § 73 forts. Dnr VON.2012.51

Beslutsunderlag
Motion om att införa Lagen om Valfrihet (LOV).
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-17.

Dagens sammanträde

Förslag

Mattias Pettersson (S) föreslår att motionen avslås. Lars-Åke Lindman (S), Klas-
Gunnar Appel (S), Solveig Lindblom (S) och Sinikka Famme (V) instämmer.

Leif Thor (M) föreslår att motionen ska bifallas. Eva Asthage (M), Hans Trovik (FP)
och Siw Sjöholm Johansson (C) instämmer.

Beslutsgång

Ordförande ställer de båda föreslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar att avslå motionen.

Reservation

Leif Thor (M), Eva Asthage (M), Hans Trovik (FP) och Siw Sjöholm Johansson (C)
reserverar sig mot beslutet.

______

Beslut till:
Ks/Kf



























Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2011-08-25

Utdragsbestyrkande

Von § 44 Dnr VON.2011.25

Svar på motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV)

En motion har 2011-04-06 lämnats in av Lina Eriksson (M), Dag Bergentoft (M),
Solveig Eriksson-Kurg (FP) samt Siw Sjöholm Johansson (C) med förslag på att
införa Lagen om valfrihet (LOV) i Oxelösund. De uppdrar Kommunfullmäktige att
utreda möjligheten att införa LOV i Oxelösund samt att det även utreds vilka
målgrupper som kan vara aktuella vad avser brukare.

Kommunstyrelsen har begärt att få yttrande från Vård- och omsorgsnämnden
senast 15 september 2011.

Vård- och omsorgskontoret föreslår att kommunen avvaktar med att påbörja en
utredning om lagen om valfrihetssytem tills det gjorts en större nationell utredning
av effekterna av LOV.

Beslutsunderlag
Motion om utredning ang lagen om valfrihetssystem (LOV).
Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgskontoret 2011-08-16.

Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Motionen avslås.

Reservation
Eva Asthage (M), Maria Holmström (M), Christina Cronstedt (M) och Siw Sjöholm
Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.

Särskilt yttrande
Hans Trovik (FP) lämnar följande särskilt yttrande: ”I Vård- och omsorgskontorets svar
framgår att man önskar skjuta den föreslagna utredningen på framtiden. Det framgår
också att man då önskar utreda vad ett införande av LOV skulle innebära
för kommunens ekonomi och verksamhet.

Detta anser Folkpartiet vara av sekundär betydelse, och att fokus på den framtida
utredningen ska riktas ur brukarperspektivet mot vilka fördelar och konsekvenser
för kvalitetsutveckligen inom omsorgerna som kan förväntas.

Även betydelsen för kommunens koncernmål som rör utveckling av företagande
bör konsekvensbedömas.”

______

Beslut till:
Ks/Kf











Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-13 KS.2020.84

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunstyrelsen fastställs:

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Följande sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige fastställs:

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

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kansliet (FÅ)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2020-08-03 KS.2020.65

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet
RAR 2019

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

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

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

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

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

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
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§ 85/20  Begäran om ansvarsfrihet för styrelsen för 
samordningsförbundet RAR i Sörmland 

 

Diarienummer: RS-LED20-1235 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2020-05-12 § 92/20 

2 Regionfullmäktige 2020-06-02 § 85/20 

Regionfullmäktiges beslut 

 

1. Årsredovisning 2019 för samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till 

handlingarna.  

 

2. Styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland med dess ledamöter 

och ersättare beviljas ansvarsfrihet för år 2019. 

 

Jäv 

Jacob Sandgren (S) 

Helena Koch (M) 

Proposition 

Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition 

och finner att det bifalls. 

Ärendet 

Den 9 juni 2005 bildades samordningsförbundet i Sörmland för rehabilitering och 

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

gjorde det möjligt att bilda juridiskt självständiga samordningsförbund. 

Samordningsförbundet RAR i Sörmland har i uppgift att främja samverkan mellan 

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

kommuner samt Region Sörmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan 

ingår i förbundet.  

 

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

för år 2019 i samordningsförbundet RAR. 

 

Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper samt årsredovisning granskas 

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

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

årsredovisningen för år 2019.  

 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 

Datum 

2020-06-02 
Dokumentnummer 

RS-LED20-1235-4 

 

   

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

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

SID 2(2) 

Revisorerna för samordningsförbundet RAR har granskat verksamheten och 

bokslutet för verksamhetsåret 2019. Revisorerna bedömer att samordningsför-

bundet har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

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

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

årsredovisningen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av lagen om 

kommunal redovisning och god redovisningssed. Resultatet enligt 

årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är 

uppställda. 

 

Revisorerna tillstyrker att styrelsen för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

med dess ledamöter och ersättare ska beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

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

Tjänsteutlåtande 2020-04-24 

Protokollsutdrag samordningsförbundet RAR 2020-02-17, § 9 

Revisionsberättelse för år 2019 

Årsredovisning 2019 

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

Beslutet expedieras till 

Jan Grönlund, regiondirektör 

Samtliga kommuner i länet 

Arbetsförmedlingen  

Försäkringskassan  

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

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

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

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

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

• om räkenskaperna är rättvisande och 

• om den interna kontrollen är tillräcklig. 

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

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

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

• Interna regelverk och instruktioner 

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

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

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

Vi har även granskat att förbundet följer förbundsordningen 

Granskningen har genomförts genom: 

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

• Intervjuer med berörda tjänstemän 

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

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

• Stickprovsgranskning av attest och utanordning 

• Sedvanlig bokslutsgranskning 

1.3.1 Risk- och väsentlighetsanalys 

1.3.1.1 Redovisningen 

• Verksamhetens intäkter 

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

• Verksamhetens kostnader 

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

• Kassa och bank 

- Substansgranskas mot externa underlag. 

• Kortfristiga skulder 

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

• Redovisningsprinciper och upplysningsplikt 

1.3.1.2 Intern kontroll 

• "Ordning och reda" 

• Bokslutsprocessen och relationen mellan förbundet och medlemmarna 

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

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

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

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

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

2 Resultat av granskningen 

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

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

- Innehållsförteckning 

- Förvaltningsberättelse strukturen innehåller inte följande rubriker 

Översikt över verksamhetens utveckling 

— Viktiga förhållande för resultat och ekonomisk ställning 

— Händelser av väsentlig betydelse 

Styrning och uppföljning av verksamheten 

God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

— Väsentliga personalförhållanden 

Förväntad utveckling 

- Driftsredovisning. 

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

2.1.1 Iakttagelser 

2.1.1.1 God ekonomisk hushållning, måluppfyllelse och ekonomisk ställning 

Förbundet lämnar ingen redogörelse avseende Balanskravsresultat i årsredovisningen. 

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

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

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

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

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

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

Förbundets uppdrag i korthet: 

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

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

• Besluta om mål och inriktning för den finansiella samordningen 

• Besluta hur medlen för finansiell samordning ska användas 

• Ansvara för uppföljning och utvärdering av insatserna som görs 
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• Ta fram budget och årsredovisning för den finansiella samordningen 

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

2.3.1 Ekonomiska mål 

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

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

2.3.2 Verksamhetsmål 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.1 Korta fordringar 

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

2.5.2 Kassa och bank samt kapitalförvaltning 

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

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

2.5.3 Eget kapital 

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

2.5.4 Kortfristiga skulder 

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

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

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

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

2.5.5 ESF-projekt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsen

Nytt avtal för överförmyndaren

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

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

Avtalet gäller från och med 2020-01-01

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

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

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

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

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

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

2020-08-05 KS.2020.85

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Samverkansavtal om överförmyndaren

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköpings kommun (FK)
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Parter  

1. Nyköpings Kommun, organisationsnummer 212000-2940 

  611 83 Nyköpings Kommun 

  

  Kontaktperson:  

Jenny Jonsson, Telnr: 0155 24 87 14  

mail: jenny.jonsson@nykoping.se 

 

2  Oxelösunds Kommun, organisationsnummer 212 0000 324 

  613 81 Oxelösund 

   

Kontaktperson: 

  Thomas Hermansson Telnr: 0155-38515  

mail: thomas.hermansson@oxelosund.se  

 

gemensamt ”Parterna”  

 

 

________________________________________________________________________ 

 
 

Innehållsförteckning 

1. Avtalets ingående handlingar 

2. Bakgrund 

3. Omfattning och Uppdrag 

4. Sammansättning 

5. Avtalstid  

6. Administration  

7. Bemanning  

8. Insyn i förvaltningen  

9. Informationshantering och Arkiv 

10. Verksamhetsstyrning 

11. Försäkring 

12. Kostnadsfördelning 

13. Ekonomisk ersättning 

13.1 Fakturering 

14. Ekonomisk ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män 

14.1 Fakturering 

15. Omförhandling 

16. Förändring av verksamhetens omfattning 

17. Ändringar och Tillägg 

18. Överlåtelse av avtal 

19. Lagval och Tvist 

 

 

1.Avtalets ingående handlingar 

I Avtalet ingår detta huvuddokument samt nedan angivna bilagor 

1.Ekonomisk ersättning Överförmyndarnämnden, bilaga 1 

 

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

 

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

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

överförmyndarverksamheten, 

 

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

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

kvalitet. 

 

 

3. Omfattning och uppdrag 

 

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

åligger överförmyndarverksamheten. 

 

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

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

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

överförmyndarnämndens verksamhetsområde. 

 

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

 

 

4. Sammansättning 

 

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

(en) ersättare. Oxelösunds kommun utser 1 (en) ledamot och 1 (en) ersättare. 

Nyköpings kommun utser ordförande. 

 

 

 

5. Avtalstid 

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

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

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

förlängs avtalet med 12 månader varje gång. 

 

6. Administration 

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

gemensamma nämndens verksamhet. Administrationen skall vara placerad i Nyköpings kommun  

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

beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.  
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7. Bemanning 

 

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

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

arbete. 

 

8. Insyn i förvaltningen 

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

nämndens verksamhet. 

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

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

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

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

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är. 

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

 

9. Informationshantering och arkiv 

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

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

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

Arkivering av avslutade akter sker hos respektive kommun.  

 

10. Verksamhetsstyrning 

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

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

möjligt.  

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

Nyköpings kommun ansvarar för samtliga försäkringar avseende överförmyndarnämndens verksamhet. 

 

12. Kostnadsfördelning  

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

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

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

behov påkallas av någon Part.  

13.Ekonomisk ersättning 

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

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

kostnad för nämnd- och ekonomistöd där lönekostnaderna årligen räknas upp med 2 % utifrån fastställd 

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

overheadkostnaderna.  

Budgeten för personalkostnaderna räknas årligen upp med två procent och overheadkostnaderna budgeteras 

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

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

13.1 Fakturering 

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

 

14. Ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män 

Överförmyndarnämnden fastställer arvoden till förmyndare, gode män och förvaltare.  

14.1 Fakturering 

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

Nyköpings kommun Oxelösunds kommun utbetalda arvoden + lönekostnadspålägg.  

Fakturering sker i efterskott kvartalsvis. 

 

15. Omförhandling 

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

inträffar omständigheter som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet.  

Omförhandling påkallas skriftligen. 
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16. Förändring av verksamhetens omfattning 

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

godkännande av både Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun. 

 

17. Ändringar och Tillägg  

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

 

18. Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte av någon Part överlåtas. 

 

19. Lagval och Tvist 

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

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

                                                                                 ***** 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Nyköpings Kommun                   Oxelösunds Kommun  

 

 

 

 

_____________________________________                 _____________________________________ 
Kommunstyrelsens ordförande                                    Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

_____________________________________                _____________________________________ 
Kommundirektör                                 Kommundirektör 

                           



 
Nyköping-Oxelösunds 
överförmyndarnämnd 
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 Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

Avtal om samverkan i gemensam 

överförmyndarnämnd för Nyköping och 

Oxelösunds kommun  

Bakgrund 

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

inrätta en gemensam överförmyndarnämnd för samverkan angående 

överförmyndarverksamheten. En genomgång av det då upprättade avtalet har 

gjorts i samråd med Oxelösunds kommun där det framkommit att en 

förändring av kostnadsfördelningen och den ekonomiska ersättningen behöver 

ske.  

Oxelösunds kommun har enligt tidigare avtal betalat en fast ersättning 

månadsvis till Nyköpings kommun avseende personal- och 

overheadkostnader. Utöver detta har Oxelösunds kommun fakturerats 

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

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

kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun.  

Av det totala antalet ärenden som hanteras av Nyköping- Oxelösunds 

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

Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör Oxelösunds kommun betala för de 

kostnader som härrör sig till Oxelösunds kommun gällande nämndens arbete 

och administration. Oxelösunds kommun bör därmed stå för 

personalkostnader motsvarande en heltidstjänst samt kostnad för nämnd- och 

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

de totala overheadkostnaderna.  

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

kommunen och där huvudmannen är folkbokförd i Oxelösunds kommun så 

ska Nyköpings kommun även fortsättningsvis fakturera Oxelösunds kommun 

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

för halvårsvis. 

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

overheadkostnader faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras 

enligt faktiska kostnader vid årets slut.  

Avtalet föreslås årligen utvärderas och avstämning sker två gånger per år 

under kvartal två och fyra.  

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

överenskommet enligt samråd mellan Nyköping och Oxelösunds kommuner. 

Uppsägning ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång. 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att teckna avtal med Oxelösunds kommun om samverkan i gemensam 

överförmyndarnämnd för Nyköping och Oxelösund,  

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

  

  

  

  

  

 

Beslut till: 
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