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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Beslut om planuppdrag 
 
Begäran om planbesked för del av Oxelö 8:20, 
Vallsundsvägen (cirkusplatsen) Oxelösunds kommun, 
Södermanlands län 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås lämna positivt planbesked och ge Miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja ett detaljplanarbete för 
rubricerat område. 

2. Sammanfattning  
Den 18 december 2019 inkom Bovieran AB med en begäran om planbesked för ett mark-
område vid korsningen Björntorpsvägen/Vallsundsvägen, i dagligt tal kallad ”Cirkusplatsen”. 
Kommunstyrelseförvaltningen har genom beslut 2019-11-27 § 176 gett Bovieran AB direkt-
anvisning av platsen i högst 2 år efter tecknat avtal, inom vilket framtagande av detaljplan är 
tänkt att ske. Detaljplanen tas fram av Miljö- och samhällsbyggnadskontoret och bekostas 
av sökanden. En detaljplan förväntas kunna vara klar kvartal 2 år 2021.  
Bovieran AB har visat intresse för att bygga sitt seniorboendekoncept (55+boende), med tre 
bostadshus i 3 våningar kring en tempererad inglasad innergård, i Oxelösund. Ett 20-tal 
”Bovieror” av den större varianten Flora med 54 lägenheter finns runt om i landet, närmast i 
Oppeby i Nyköping. En mindre variant kallad Nova med 36 lägenheter har nu utvecklats för 
att passa till mindre fastigheter. Därtill finns en mer stadsmässig variant, något mindre än 
Flora, kallad Viola som i form av ett kvarter har 77 lägenheter fördelat på 4 våningar. Den 
sökande önskar kunna bygga det hus som bäst matchar efterfrågan. Detta kräver en flexibel 
detaljplan och bör därför rymma ett brett syfte med planen och omfatta hela markområdet. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för byggnation av bostäder, centrumfunktioner, idrotts-
hall, kontor och vård på en knappt 9000 m2 (0,9 hektar) stor parkyta i Ramdalen; idag 
använd som uppställningsyta av gästande cirkusar. Kommunen äger all mark inom det 
knappt 2,4 hektar stora planområdet. I området finns betydande lerdjup på mer än 25m. 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram och samråtts med 
Länsstyrelsen. I denna pekar myndigheten på att eventuella markföroreningar undersöks 
tidigt i processen, att dagvattensituationen behöver studeras närmare då mängden hård-
gjord yta ökar och att hänsyn behöver tas till Fornborgsfornlämningen avseende den 
bebyggelsens placering och gestaltning i den sydligaste delen av området.  
Detaljplanen kommer att ersätta delar av den nu gällande 1192 från 1963. Området är lågt 
beläget på mellan +1,5 och +5 meter över havet. Väldigt mycket bebyggelse är dock över-
svämmad i Sunda innan det blir problem här. En vallbyggnation vid Djursgraven 1,5km 
väster om planområdet diskuteras, men bedöms inte vara en förutsättning för detaljplanen. 
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3. Ärendet 

Planområdet är beläget knappt 1 km från Sunda 
och lite drygt 2km från Oxelösunds Centrum snett 
mitt emot Ramdalsskolans parkering. Avståndet 
till närmaste busshållplats är ca 250 meter.  
Den röda linjen är avgränsningen för den 
Undersökning om betydande miljöpåverkan som 
samråtts med Länsstyrelsen. 
Då Bovierans markbehov inte är fastställt så har 
undersökningsområdet utökats något för att ge 
kommunen en större flexibilitet att bebygga ytor 
som blir över efter att Bovieran byggt. Bovieran 
ser gärna att en plan möjliggör för olika scenarier.    

Planområdet centralt i bild kallas idag för Cirkusplatsen, medan den i en grundundersök-
ning från 1975 (ärende 2/75) benämns som ”Sopptipen” (sic.), troligen syftandes på en 
lagringsplats för sopor. Utifrån historiska flygbilder från år 1955–67 får det anses troligt att 
all möjlig bråte använts för att höja markens bärighet vid vad som tidigare varit en havsvik.   

 
Härads-
ekonomiska 
kartan från år 
1897-1901 
visar att det i 
direkt anslut-
ning till plan-
området har 
legat en sjö, 
Mörtsundet. 
 
”TorpetT” är 
beläget precis 
norr om 
dagens 
Ramdals-
skolan.  
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Dagens 
detaljplan 
1192 medger 
endast 
allmänplats, 
park inom 
hela det 
tänkta 
planområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En drönarbild över 
området från nordväst 
visar det mycket öppna 
gaturum som präglar 
området idag vilket in-
bjuder till höga hastig-
heter. Det är skyltat 40 
km/h och trottoarer 
saknas helt i dagsläget. 
Den tydliga separering-
en av trafikslag bekräf-
tas av frånvaron av 
övergångsställen. Gång-
väg till busshållplats 
Jogersövägen saknas 
helt i riktning Sunda.    

 

Sektion åt väster visar de stora lerdjup som tidigare uppmätts inom planområdet. En 
skalenlig volym av en Bovieran Nova (36 lgh), ca 13,4m i nock, syns också mitt i bild.  

  

N 
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4. Medborgarperspektivet 

En exploatering i området innebär ett effektivt resursutnyttjande av skattemedel då vatten 
och avlopp, fjärrvärme och annan infrastruktur redan finns i anslutning till planområdet.  
I Oxelösund finns en betydande mängd äldre boendes i småhus som de med stigande ålder 
får allt svårare att sköta. Att kunna erbjuda andra boendeformer till kommunens äldre har 
hög prioritet och har potential att friställa småhus för exempelvis barnfamiljer. En Boviera är 
en väg mot målet i det att kommunen då får bostadsrätter riktade till de som är fyllda 55 år.  
 
 
Beslutsunderlag  

 
Tjänsteskrivelse 

Länsstyrelsens svar på Undersökning om betydande undersökning  

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg Göran Deurell  
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt  
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Till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd. 
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402-289-2020
 Rune van den Brink Doss

010-223 43 46 81-4-113
Oxelösunds kommun
plan@oxelosund

Postadress Besöksadress Telefon E-post
611 86  NYKÖPING Stora torget 13 010-223 40 00 växel sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnummer Bankgiro Faktureringsadress Internet
202100-2262 5051-8653 FE 98

838 73 FRÖSÖN
www.lansstyrelsen.se/sodermanland

Undersökning om behov av strategisk miljöbedömning
avseende detaljplan för del av Oxelö 8:20, Cirkusplatsen, 
Oxelösund kommun
Er beteckning PLAN.2019.24, handlingar inkomna till Länsstyrelsen 2020-01-13

Kommunen har begärt yttrande över underlag om behov av miljöbedömning enligt 6 kap. 
miljöbalken. Syftet med planen är att möjliggöra bostäder samt centrumverksamhet, 
idrottshall, kontor och vård. 

Länsstyrelsens synpunkter

Bedömning av miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Länsstyrelsen synpunkter och råd
Förutom de i undersökningen redan identifierade aspekterna vill Länsstyrelsen framföra 
följande inför det fortsatta planarbetet:

Hälsa och säkerhet 
Markföroreningar

Inom planområdet finns inga objekt som är registrerade i Länsstyrelsens databas EBH-
stödet. Men av undersökningen framgår att kommunen misstänker att markföroreningar 
från tidigare deponier ändå kan finnas inom planområdet. Länsstyrelsen delar därför 
kommunens bedömning att relevanta undersökningar behöver göras för att klarlägga 
föroreningssituationen, dess risker och eventuella åtgärdsbehov. Länsstyrelsen poängterar 
att det är viktigt att detta görs tidigt i planprocessen för att säkerställa att marken är lämplig 
för de olika ändamål som anges i planens syfte.

Risk för olyckor, översvämning eller erosion 
Översvämning - klimatanpassning

Länsstyrelsen noterar att avrinningen i och från planområdet berör utpekade lågpunkter där 
vatten kan bli stående i samband med skyfallssituationer, något som behöver tas hänsyn till 
i en kommande utredning av dagvattenhanteringen och den fortsatta planprocessen. 
Eventuellt, i utredningen, identifierade behov av skyddsåtgärder bör säkerställas i planen.
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Miljökvalitetsnormer
Vatten – dagvattenhantering

Länsstyrelsen delar inte den generaliserade bedömning som görs i undersökningen att en 
hårdgjord yta ur dagvattensynpunkt kan jämställas med den naturliga leran. Länsstyrelsen 
påpekar att en hårdgjord yta och speciellt fordonsparkeringar och gator bland annat kan 
samla föroreningar som kan kräva extra reningssteg för dagvattnet. 
Länsstyrelsen ser vidare att det i kommande utredningen av dagvattenförhållandena 
klarläggs vilka flödesvägar som är aktuella och om i undersökningn nämnda 
dagvattenledningar har tillräcklig kapacitet. Länsstyrelsen anser vidare att kommunen 
behöver redovisa en bedömning om hur planområdet bidrar till att miljökvalitetsnormen 
för vatten kan innehållas i aktuella recipienter.

Kulturmiljö
Fornlämningar
Planområdet omfattar ca 2 ha huvudsakligen öppen, plan mark. I nordväst och i söder är 
marken skogsbevuxen och höjer sig något. Precis i anslutning till planområdets sydöstra 
del finns ett gravröse (L1984:3675 ) omgiven av en fornborg / alternativt gravhägnad 
(LL1984:3676). Fornlämningarna är antagligen anlagda under den äldre järnåldern, för ca 
2000 år sedan. Vid denna tid låg det aktuella planområdet på en ö i ett skärgårdslandskap.  

Länsstyrelsen tillmäter dessa fornlämningar ett högt värde såväl pedagogiskt som 
kunskapsmässigt, särskilt som Oxelösund endast har ett fåtal bevarade fornlämningar. 

1. Strandlinjen för ungefär 2000 år sedan enligt SGU:s beräkning
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2. Planområdet i på ö i skärgårdslandskap för ungefär 2000 år sedan enligt 
SGU:s beräkning

Gestaltning och placering av den planerde bebyggelsen inom detaljplanen bör ta hänsyn till 
fornlämningsmiljön och fornlämningens lagskyddade fornlämningsområde (2 kap 2 § 
Kulturmiljölagen (KML). Därför bör ingen hög eller iögonfallande bebyggelse planceras i 
planområdets södra del. 

Länsstyrelsen bedömer sannolikheten att påträffa tidigare okända fornlämningar inom 
planområdet som liten. Ingen arkeologisk åtgärd bedöms behövas för det nu föreslagna 
området. Men hänsyn till närheten till de kända fornlämningarna bör planbeskrivningen 
nämna närheten till fornlämningarna och upplysa om anmälningsplikten enligt 2 kap 5 och 
10 § § KML. Om fornfynd eller fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart avbrytas vad 
gäller fyndplatsen eller fornlämningen och dess närmaste omgivning. Anmälan ska 
omedelbart göras till länsstyrelsen.

De som medverkat i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Agneta Scharp (kulturmiljö), Anna 
Anehed, (förorenade områden) och Weronica Klasson (vattenförvaltning).

Rune van den Brink 
Planhandläggare
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Göran Deurell
Planarkitekt
goran.deurell@oxelosund.se

Göran Deurell

Undersökning om betydande miljöpåverkan kan antas

Detaljplan för
Detaljplan för del av Oxelö 8:20, "Cirkusplatsen"
(arbetsnamn: Trapetsen 1)

Gällande planer
Detaljplan 04-OXS-53 (Dnr: Dp1192) & 04-OXS-88 (Dnr: Dp 1557)
gäller i området. Den senare endast en liten remsa närmast
Björntorpsvägen.

Planens syfte
Syftet är att på platsen medge bostäder i flerbostadshus och även ge
möjlighet till centrumverksamhet, idrottshall, kontor och vård.

Befintliga förhållanden

Marken ägs av Oxelösunds kommun och använts idag som cirkus-
plats för gästande cirkusar. Bovieran AB har fått en markanvisning
på marken i 2 år för att undersöka förutsättningarna att uppföra ett av
deras koncepthus på platsen; antingen Flora med 54 lägenheter eller
den mindre Nova med 36 lägenheter.

Teknisk infrastruktur

Planområdet kommer att anslutas till vatten & avlopp, fjärrvärme, el
och fiber. Tillräcklig kapacitet finns att ansluta till inom 250m. Exem-
pelvis finns vatten- & avloppsanslutning 140 bort.

Bovieran kräver 160 mm. vatten och avlopp och 250 kW fjärrvärme.

Situationsplan (skalstock 160m) Planområde (röd linje), detaljplanegränser (blå linjer) & hållplatser i nederkant.
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Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

1. Regelverk: Strider planen
mot gällande planer och
program

Ja Nuvarande detaljplan anger att marken får
användas endast för allmän plats Park.

Strider planen mot nationella
och lokala miljömål

Nej Projektet bidrar med nya bostäder nära buss och
rekreation.

Påverkas riksintressen

Nej Liksom hela Oxelösunds tätort ingår plan-området
i Riksintresset högexploaterad kust. Riksintresset
anses inte skadas av en förtätning i tätorten.

Innebär planen verksamhet
som ska tillståndsbedömas
enligt miljöbalken

Nej Projektet handlar inte om att möjliggöra för miljö-
farlig verksamhet.

Innebär planen att
miljökvalitetsnormer överskrids

Nej Mängden hårddjord yta kan förväntas öka,
samtidigt som leran som marken består av idag
inte heller är så genomsläpplig.

Påverkas strandskydd
Nej Planområdet är beläget >100 meter från vattnet.

2. Naturvärden: Påverkas
Natura 2000-område,
naturreservat, biotopskydd,
djur- och växtskydd eller
rödlistade arter eller annan
värdefull naturmiljö

Nej Markområdet ligger marken inom Natura 2000,
naturreservat, biotopskydd, djur och växtskydd,
rödlistad artområde eller annan värdefull
naturmiljö. Inga rödlistade arter har siktats på
marken i fråga enligt Artportalen.se Kommunen
strävar mot att bevara naturslänten i SV. Intakt.

3. Kulturmiljö: Påverkas
kulturarv, byggnadsminne,
fornminne eller annan värdefull
kulturmiljö

Nej Projektet möjliggör exploateraring av vad som
idag är en gräsmatta på lermark mellan 2─4 meter
över havet. Fornlämningar under 5 meter över
havet är mindre sannolikt. En fornborg finns >50
meter bort på en höjd på motsatt sida av
Björntorpsvägen.

4. Friluftsliv: Påverkas
rekreation, friluftsliv och
grönstruktur

Nej Markområdet på lera erbjuder inga större
rekreativa värden. Om något så ger projektet
förutsättningar för att stärka möjligheterna till
rörelse i området. Detta genom att de ökar
behovet av övergångsställen nya gång- och
cykelvägar i området.

Påverkas landskapsbilden, In-
och utblickar och historiska
samband

Nej Markområdet är inkilat mellan Vallsundsvägen i
norr och Björntorpsvägen i öster och en slänt med
naturmark i söder och väster. Området bedöms
inte vara i blickfånget för något historiskt
samband.
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5. Hälsa och säkerhet: Finns
det ökad risk för översvämning
eller erosion

Nej Markområdet är liksom stora delar av radhus-
bebyggelsen i Sunda belägen på vad som fram till
50-talet varit en havsvik. Denna plats är idag
belägen lite drygt 1,5 kilometer väster om den
forna havsvikens mynning i Djursgraven. Väldigt
mycket bebyggelse är översvämmad i Sunda
innan det blir problem vid planområdet. En vall-
byggnation vid Djursgraven diskuteras, men
bedöms inte vara en förutsättning för projektet.

Finns det ökad risk för ras,
skred och instabila
markförhållanden

Nej Markområdet har en lutning på <10 % men borr-
ningar på 60-talet uppvisar ett mycket stort
lerdjup (ca 25 meter) vilket gjort att man för
befintlig bebyggelse sökt ett så nordligt läge om
Vallsundsvägen man kunnat.

Kan det inom planområdet
finnas miljöfarliga ämnen
lagrade i marken som följd av
tidigare markanvändning

Ja Marken är synbart ojämn efter att ha använts som
någon form av soptipp. Markföroreningar
förväntas och kommer att saneras.

Finns risk för påverkan från
farligt gods inom eller i
närheten till området

Nej Området är beläget >150 meter ifrån leder med
farligt gods-transporter.

Finns risk för föroreningar i
mark, luft och vatten

Nej Marken avrinner mot nordöst där kommunen
redan har dagvattenledningar i marken.

Finns det ökad risk för buller,
vibrationer, ljussken eller lukt

Nej Endast under byggtiden.

6. Omgivande miljö:
Påverkas god hushållning med
naturresurser och andra
resurser

Nej Kommunens bedömning är att en exploatering av
marken är lämplig utifrån hushållning med mark
och naturresurser. Dessutom saneras genom
projektet föroreningar från en gammal soptipp.

Påverkas utsläpp av
växthusgaser

Nej Området ligger ca 200 meter från busshållplats.
Området har nära till skola, gym/bad och idrott
vilka ofta är skäl till korta bilresor.

Påverkas grundvattenkvalitén
eller vattentäkt

Nej Oxelösunds kommun har ingen vattentäkt. Någon
påverkan på grundvattenkvalitén är heller inte
sannolik, särskilt då lera är svårgenomsläpplig.

Påverkas dagvattnets
möjlighet till infiltration,
avrinning.

Nej Nej. Kommunen ska sträva efter att hålla natur-
slänten intakt och fri från exploatering annat än
möjligen en gång och cykelväg.
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Slutsats Ja/Nej Beskrivning

Kommer genomförandet av
planen leda till betydande
miljöpåverkan

Nej Nej. Projektet kommer snarare leda till att en
betydande miljöpåverkan avhjälps.

Om detaljplanen innebär att ingrepp för
bebyggelsen påverkar naturslänten i sydväst så kan
detta påverka infiltrationen av dagvatten i plan-
området. Kommunen kommer sträva efter att
ingrepp inte ska göras i naturslänten.

Beslut

Beslutet ska redovisa de
omständigheter som
talar för eller emot en
betydande
miljöpåverkan. MB kap 6
§ 7

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att planens
genomförande inte leder till någon betydande miljöpåverkan.

En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas.

Omständigheter som talar för:

Planområdet påverkar inte några betydande naturvärden, är inte direkt
utsatt för klimatförändringarna och innebär inte skada på kulturmiljön.

Omständigheter som talar mot:

Inget som har kunnat identifieras i undersökningen.

Checklista utförd 2020-01-13 16:59

Göran Deurell
planarkitekt
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FEMÖRE 1:4, Tillsyn, trädfällning

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51och 57 §§ plan-
och bygglagen (2010:900) påföra PEAB BOSTAD AB organisationsnummer 16556237-
5161 en byggsanktionsavgift på 1 012 375 kronor.

Avgiften ska enligt 11 kap. 61 § PBL betalas till Oxelösunds kommun inom 2 månader efter
det att beslutet vunnit laga kraft. Fakturan skickas separat.

Beslutet går att överklaga till Länsstyrelsen

2. Sammanfattning
PEAB BOSTAD AB har under första kvartalet 2018 fällt 89 stycken träd på fastigheten
Femöre 1:4. Det fanns inget bygglov eller startbesked för de träd som fällts. Enligt
mejldialog från den 15 augusti 2018 har PEAB blivit informerad om att sanktionsavgift
kommer att tas ut.

Med stöd av 11 kap. 51, 52 och 57 §§ PBL förslås Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
att påföra verksamhetsägaren PEAB BOSTAD AB en byggsanktionsavgift.

3. Lagrum
Nämnden ska enligt 11 kap. 5 § PBL ingripa eller besluta om påföljd om det finns anledning
att anta att någon inte har följt PBL:s bestämmelser.

Enligt 11 kap. 51 § ska nämnden ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgiftens
storlek framgår av Plan- och byggförordningen (PBF) enligt 11 kap. 52 § PBL.

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte
skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

Enligt 11 kap. 54 § PBL ska en byggsanktionsavgift ej tas ut om rättelse sker innan frågan
om sanktion eller ingripande har tagits upp vid ett nämndsammanträde.

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen, eller den som fått en fördel av överträdelsen.

I 11 kap. 58 § PBL anges att innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en
byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En
byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts
tillfälle att yttra sig inom fem år efter överträdelsen.

https://www.allabolag.se/5566500244/work-for-you-i-sverige-ab
https://www.allabolag.se/5566500244/work-for-you-i-sverige-ab
https://www.allabolag.se/5566500244/work-for-you-i-sverige-ab
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Enligt 9 kap. 17 § 4 p Plan- och byggförordning (2011:338).

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen
(2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 11, 12
eller 13 § plan-och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett starbesked är:

4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning

4 Motivering
Sanktionsavgift för överträdelsen ska tas ut med stöd av 11 kap. 57 § PBL

Den byggsanktionsavgift som ska tas ut enligt Plan- och bygglagen står i rimlig proportion
till överträdelserna. Avgiften ska tas ut av PEAB Bostad AB eftersom företaget begått
överträdelsen.

PEAB Bostad AB har fått möjlighet att yttra sig över detta förslag till beslut. Ett yttrande
inkom 2019-01-22. I yttrandet står det att PEAB fått ett skadestånd gällande 81 träd och
inte 89 träd. Avgiften sätts ner med 91 000kr (1 012 375 - 921 375).

5. Beräkning av sanktionsavgift
Antal: 81 stycken

Prisbasbelopp: 45 500 kronor

Beräkningsgrundande formel: (0,25*pbb*antal)

Beräkning: (0,25*45500*81)

Beräknad sanktionsavgift: 921 375 kr

Beslutsunderlag
Beräkningsmodul från boverket

Yttrande avseende revidering av nedtagna träd 2020-01-22

Karta med antal fällda träd

Mejldialog från 2018-08-15

Mejldialog från 2018-03-07

Anteckning från möte angående Kajaken 1 2017-10-23

Camilla Norrgård Sundberg Nanny Rudengren
Miljö- och samhällsbyggnadschef Bygglovhandläggare

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
PEAB Bostad AB

Bilaga

Hur man överklagar (bifogas efter justerat nämndbeslut)



43e6b870‐8b64‐415e‐ac37‐29bd95862751
Möte Möte den 15 aug PEAB MEX och Bygg
Riktning: X
Ärende: BYGG.2017.200
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Skapad av: Sofie Eklöf

Innehåll:
Informerade om att vi kommer ta ut en sanktionsavgift för att utan startbesked 
fällt träd. 
De ska söka lov i efterhand för åtgärden
tas upp på nämnden tidigast november

Sida 1







 

Anteckningar från möte ang Kajaken 1, 2017-10-23 
 
Närvarande: PEAB: Andreas Friström och Pasi Rönkkö, Samy Abu Eid Carlsteds 
Arkitekter, Oxelösunds kommun: Camilla Andersson, Mats Lindahl, Christoffer 
Karlström och Peter Lantz  
 
Följande togs upp på mötet: 

• Inom PEABs fastighet kan avverkning ske efter att marklov beviljats för 
trädfällning. Det är svårigheter att spara enstaka träd inomfastigheten  
pga av risk för vindfällning. Marklov för fällning av träd är under 
handläggning. 

• De ”rosa” markerade områdena lyfts ur marklovsansökan. Ingen åtgärd är 
aktuell på kommunal mark. I senare skede( marklov: markarbete 
byggnation/vägar) kan man i så fall lyfta frågan på nytt om behov finns. 
Kommunen är dock tveksam till avverkning på sin mark. 

• Utsättning ska ske innan marklov för markarbeten/vägar kan beviljas. 

• Detaljplanen anger 1,6 parkeringsnorm. PEAB har önskemål om 1,2. 
Kommunen lade fram förslaget om en allmän parkering(ev 60 platser, 24 
timmars) längs med Fiskehamnsvägen(mitt emot Kanotens hus). PEAB 
kan tänka sig finansiera denna. 
Mark och exploatering ansöker om strandskyddsdispens för åtgärden. 
Om denna parkeringslösning inte fungerar så får vi titta på andra 
lösningar i samband med de olika etapperna. 

• Om kommunen går vidare med att godkänna 1,2 som parkeringsnorm så 
kan det ev betraktas som liten avvikelse och grannhörande kan då 
behövas.  
PEAB lyfte även frågan om flytt av väg inom området(går det att räta upp 
den norrgående vägen) går det att göra?  
Camilla tar på sig att kolla upp ovanstående fråga samt vilka som 
betraktas som grannar. 

• PEAB påtalade att det i antagandehandlingarna till detaljplanen 
omnämner stigar.  
Camilla kollar upp vad som gäller. 

• PEAB planerar att bygga 6 hus i 3 etapper. Etapp 1 blir 2 hus i norr på 
höjden. 

• Massbalans hanteras inom fastigheten 

• PEAB planerar att det ska bli BRF. En tanke de hade var om 
Kustbostäder var intresserade av hyresrätter. 



• Anslutning VA via Fiskehamnsvägen(parkeringen Femöre). I 
förrättningshandlingarna bilaga 3 sid 2 anges 3 anslutningspunkter inom 
området. 

• Nybyggnadskarta krävs inför marklov och bygglov. Kart och Mät kan bistå 
med detta. 

• Enligt detaljplanen skall byggnation anpassas till terrängen och befintlig 
vegetation. 
Byggnader får inte placeras för nära fastighetsgräns. Husens släntfot ska 
ligga inom Kajaken 1. Det måste finnas utrymme för att underhålla 
byggnader, vägar, balkonger/utplatser och gräsmattor mm utan att göra 
ingrepp på omgivande naturmark. 

• I exploateringsavtalet sid 4(6) anges att utrymmen med möjlighet till 
gemensamhetslokal för äldre och/eller förskola reserveras i bottenplan i 
ett av flerbostadshusen. 
PEAB undrar om de kan avstå från detta? 

• Dagvatten ska lösas lokalt(LOD). Förslag på hur detta ska ske ska 
redovisas. 

• Projektering planeras att starta så snart som möjligt. 

• Någon kollektivtrafik planeras inte till området. 
 
 
Noteringar 
Camilla Andersson 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

XXX, Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus    
 
Nämnden ges två alternativ till beslut: a) och b) 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

a) Bevilja bygglov med stöd av kap. 9 kap. 30 § PBL (2010:900) 
 

Avgiften för beslutet är 19 500 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 
2018-11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-11-11 och beslut fattades 2020-02-21, 
vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).   
 
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som sökandes förslag till 
kontrollansvarig, certifierad med behörighet N / K enligt 10 kap. 9 § PBL, godkänns XXX. 
 
Upplysningar 
Lovet innebär inte rätt att påbörja byggnadsarbetena. Arbetena får inte påbörjas förrän 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har meddelat startbesked och fyra veckor förflutit 
sedan beslutet om lov kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
för att boka tid för samråd antingen direkt till handläggare eller till bygg@oxelosund.se. 
 
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 PBL. 
 
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § PBL. 
 
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov inlämnas till Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Påbörjas åtgärden innan beslutet har vunnit laga kraft sker det på byggherrens egen risk. 
 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 
 
 

b) Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 
 

Avgiften för beslutet är 1 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-
11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2019-11-11 och beslut fattades 2020-02-21, vilket 
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte 
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).   
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Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. 
 

2. Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea 
om 131 m2. Byggnadens bredd är 6,1 meter. 
 
Fasader i trä målas med Järnvitriol, fönster i furulasyr, tak beläggs med plåt i färg metallic. 
 
Detaljplan nr: 0481-P04/4 
q Värdefulla byggnader och området (Gäller för hela planområdet)  
 
Nämndens bedömning av inkomna synpunkter 
Fastighetsägarna till XXX har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan.  
 
Sörmlands museum har som remissinstans lämnat synpunkter och motsätter sig 
nybyggnaden. Sammanfattningen lyder:  ”Museet anser inte att den föreslagna byggnaden 
är anpassad till omgivningen. Därmed uppfylls inte detaljplanens bestämmelser”. 
  

a) Skäl till beslut  
 
Ansökan bedöms uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
Motivering av beslut 
 
Utgångsläget och åtgärden överensstämmer med detaljplanen. (9 kap 30 § PBL) 
 
Förslaget har remitterats till Sörmlands muséum.  
 
Sökande har yttrat sig. 
 
Förvaltningen bedömning av inkomna synpunkter 
Sörmlands muséum har som remissinstans lämnat synpunkter och motsätter sig 
nybyggnaden. Sammanfattningen lyder:  ”Museet anser inte att den föreslagna byggnaden 
är anpassad till omgivningen. Därmed uppfylls inte detaljplanens bestämmelser.” 
Antikvariskt utlåtande säger att //”Om huset uppförs enligt ritningarna kommer det få ett 
uttryck som inte harmonierar med den omkringliggande äldre bebyggelsen. Husets form 
och proportioner avviker tveklöst från den etablerade, vilket dock uppvisar en relativt stor 
variation i form och storlek. Det är visserligen positivt att byggnadsvolymen inte görs för 
stor, men brottet i yttre form tillsammans med den moderna fönstersättningen kommer inte 
göra att huset smälter in i omgivningen. Att färga huset med järnvitriol är inte heller en 
traditionell eller vanlig färgsättning i Gamla Oxelösund.” 
 
Nämnden anser att åtgärden följer detaljplanen. Nybyggnationen följer detaljplanens 
bestämmelser och nämndens bedömning är, då husen i området har stor variation, att 
föreslaget hus följer planbestämmelserna.   
 
Fastighetsägarna till XXX har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan eftersom ett 
garage var tänkt placeras intill fastighetsgräns. Efter att XXX ej gav sitt medgivande för 
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placeringen lyftes garaget bort ur ansökan. XXX kommenterade huvudbyggnaden och 
ansåg att huvudbyggnaden ej var anpassad till omgivande byggnaders karaktärer. 
 
Sökande har yttrat sig.  
 

b) Skäl till beslut  
 
Ansökan bedöms ej uppfylla kraven för bygglov enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen. 
 
Motivering av beslut 
Med sökandes val av fasadkulör, järnvitriol, och med modern fönstersättning bryter 
utformning mot kringliggande byggnaders arkitektur. Byggnaden har inte en lämplig 
utformning då den med sin moderna utformning och arkitektur ej varsamt knyter an till 
omgivande bebyggelse på platsen. Byggnaden tar ej hänsyn till kulturvärdena på platsen 
och bidrar därför ej till en god helhetsverkan. (2 kap 6 § PBL) 
 
Berörda sakägare ännu ej har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § 
PBL.  
 
Sökande har yttrat sig. 
 
Förvaltningens bedömning av inkomna synpunkter 
Sörmlands museum har som remissinstans lämnat synpunkter och motsätter sig 
nybyggnaden. Sammanfattningen lyder:  ”Museet anser inte at den föreslagna byggnaden 
är anpassad till omgivningen. Därmed uppfylls inte detaljplanens bestämmelser.” 
Antikvariskt utlåtande säger att //”Om huset uppförs enligt ritningarna kommer det få ett 
uttryck som inte harmonierar med den omkringliggande äldre bebyggelsen. Husets form 
och proportioner avviker tveklöst från den etablerade, vilket dock uppvisar en relativt stor 
variation i form och storlek. Det är visserligen positivt att byggnadsvolymen inte görs för 
stor, men brottet i yttre form tillsammans med den moderna fönstersättningen kommer inte 
göra att huset smälter in i omgivningen. Att färga huset med järnvitriol är inte heller en 
traditionell eller vanlig färgsättning i Gamla Oxelösund.” 
 
Fastighetsägarna till XXX har getts möjlighet att lämna synpunkter på ansökan eftersom ett 
garage var tänkt placeras intill fastighetsgräns. Efter att XXX ej gav sitt medgivande för 
placeringen lyftes garaget bort ur ansökan. XXX kommenterade då att huvudbyggnaden ej 
var anpassad till omgivande byggnaders karaktär. 
 
3. Ärendet 
 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus i en våning med en byggnadsarea 
om 131 m2. Byggnadens bredd är 6,1 meter.  
 
Nybyggnationen kommer att ske i Gamla Oxelösund, se bilaga angående Gamla 
Oxelösunds historik. 
 
Detaljplan nr: 0481-P04/4  
q Värdefulla byggnader och området (Gäller för hela planområdet)  
 
 

Upplysningar 

Beslutet kan överklagas, för mer information se bilaga. 
 



 Tjänsteskrivelse 4(4)

Datum   

2020-01-20  BYGG.2019.410   

 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), 
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML). 
 
 
Beslutsunderlag  
Ansökan, inkom 2019-11-11 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta, inkom 2019-12-06 
Plan-, fasad- och sektionsritningar (3 st.), inkom 2019-11-11 
Antikvariskt utlåtande, inkom 2020-01-08 
Yttrande från sökande, inkom 2020-02-10 
Yttrande från XXX (2 st.), inkom 2019-12-01 samt 2019-12-04 
Övriga bilagor: 
Bakgrund om Gamla Oxelösund 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
Beslut till:  
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd) 
Sökanden: a) för kännedom b) för kännedom med rekommenderat brev  
Kontrollansvarig (för kännedom) 
 
Vid beslut om beviljat bygglov: 
Berörda grannar: 
XXX 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar 
 

  

 



Bakgrund om Gamla Oxelösund
Historik. Bebyggelsen utgjordes vid mitten av 1800-talet av lotsstugor, fiskarstugor,
sjökrogen och enstaka magasinsbyggnader som tillhörde Nyköpings stad. Från 1870-tal
byggdes nya villor, sommarnöjen, som förmögna stadsbor uppförde för att kunna leva
skärgårdliv. Villorna formades enligt tidens ideal med glasverandor och träfasader dekorerade
med snickarglädje. Vid den tiden började området att kallas Gamla Oxelösund i samband med
att det nya samhället växte fram vid den nya hamnen i Breviken.
Under 1320- och 30-talen förtätades området med egnahemsvillor, främst väster om
Lotsvägen. 1962 köpte Oxelösund stad upp Sjöfartsstyrelsens mark och i samband med detta
revs flera hus. I generalplanen från 1968 avsattes området som industrimark i enlighet med
järnverkets förväntade expansionsplaner. Någon expansion blev det dock inte i Gamla
Oxelösund och en stor del av områdets hus finns idag kvar.
2004 upprättades en detaljplan för området väster om Stegeludden då skyddsbestämmelser för
området infördes.

Områdesbeskrivning. Bebyggelsen utgörs av ett trettiotal villor, av relativt småskalig och
brokig karaktär. Flera av de äldre husen ligger skyddade mot vinden, med gavlarna mot vända
mot vattnet och med uthus vid tomtgränsen som ger en skyddande gård. En del hus har ljust
målade träfasader, egnahemsvillorna är ofta rödfärgade. Många av husen har uthus och
rödfärgade sjöbodar. Väster om Lotsvägen ligger egnahemsbebyggelse och sommarvillor, där
ofta flera villor är byggda på samma fastighet och villorna har flera uthus. Öster om
Lotsvägen ligger det gamla lotsområdet, där ett hus är byggt per tomt, oftast med bara ett
uthus eller en sjöbod.

Kulturhistoriskt värde. Gamla Oxelösunds tidiga bebyggelsehistoria är förknippad med
sjöfartsleden. Området representerar Oxelösunds tidigaste historia med sjöfarare, fiskare,
lotsar och sommarnöjen och har därmed ett högt symbol- och berättarvärde. Området präglas
av småskalig och relativt brokig bebyggelse. Flera bostadshus har ljust målade träfasader,
många är rödfärgade och flera har tegeltak. Många av sommarvillornas trädgårdar är stora och
omgärdas av glesa och låga spjälstaket av trä vilket bidrar till områdets karaktär. Terrängen
med berg i dagen är påtaglig för området.

Riktlinjer/förhållningssätt

 Ny bebyggelse inom området prövas restriktivt. Storlek och utformning på nya hus
anpassas till omgivande bebyggelse.

 Den naturligt kuperade topografin med berg i dagen bör i största möjlighet mån
behållas.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

XXX, Ansökan avser bygglov för rivning av
del av byggnad och tillbyggnad av enbostadshus

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Avslå bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL

Avgiften för beslutet är 1000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige 2018-
11-14 § 133. Tidsfristen började löpa 2020-02-05 och beslut fattades 2020-02-24, vilket
innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. Avgiften har inte
reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

2. Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för rivning av del av byggnad och tillbyggnad av enbostadshus i 1
våning. Byggnaden är idag ca. 69 m2 och del av byggnad som rivs är ca. 18 m2.
Tillbyggnaden utförs med en byggnadsarea av ca. 109 m2. Byggnaden får en total
byggnadsarea av 178 m2 efter utförd åtgärd.

Detaljplan för området 0481-P12/1

- största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 150 m2

Skäl till beslut

Avslå bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

- största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad (150 m2) överskrids med 28 m2

3. Skäl till beslut
Ansökan avser bygglov för rivning av del av byggnad och tillbyggnad av enbostadshus i 1
våning. Del av byggnad som rivs är ca. 18 m2. Tillbyggnaden utförs med en byggnadsarea
av ca. 109 m2. Byggnaden får en total byggnadsarea av 178 m2efter utförd åtgärd.

Detaljplan för området 0481-P12/1
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Skäl till beslut

Avslå bygglov med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på:

- största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad (150 m2) överskrids med 28 m2

Yttranden
Yttrande från sökande inför nämnd har inkommit.

4. Upplysningar
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF),
Miljöbalken (MB), Kulturmiljölagen (KML).

Hur man överklagar

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:

Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. Glöm inte att uppge namn, adress
och telefonnummer samt att underteckna överklagandeskrivelsen.

Beslutsunderlag
Ansökan, inkom 2019-08-12
Situationsplan, baserad på enkel nybyggnadskarta, inkom 2019-10-31
Plan- och fasadritningar (3 st.), inkom 2019-10-31
Situationsplan rivning, inkom 2020-02-05
Yttrande inför nämnd, inkom 2020-02-06

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslut till:
Bygglovshandläggare och administration (för åtgärd)
Sökanden med delgivning.
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324

registrator@oxelosund.se
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenföreslår Kommunfullmäktigeatt besluta med stöd av
7a § förordningen (1998:1252) om områdesskydd att Stenvikshöjden ska utgöra ett
biotopskyddsområdeenligt 7 kap 11 § miljöbalken i enlighet med nedanstående
beslutspunkter och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse daterad
2019-06-07 med bilagor.

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

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

 Oxelösunds kommun fastställer föreskrifter och syfte för biotopskyddet enligt Miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse daterad 2019-06-07.

 Oxelösunds kommun beslutar att biotopskyddets namn ska vara Stenvikshöjden.

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

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

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

2. Sammanfattning
Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23 återremitterades ärendet till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndenmed följande beslut:

Ärendet återremitteras till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenmed motiveringen att
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenundersöker och säkerställer nämndens rätt att
juridiskt och enligt gällande delegation ingå avtal med annan fastighetsägare, om att
använda dennes mark, samt att utreda om sådant avtal där en långsiktig kostnad för
nämnden tillkommer kan ingås utan att denna är finansierad.

Samt att Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenutreder biotopskyddsområdetsstorlek och
utformning för att säkerställa hur detta på bästa sätt kan planeras för att samspela med
kommande byggnation och kommunens utvecklingsplaner för området.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenhar inte ingått något avtal med annan
fastighetsägare, beslutet är framskrivet till och ska fattas av Kommunfullmäktige.Det avtal
som finns i handlingarna är ett en parts avtal där den andra fastighetsägaren upplåter sin
mark till biotopskyddsområde under förutsättningen att detta inte medför någon extra
kostnad för t.ex. skötsel. När det gäller skötsel anser Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndenatt detta ska ingå i budgeten för skötsel av allmän platsmark,
det vill säga att det inte innebär någon ökad kostnad för kommunen.

Området har minskats från 1,1 ha till 0,76 ha enligt bild i Bilaga 1, de skyddade biotoperna
som utpekats i utredningen är fortfarande skyddade.

3. Ärendet
Vid framtagande av detaljplanen för området runt Stenvikshöjden, som antogs av
Kommunfullmäktige2018-02-14 § 10, gjordes en fördjupad naturinventering på
Stenvikshöjden med anledning av att området pekats ut som värdefullt i Oxelösunds
naturvårdsplan. Den fördjupade naturinventeringen avslöjade bl.a. att området i nordvästra
delen är bevuxet med ett gammalt tallbestånd, där det på inte mindre än sju tallar växer
den rödlistade arten tallticka. Med tanke på de höga naturvärdena gav Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndenMiljö- och samhällsbyggnadsförvaltningeni uppdrag att utreda
möjligheten att bilda ett biotopskyddsområde.Remiss skickades ut vid årsskiftet 2018/2019
och ingen hade något negativt att erinra till förslaget.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenhar haft diskussion med SSAB som vill upplåta
del av fastighet Oxelö 8:17 till biotopskyddsområdet (se bilaga 3) då det på denna fastighet
växer flera värdefulla tallar.

Inom ett biotopskyddsområde får inte verksamheter och åtgärder som kan skada
naturmiljön utföras. För att tillgodose syftet med biotopskyddet föreslås särskilda
ordningsföreskrifter.

Stenvikshöjden utgör en biologisk oas i ett område som i övrigt är påverkat av bebyggelse
och vägar. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenbedömer att ett formellt skydd är
nödvändigt för att de höga naturvärdena i området ska bevaras för framtiden. I detta fall
bedöms biotopskyddsområde vara en lämplig skyddsform.

4. Motiv för beslutet
Biotopskyddsområde är en skyddsform som kan användas för små mark- och
vattenområden (biotoper) som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla
livsmiljöer för hotade djur-, svamp- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda.
De biotoper som kan skyddas av en kommun finns förtecknade i bilaga 2 och 3 till
förordningen om områdesskydd. Syftet med att skydda sådana biotoper är att långsiktigt
bevara och utveckla naturmiljöer som har särskilt stort värde för djur- och växtarter. Genom
att skydda naturområden som biotopskyddsområde eller någon annan form av
områdesskydd förbättras förutsättningarna för bevarandet av biologisk mångfald. Skyddet
bidrar också till att uppfylla FN:s konvention om biologisk mångfald och de nationella
miljökvalitetsmål som Sveriges riksdag har antagit, vilket innebär att det finns ett stort
allmänt intresse av att bevara skyddsvärda mark- och vattenområden. I detta fall berörs
särskilt miljökvalitetsmålen ”Ett rikt växt- och djurliv” samt ”Levande skogar”.

Enligt den ekosystemtjänstkarteringsom gjorts i Oxelösunds kommun har aktuellt område
bl.a. klassats som högt värde för biologisk mångfald, ett viktigt område för hälsa,
välmående och återhämtning samt har hög kapacitet för enstaka eller kapacitet för flertalet
tjänster inom luftrening, klimatreglering och bullerdämpning. Området är även utpekat i
Oxelösunds kommuns naturvårdsplan.
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Det berörda området är en hällmarkstallskog med mycket gamla träd samt brynvegetation
med grova aspar och sälgar. Mark med mycket gamla träd utgör livsmiljö för ett flertal
hotade växt- och djurarter. Områdets naturvärden redovisas i bifogad beskrivning (bilaga
2).

5. Syfte samt målbild med biotopskyddsområdet

Syftet är att bevara och på sikt ytterligare utveckla de naturvärden som är knutna till en
bergshöjd med mycket gamla tallar samt ett skogsbryn av väsentlig betydelse för djurlivet,
och som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur-
och växtarter. För att bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden i
biotopskyddsområdetbehöver området skötsel främst i form av gallringar och röjningar av
uppväxande träd och buskar som riskerar att beskugga de gamla, värdefulla tallarna och
lövträden. Det är även viktigt att sköta området så att åldersstrukturen bevaras och
utvecklas.

Målbilden är att områdets gamla tallar står kvar och bidrar till den biologiska mångfalden.
En stig leder upp på berget genom tallbeståndet och går vidare över höjden. Döda tallar får
stå kvar som torrakor och fallna träd så länge de inte hindrar framkomligheten. Ett bryn mot
gräsmarkerna i norr är bevuxet med gamla sälgar och aspar, vilket bidrar till ett ökat fågel-
och insektsliv.

6. Ordningsföreskrifter
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet
att:

1. Skada vegetationen genom att gräva upp växter såsom ris och örter, eller ta bort mossor,
lavar och vedlevande svampar.

2. Göra upp öppen eld.

3. Spika i eller på annat sätt skada träd till exempel genom att bryta grenar och kvistar.

4. Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga,
måla eller liknande.

5. Framföra motordrivet fordon, utom för skötseländamål och pågående verksamhet.

För att vidta en åtgärd i ett biotopskyddsområde krävs en dispensansökan som måste
godkännas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndeninnan åtgärden utförs.

7. Exempel på verksamheter och åtgärder som kan skada
naturmiljön i biotopskyddsområdet

Inom ett biotopskyddsområde får man enligt 7 kap. 11 § miljöbalken inte bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Skogsstyrelsen har i allmänna
råd (SKSFS 2013:1) till 7 kap. 11 § miljöbalken och 6 § förordningen om områdesskydd
enligt miljöbalken m.m. angett att föryngringsavverkning, gallring, röjning, plockhuggning,
selektiv avverkning av de äldsta träden, upparbetning av vindfällda träd, avverkning av
hamlade träd, uttag av bränd eller död ved, markberedning, plantering, sådd, byggande av
skogsbilväg, körning med maskiner, gödsling, kalkning, dikning och dikesrensning är
exempel på skogliga åtgärder eller verksamhet som kan skada naturmiljön.

Ytterligare allmänna exempel på verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön är
grävning, dikning, schaktning, utfyllning med eller tippning av avfall eller överskottsmassor
samt anordnande av upplag. Observera att de angivna verksamheterna ovan endast utgör
exempel. Det kan finnas andra verksamheter och åtgärder som kan orsaka skada på
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naturmiljön i biotopskyddsområdet.Vid planering av en åtgärd behöver alltid en bedömning
göras om åtgärden kan skada naturmiljön.

8. Överenskommelser
SSAB EMEA AB, fastighetsägare till Oxelö 8:17, har åtagit sig att upplåta del av
fastigheten till biotopskyddsområdet,se bilaga 3.

9. Förvaltare
Naturvårdsförvaltare för biotopskyddsområdetska vara Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndeni samråd med naturvårdansvarig i kommunen.

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

11. Ärendets handläggning

Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom biotopskyddsområdetdokumenterades i samband med
en av kommunen beställd naturvärdesinventering av Stenvikshöjden 2016. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningenbedömer att ett formellt skydd är nödvändigt för att de
höga naturvärdena i området ska bevaras för framtiden. I detta fall bedöms
biotopskyddsområdevara en lämplig skyddsform.

Lämplig användning av markområde
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningenhar, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat
och funnit att bildandet av biotopskyddsområde är förenligt med en från allmän synpunkt
lämplig användning av markområdet och överensstämmer med gällande översiktsplan
samt detaljplan.

Remissyttrande
Förslaget har skickats på remiss till Kommunstyrelseförvaltningen,Länsstyrelsen,
Naturvårdsverket, Artdatabanken, SGU, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet,
Friluftsfrämjandet i Oxelösund, Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
Naturskyddsföreningen i Nyköping-Oxelösund samt ägarna till angränsande fastigheter.

Följande fyra yttranden inkom:

 Länsstyrelsen har inga invändningar mot det planerade biotopskyddsområdet.

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

 SGU avstår från att yttra sig i ärendet.

 Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund tycker det är lovvärt att
Oxelösunds kommun vill biotopskydda området och undrar varför tallbeståndet på
privat mark undantagits.

Bemötande av Naturskyddsföreningenssynpunkt: Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningenhar varit i kontakt med SSAB som vill upplåta
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marken till biotopskyddsområde.Området har utvidgats till att även innefatta
värdefulla tallar på SSABs fastighet Oxelö 8:17.

Utmärkning i fält och kungörelse

Efter att beslut om inrättande av biotopskyddsområdetär fattat kommer områdets gränser
märkas ut i terrängen. Beslutet kommer att kungöras i Södermanlands Nyheter och på
kommunens hemsida samt skickas till länsstyrelsen för införande i deras register över
skyddad natur.

Upplysningar

Den som vill överklaga Kommunfullmäktigesbeslut ska skriva till Länsstyrelsen i
Södermanlands län. Skrivelsen skickas till Oxelösunds kommun, 613 81 Oxelösund.
Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet
mottogs. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet som
begärs. Ange även varför beslutet är oriktigt och de bevis som ni vill åberopa till stöd för er
talan.

Ett beslut om bildande av ett biotopskyddsområdeska enligt 7 kap 11 § miljöbalken gälla
omedelbart även om det överklagas. Beslut om ordningsföreskrifter för ett område ska gälla
omedelbart även om de överklagas enligt 7 kap 30 § miljöbalken.

Camilla Norrgård Sundberg Magdalena Nilsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bilagor

1. Karta

2. Beskrivning samt förslag till biotopskydd (samma skrivelse som bilaga 3.1 nedan)

3. Upplåtelse av mark, Oxelö 8:17

3.1 Beskrivning samt förslag till biotopskydd (samma skrivelse som bilaga 2 ovan)

3.2 Karta över den mark som upplåts Oxelö 8:17

4. Skötselplan

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:

Kommunstyrelsen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Fastighetsägare till Oxelö 8:17

Fastighetsägare till Skepparen 1

Länsstyrelsen i Södermanlands län, lansstyrelsen@sodermanland.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Artdatabanken,artdatabanken@slu.se

SGU, sgu@sgu.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
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Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Friluftsfrämjandet i Oxelösund, oxelosund@friluftsframjandet.se

Naturskyddsföreningen länsförbund i Sörmland,
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Årsredovisning 2019

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Årsredovisningen för 2019 godkänns.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för
2019. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens budget innefattar såväl kommunstyrelse-
verksamhet som nämndverksamhet.

Budgeten visar ett positivt resultat för året på 284 000 kr. Detta trots att kostnaden för
snöröjning överskred budget med 1,9 mkr. Bidragande orsaker till det positiva resultatet är
både lägre personalkostnader p.g.a. tjänstledighet, sjukskrivning, vakans och
föräldraledighet och högre intäkter än budgeterat.

Måluppfyllelsen är god; av 16 mål är 11 uppfyllda, 5 inte uppfyllda och 1 har inget
resultat under 2019.

Personalstyrkan har minskat under året för att till viss del kunna anpassa verksamheten till
den sparkraven 2020 och framåt.

Sjukfrånvaron har ökat jämfört med tidigare år, från 7,3% för 2018 till 7,9% för 2019. Det
som är positivt är att sjukfrånvaron minskat för dag 15-90, under november och december
var den 0 vilket innebär att ingen är på väg in i en långtidssjukskrivning. Det finns inte
heller någon pågående långtidssjukskrivning.

Beslutsunderlag
Förslag till årsredovisning MSN 2019

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
Kommunfullmäktige (FK)
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Inledning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som
kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter.

Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen.
Nämnden ansvarar också för uppgi er enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och
rivningslov.

Lokal prövnings- och llsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslags ning. Nämnden arbetar
också med naturvård och strandskyddsdispenser.

Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd.

Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär a ansvara för stomnät i plan och höjd
liksom a llhandahålla geografisk informa on ll allmän och intern verksamhet.

Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB ansvarar för
förvaltning och dri .

Kommunmål 2019 - 2021

Kommunfullmäk ge har för 2019 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska bidra ll
a uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom e flertal mätbara
mål under respek ve kommunmål. Målen följs upp och redovisas ll kommunfullmäk ge två gånger
per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndenbidrar med aktuellt värde för de mätbara kommunmål
som i tabellen är markerade med fet stil. Däre er följer, för de respek ve målen nämndens
kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som
vidtagits.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål 2019

Nämnden har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för budgetåret
2019. Samtliga mål har koppling ll kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till
nämndmålen har må angivits. Nämnden har beslutat vilka värden som ska vara uppnådda vid slutet
av år 2019 för a nämndens mål ska anses uppnå . Uppnådda värden redovisas och kommenteras.
Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Visualisering av måluppfyllelse

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

Uppnå Ej uppnå

Uppåtgående trend

Ingen förändring

Nedåtgående trend
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Vik ga händelser under året

Bygglov

 Har arbetat mycket med interna processer under året.

 Fler ansökningar har kommit in via e-tjänsten, 36 st jämfört med ca 25 året innan

 Uppdaterat alla sidor på hemsidan så a de är anpassade och lä lästa enligt www.lix.se

Plan

 Januari 2019, Detaljplan för radhus vid Sjögatan vann laga kra (PLAN.2017.3)

 Maj 2019, Detaljplaneändringen för Bara industriområde vann laga kra (Plan.2018.6)

 Juni 2019, Detaljplanen för LNG-terminalen antas i kommunfullmäk ge. Ärendet befinner sig
i Mark- och miljödomstolen (PLAN.2017.9).

 September 2019, Granskning genomförs av en detaljplan för nya radhus-/villatomter i
slu ningen norr om Peterslundsskolan (Plan.2017.11) Antagande väntas ske januari 2020.

 Oktober 2019, Detaljplaneändringen för järnvägsområde inom Oxelösunds Hamn antas på
delega on från kommunfullmäk ge av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (PLAN.2019.3).
Laga kra väntas ske i januari 2020 e er e överklagande ll Mark- och miljödomstolen.

 November 2019, Granskning genomförs för detaljplanen för östra och södra Jogersö.
(PLAN.2017.9)

 December 2019, Begäran om planbesked inkommer för e +55-bostadshus vid Ramdalen
(PLAN.2019.24).

 December 2019, Oxelösunds kommun går över ll a göra detaljplaner i e
GIS-program, vilket öppnar upp för en utvecklad medborgardialog och en
förenklad digitalisering av kommunens kartmaterial.

Miljö- och hälsoskydd samt livsmedel

 Inventeringen av enskilda avlopp har fortsa under året

 Inventering av detaljplanelagda grönområden har genomförts

 Implementering av arbete med ekosystemtjänster har påbörjats

Gata/Park

 Ny beläggning på i stort se hela gång- och cykelvägnätet, ca. 88.000 m² eller ca 35 km

 Ombyggna on Frösängsvägen (ny gång- och cykelväg, nya busshållplatser)

 Ombyggna on Motorbåtsvägen (ny gång- och cykelväg)

 Färdigställande av Trossgrändsområdet

 Den nya anslutningen ut ll Vivestaområdet har färdigställts

 Bord och stolar placerades ut på torget under sommaren

Mät/Kart
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 Inköp/implementering av Geosecma (Ny kartsystem med bä re prestanda och större
utvecklingsmöjligheter)

A byta ll en gemensam pla orm för plan, kart, gis, gata, trafik, bygg, MEX och teknisk
infrastruktur är e vik gt steg mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. E byte
medför en betydande minskning av systemadministra onen, d som istället kan läggas på
utveckling. Pla ormen skapar nya möjligheter a kommunicera med medborgare, genom
appar, visualisering och webbkartor.

Administra on

 Förvaltningens GDPR-arbete har drivits framåt, medarbetarna har genomfört
webutbildningar samt kartlagt sina processer

 Regelbundna möten med arbetsgrupperna för a se över vem som gör vad och hur vi ska
arbeta så effek vt som möjligt
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Måluppfyllelse

Läsanvisning

Bedömning av nämndens måluppfyllelse samt nämndens bidrag till uppföljning av
kommunfullmäktigesmål.

Målvärden och uppnådda värden

Av tabellerna på följande sidor framgår ingångsvärden som kommer från resultatet 2018
samt de målvärden som nämnden beslutat ska vara uppnådda vid slutet av 2019. Därefter
visas det faktiskt uppmätta målvärdet per 31 dec 2019.

Kommentarer och analys av nämndens måluppfyllelse vid årets slut

Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen. Måluppfyllelse beskrivs för
varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller bristande. I de fall måluppfyllelse
är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet redovisas.

Nämndens bidrag ll uppföljning av kommunfullmäk gesmätbara mål

Nämnden bidrar med aktuella värden för de mål som är relevanta för nämnden. Dessa mål är angivna
med fet text i tabellen. Under tabellen kommenteras och analyseras måluppfyllelsen.
Måluppfyllelse beskrivs för varje mål med avseende på om måluppfyllelsen är god eller
bristande. I de fall måluppfyllelse är bristande skall åtgärder som vidtagits för att uppnå målet
redovisas.

Visualisering av måluppfyllelse

I tabellen visualiseras måluppfyllelse i kolumnen ”Status och utveckling”. Pilens färg visar om
målvärdet är uppnått. Pilens riktning visar utvecklingen relativt ingångsvärdet.

Uppnå Ej uppnå

Uppåtgående trend

Ingen förändring

Nedåtgående trend
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Mod och fram dstro
I Oxelösund råder mod och fram dstro.

Det innebär en vilja a bryta mönster och a prova nya sä a göra go för kommuninvånarna.Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda
exempel ly s.

Medborgarperspek v, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknararbetet.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde

(2018)

Målvärde

2019

Resultat

2019

Statusoch

utveckling

Aktiv samhällsplanering
Våga göra nytt, utveckla även befintliga
områden. Antal åtgärder per år.1

4 3 7

Information om, och dialog med,
allmänheten om MSNs arbete

Antal informationstillfällen per år - 10 15
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Kommentarer och analys ll nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

Bord och stolar (10 grupper) placerades ut på torget under sommaren, dessa kan fly as runt av
medborgarna e er behov. Ibland står de placerade e och e och ibland står de i grupp.

Ny gång- och cykelväg Frösängsvägen, ny gång- och cykelväg Motorbåtsvägen, ny gång- och cykelväg
ll Vivestaområdet, parkeringsplats Grönviksvägen, ledstång Prismanparkeringen, passage för rullstol

vid bom Femörefortet, Informa onsmonter avseende fimpar på torget.

De nya GC-vägarna skapar en bä re situa on för de oskyddade trafikanterna. Utbyggnad av det
kommunala gång- och cykelvägnätet och tillgänglighetsanpassningarav busshållplatser leder
till bättre förutsättningar för hållbart resande. Tillgänglighetsanpassning vid Prismanparkeringen
bidrar ll en kortare väg ll torget. Parkeringsytan vid telemasten vid Danvik/Grönviken bidrar ll a
bilburna lä are kommer ut i naturen. I en del av de större projekten har Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningenprojekterat i egen regi.

Öppet hus på torget, deltagande på företagsfrukostar samt 12 informa ons llfällen från
förvaltningen på hemsidan
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Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.

I Oxelösund betyder det a alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat u från sina förutsä ningar, a barn och ungdomarak vt deltar i kultur- och fri dsutbudet
och a barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållandenoch i en trygg och säker miljö.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

’

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde

(2018)

Målvärde

2019

Resultat

2019

Status och

utveckling

Underhåll och nyanläggningar av gång-
och cykelvägar (antal m2)

4600 m2 3000 m2 Ca 88 000 m2

Skapa tryggare miljöer Förbättra belysning/siktröjning

Se över och åtgärda platser/sträckor med
dålig belysning, t. ex. längs gång- och
cykelbanor.1

Ja
Inventering,
lägg in i GIS

samt åtgärder
7 åtgärder
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Kommentarer och analys ll nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

E ersom en satsning gjordes på gång- och cykelvägar har målet flerfaldigt uppfyllts. Nu håller hela
GC-vägnätet hög standard vilket skall inbjuda ll a fler cyklar i en bilfri miljö.

Utökad belysning GC-väg Ramdalshöjden och Hagelvägen, siktröjning Folkegatan, Sundavägen,
Björntorpsvägen, Fiskehamnsvägen, Näsuddsvägen. Siktröjning och förbä rad belysning bidrar ll en
säkrare miljö för alla.
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God folkhälsa
Oxelösundarnasfak ska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas posi vt.

I Oxelösund betyder det a invånarnaska känna delak ghet och inflytande, a invånarna deltar i ak viteter som främjar hälsa och friskvård samt lever e självständigt liv
fri från missbruk.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde

(2018)

Målvärde

2019

Resultat

2019

Status och

utveckling

Antal kontrollbesök, miljöskydd 49 30 34

Antal kontrollbesök, hälsoskydd 14 15 13

Antal kontrollbesök, livsmedel 48 52 52
Prioritera tillsyn

Antal avslutade tillsynsärenden, bygglov - 20 18

Främja cyklandet i Oxelösund
Antal åtgärder (t.ex. skyltning,
cykelparkering, ny beläggning,
nyanläggning, ta fram kartor).

4 5 8

Revidera befintlig inventering över
strövområden från 2006

-
Revidering
genomförs

Pågår
Befolkningen i Oxelösunds kommun ska
ha nära till natur och rekreation och
kommunen ska gynna utnyttjande av
strövområden bl. a. genom samverkan
med andra aktörer

Vid detaljplananläggning av ny
bostadsbebyggelse, skolor, förskolor,
äldreboenden ska närhet till
grönområde/naturområde eftersträvas
(beaktas). Andel detaljplaner

100 100 % 100%



10

Kommentarer och analys ll nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

GC-vägnätet är uppdelat i fyra områden och samtliga områden har ll stora delar få en ny slityta,
skyltning av GC-vägar är påbörjat, tre st nya GC-vägar har anlagts.

Faktorn närhet ll grönområde/naturområde är förvaltningen bra på a bevaka och den beaktas
redan vid lokaliseringsprövningen för vad som är en lämplig plats för något.

Antal kontrollbesök miljöskydd och livsmedel: Årets planerade kontroll är genomförd.

Bristande måluppfyllelse

Avslutade tillsynsärenden bygglov: Vi har varit underbemannadeoch därmed prioriterat
ärenden som varit säkerhetsrisker.

Antal kontrollbesök hälsoskydd: P.g.a. vakanser i miljögruppen har inte alla kontrollbesök på
hälsoskydd hunnits med.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Bygglovsgruppen kommer a införa e årshjul under 2020, där kommer man a kunna få en mera
strukturerad uppföljning under året.

Återstående kontrollbesök hälsoskydd genomförs i början av 2020.
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert a åldras i Oxelösund.

I Oxelösund innebär det a äldre med behov av stöd erbjudsmöjlighet a bo kvar i egen bostad och a äldre har inflytande över hur beviljade insatser u örs. Insatser ll
äldre ska vara av god kvalitet, individinriktadesamt ges med go bemötande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde

(2018)

Målvärde

2019

Resultat

2019

Statusoch

utveckling

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

Fysiska tillgänglighetsanpassningar, antal 6
Framtagen

plan
4

anpassningar
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Kommentarer och analys ll nämndens måluppfyllelse

Bristande måluppfyllelse

Ledstången i trappan från Torggatan ner ll parkeringen ger en upplevd trygghet i trappan. En
llgänglighetsanpassad passage från parkeringen ut mot Femörefortet borgar för a de

rörelsehindrade kan ta sig förbi bommen utan a riskera a åka ner för slänten.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Utvärdering om det behövs en lika detaljerad plan som funnits tidigare, eller om det är
tillräckligt med att inventeringar utmynnar i en handlingsplan med förslag på åtgärder.
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A rak v bostadsort
Oxelösund erbjuder e havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

I Oxelösund innebär det a kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fri d och kulturliv. E bra och varierat bostadsutbudfinns för olika behov och åldrar.

Kommunenpräglas av e posi vt företagsklimat som gör det enkelt a starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde

(2018)

Målvärde

2019

Resultat

2019

Status och

utveckling

God planberedskap för
bostadsbyggnation och företagsmark
eftersträvas

Antal antagna detaljplaner för
bostadsbyggande och företagsmark

2 4 4

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

Kommunens NKI1 I Stockholm Business
Alliance servicemätning. Skicka enkät
även till privatpersoner.

>70 - -

Aktivt deltagande vid näringslivsträffar
Antal informationsinsatser/möten med
företag

4 4 5
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Kommentarer och analys ll nämndens måluppfyllelse

God måluppfyllelse

God planberedskap:Två stycken fleråriga projekt med start 2017 antogs under året, där ll antogs två detaljplaneändringar med betydligt kortare
handläggnings der. Förbä rat samarbete med MEX bäddar för en förbä rad intern process.

Vidtagna åtgärder vid mål utan resultat

Upphandling av konsult som genomför NKI-undersökningar drog ut på den vilket innebär a det inte finns några delresultat för 2019. Under 2020 kommer
mätningarna a genomföras e er varje kvartal.
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Hållbar utveckling
Oxelösundskommun tar ansvar för a långsik gt säkra resurser för fram den och för kommandegenera oner.

I Oxelösund innebär det a kommunens ekonomi är stabil, a kommunenär en a rak v arbetsgivare och a kommunenarbetar ak vt för a möta samhällets krav inom
miljöområdet.Det innebär också a kommunen arbetar för ökad integra on och möjlighet ll egen försörjning.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse

Nämndens mål Mått till nämndens mål
Ingångsvärde

(2018)

Målvärde

2019

Resultat

2019

Status och

utveckling

Minska antalet bristfälliga avlopp Antal inspektioner 20 40 26

Framtida frilufts- och
naturvårdskommun, bl.a. genom att
skydda och bevara ekologiska
kärnområden1

Naturinventering bör utföras, andel
detaljplaner

100% 80% 66%
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Kommentarer och analys ll nämndens måluppfyllelse

Bristande måluppfyllelse

54 avlopp inventerades varav 26 stycken krävde inspektion. Några var anslutna till det
kommunala nätet och flera saknade vatten vilket resulterade i färre inspektioner.

Naturinventering har genomförts för de flesta av de detaljplaner där sådan utredning varit relevant.
Totalt är det bara 3 av 7 (43 %) av de detaljplaner som pågår där det varit relevant.
Antalet ärenden varierar stort mellan åren, men är totalt se få vilket ger stor procentuell skillnad i
utslaget. Fleråriga projekt minskar sannolikheten för a det blir naturinventeringar
gjorde e år, då de tar kapacitet från fler kortare detaljplaneprojekt.

Vidtagna åtgärder vid bristande måluppfyllelse

Minska antalet bris älliga avlopp: Inför varje år bestäms e eller flera områden som ska inventeras,
det är svårt a på förhand förutse hur många inspek oner inventeringen ger upphov ll. Egentligen
skulle målet ändras ll antal inventerade istället.

Behovet av naturinventeringar varierar mellan olika detaljplaner, det beror på hur området ser ut och
vad som ska göras. I relevanta detaljplaner görs inventeringar.
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Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäk ges mätbara mål

Nämnden ansvarar för uppföljningen av de må som är angivna med fet s l i tabellen.

Kommunfullmäk gesmätbaramål
Ingångsvärde

(2018)

Resultat

2019
Statusoch utveckling

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %

Resultatet e er reavinster, u ryckt som andel av ska er och statsbidrag ska vara 2019 1,5 %

Ne okostnadsandelen skall vara max 99 %

Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgi er i förhållande ll ska er och statsbidrag

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %

Medarbetarengagemangetbland kommunens anställda ska öka

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska

Resandemed kollek vtrafik ska öka 246 637 248 950

Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %

Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etablerings-perioden ska år 2018 vara minst
50 %
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Kor a ade kommentarer ll uppföljningen av kommunfullmäk ges mätbara
mål:

God måluppfyllelse

Resandet ökar, man har arbetat med fortsa llgänglighetsanpassning av busshållplatser och placerat
fler cykelställ vid busshållplatserna.



19

Uppföljning av nämndens egen styrning i övrigt

Sjukfrånvaron har ökat något under året, målet har inte uppnå s.

På en så pass liten förvaltning som Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så påverkar varje sjukskrivning mycket, redan när en person är borta ger det
e stort utslag.

Åtgärder

Samtal förs med alla som har upprepad kor dsfrånvaro, för a hi a sä a hantera de a för a istället minska sjukfrånvaron. Samtalen hålls av närmsta
chef och ibland även av personalkonsult.

Mål Ingångsvärde 2018 Målvärde 2019 Resultat 2019 Status och utveckling

Sjukfrånvaron ska minska 7,33% 5 % 7,94%
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Personal

Antalet anställda på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har minskat ll 16 årsarbetskra er
jämfört med 18 året innan. De a beror bland annat på a vakanser vid tjänst- och föräldraledigheter
inte har ersa s med vikariat. Antalet manställda har också minskat. Det har också gjorts
anpassningar ll den nya, lägre budgeten så alla vakanta tjänster som uppstod 2018 har inte llsa s.

Sjukfrånvaron har ökat något, från 7,33% ll 7,94%.

Den korta sjukfrånvaron har ökat, både dag 1 och dag 2-14. Både chefer och personalkonsulter har
ha samtal med de som har återkommande kor dsfrånvaro för a se vad som kan göras för a
minska denna.

Dag 15-90 har minskat från delårets 3,83 ll 2,14 för helåret. De a innebär a dag 91 och framåt
borde minska framöver då förvaltningen i dagsläget inte har någon på väg in i en längre sjukskrivning.
A siffran är högre för 2019 är 2018 beror på a det fanns lång dssjukskrivningar från 2018 som
fortsa e i början av 2019, dessa är dock avslutade.

I delårsrapporten var resultatet 0% dag 15-90, de a var också resultatet för november och december
vilket gör a prognosen framåt är en minskning av lång dssjukskrivningar.

Dag 1 + 2-14 Dag 15-90 Dag 91- Totalt

2019 1,37 + 3,38 1,06 2,14 7,94

2018 1,04 + 2,71 2,21 1,36 7,33
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Ekonomi

Ekonomiskt u all 2019, tkr MSN

 Övriga  
Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad Resultat
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd 610 0 -657 -47
Gemensam administration 2 014 0 -1 726 288
Hållbar utveckling 426 0 -32 394
Mät, plan o bygg 4 237 2 302 -5 312 1 227
Gator o vägar, gatubelysning 11 862 114 -13 681 -1 705
Park, torg, allmänna platser 5 337 0 -5 480 -143
Miljö o hälsoskydd 1 619 1 694 -3 043 270
VA o renhållning 1 0 -1 0
Summa för ansvarsområdet 26 106 4 110 -29 932 284

Summa 2018 27 771 3 835 -30 443 1 163
Summa 2017 27 108 3 625 -30 205 528
Summa 2016 27 834 6 610 -34 287 157

Ursprungligt anslag 25 449
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar 607
Medel till prioriterade grupper 2019 50
Ny anslagsram 26 106

U all jämfört med budget
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
redovisar ett resultat på +0,3 mkr 2019.
Personalkostnaderna är 1,6 mkr mindre än
budgeterat p.g.a. vakanta tjänster, frånvaro
och föräldraledighet. Intäkterna exklusive
kommunanslag är 0,8 mkr högre än budgeterat
och här ingår även statsbidrag för LONA-
projekt à 0,4 mkr. Kustbostäders
förvaltningsuppdrag Gata-Park har kostat 1,9
mkr mer än budgeterat, vilket främst beror på
ett nytt avtal för snöröjning.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnd
Arvoden högre än budgeterat, bl.a. ett
extrainsatt sammanträde.

Gemensam administration
Positivt resultat främst p.g.a. sjukdom och
tjänstledighet.

Hållbar Utveckling
Tjänst som miljöstrateg ej tillsatt varav hälften
av lönekostnaden skulle belastat Hållbar
utveckling.

Mät, plan och bygg
Ökade avgiftsintäkter 0,3 mkr, 0,7 mkr minskad
personalkostnad p.g.a. av vakanta tjänster,
sjukdom och föräldraledighet. 0,3 mkr mindre i
konsultkostnader som mestadels avsåg
ersättare vid tjänstledighet inom bygglov.

Gator och vägar, gatubelysning
Ersättning till Kustbostäder för
förvaltningsuppdrag Gata överskrider budget
med 1,9 mkr som främst beror på ett nytt avtal
för snöröjning. Anläggningsentreprenad 0,3
mkr dyrare, el 0,3 mkr billigare än budgeterat
p.g.a. byte av gatljus till LED-belysning.

Park, torg, allmänna platser
0,1 mkr i ej budgeterade konsulttjänster,
största delen avser inventering av allmänna
platsmarker.

Miljö och hälsoskydd
Löner 0,5 mkr mindre än budgeterat, här var
andra halvan av ej tillsatt tjänst som
miljöstrateg budgeterad. Andra vakanta
tjänster och frånvaro har också påverkat
resultatet positivt.
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Statsbidrag som beviljats för LONA-projekt av
Länsstyrelsen 0,4 mkr som därmed täcker del
av kostnader för LONA-projekt à 1 mkr.

U all jämfört med föregående år
Kommunanslaget har minskat med 1,7 miljoner
och resultatet är 0,9 mkr sämre 2019 än 2018.
Debiterade avgifter har ökat med 0,2 mkr.
2019 har MSN använt 0,4 mkr i statsbidrag för
LONA-projekt till skillnad från förra året när
MSN tog hela kostnaden för dylika projekt.
Kustbostäders förvaltningsuppdrag Gata-Park
2,1 mkr dyrare som främst beror på ett nytt
avtal för snöröjning. Löner 1,3 mkr mindre än
förra året p.g.a. vakanta tjänster, färre tjänster

och tjänstledighet. Anläggningsentreprenad
2019 0,4 mkr mer och el 2019 0,4 mkr mindre
p.g.a. byte av gatljus till LED-belysning.
Kostnader för konsulter och inhyrd personal
minskat med ca 1,7 mkr bl.a. för konsulter
inom bygglov. Förra året ingick också i
konsultkostnaden en inventering av
tillståndsbedömning av vägar à 0,4 mkr.
Kapitalkostnader för investeringar 0,5 mkr
högre 2019 än 2018.

Investeringar MSN 2019
Miljö- och
Samhällsbyggnad

Budget
mkr

Bokslut
mkr

Område / objekt 2019 2019

Asfaltering, gator, gång
och cykelvägar 14,3 18,3
Byte av gatljus till
LED-belysning 10,8 10,2
Granliden ny väg 3,0 3,2
Allmänna ytor
Fiskehamnen asfaltering
Tillgänglighet
Busshållplatser
Övrigt
Cykelställ vid
busshållplatser
Stenvikshamnen
Torget, öka attraktivitet

4,1
0,9

0,8
13,0

0,6
2,0
0,2

1,0
1,0

0,8
0,1

0,6
0,3
0,2

Summa 49,7 35,7

De största investeringarna omfattar asfaltering
och byte av gatljus till LED-belysning.
Oxelösunds kommun har haft ett bra avtal med
NCC gällande asfaltering. LED-belysning blir
klar i början av 2020 och kommer att minska

kostnaderna för gatubelysningens
elförbrukning med drygt hälften.
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Revision

Länsstyrelsen har genomfört en uppföljande revision av livsmedelskontrollen; delar av tre avvikelser
kvarstår och ska besvaras senast 2 mars 2020.
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Taxor 2020

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas och gäller från och
med det datum den antas i kommunfullmäktige.

2. Sammanfattning
Livsmedelslagen har förändrats under hösten 2019 och vissa begrepp har ändrats, detta
innebär att taxan behöver uppdateras för att nämnden ska ha möjlighet att ta ut de avgifter
som livsmedelskontrollen innebär, t.ex. timavgift, avgift för registrering och årlig
kontrollavgift.

Förslaget till taxa är framtaget av SKR och är anpassat till Oxelösunds kommun.

Timavgiften i taxan anges till 1021 kr enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-10-16.

Beslutsunderlag
Förslag livsmedelstaxa 2020

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef

Beslut till:
KF (FÅ)

MSF (FK)



Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Oxelösund kommuns kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet,
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som meddelats med
stöd av denna lagstiftning.

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det tappas ur
kran till konsument,1 och

2. snus och tuggtobak.

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för

1. registrering av anläggning

2. årlig offentlig kontroll

3. uppföljande kontroll som inte var planerad

4. utredning av klagomål

5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg

6. importkontroll

7. offentlig kontroll i övrigt

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt
livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden efter handläggning.

Timavgift

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1021 kronor per timme kontrolltid.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som
anges i taxan.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som
utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 2 gånger
ordinarie timavgift.



Avgift för registrering

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för en
timmes kontrolltid.

Årlig kontrollavgift

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen
(2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas.

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelat
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1.

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med
timavgiften.

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av
anläggningens kontrollbehov.

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Fast årlig avgift omfattar
kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska betalas från och med det
kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp
för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering skett faktureras den årliga
kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 5 § och i förekommande fall
enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan kontrolltid,
ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret.

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört.

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad och
som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig
kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska kostnaderna för provtagning och
analys av prover.

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Höjning eller nedsättning av avgift

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ett
enskilt ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa.



Avgift exportkontroll

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala avgift till
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. Avgiften ska
motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat enligt 5 §.

Avgift importkontroll 14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som
avses i 6 §, betala avgift till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för sådan särskild
importkontroll som följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover

Avgiftens erläggande och verkställighet

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oxelösunds kommun genom dess Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift
eller faktura.

16 § Av 33 § livsmedelslagen framgår att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får förordna
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Överklaganden

Enligt 31 § livsmedelslagen överklagas Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om
avgift hos länsstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 april 2020.



Bilaga 1: Riskmodul

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter om
avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig kontrolltid
beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen (tabell 1 nedan) och av
informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan multipliceras med den tidsfaktor som
följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan).
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Svar på e-förslag - Snöröjning av gång och cykelväg till 
Vivesta  
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

E-förslaget anses besvarat. 

2. Sammanfattning  

Ett e-förslag har inkommit gällande snöröjning av gång- och cykelväg till Vivesta. 
Förslagsställaren skriver: 

”I början av 2019 fick kommunen för sig att sluta med att snöröja den grusade gång och 
cykelvägen. Som går från Aspaleden vid sidan av åkerfält, samt genom skog, ut mot 
Vivesta och Aspa. Man satte även upp flera skyltar och nya fundament om detta. Nu kan 
man ju fråga sig varför? Denna gång och cykelväg är väldigt populär och används frekvent 
året runt, av en stor grupp människor, i det vackra Oxelösund. Den är också den kortaste 
och mest miljövänliga vägen, för att ta sig ut mot Vivesta , Aspa och Brannäs. Kommunen 
håller på att utveckla Vivesta/ Granliden som ett nytt område för året runt boende. Arbeten 
med att dra ut vatten, avlopp och stadsnätet pågår. Fast man klarar tydligen inte av att 
snöröja denna fina gång och cykelväg, som ansluter till området på ett snabbt och 
miljövänligt sätt. Då från centrum och Frösängs hållet. Så mitt e-förslag är att ni så snabbt 
som möjligt, återupptar snöröjningen på denna sträcka. Ett önskemål som finns hos många 
av kommunens medborgare. Denna väg är dessutom väldigt populär som motions och 
friskvårdsled. Så ett återupptagande av snöröjningen på denna gång och cykelväg, vore 
förnuftigt för både människor och miljö.” 

Förslaget har fått 63 gillande. 

Beslutet att inte snöröja sträckan togs inför vintersäsongen 2018/2019. 
Anledningen till det beslutet var att gång- och cykelvägen inte håller standarden av en 
kommunal gång- och cykelväg gällande bredd eller underlag. Kommunen kan vintertid då 
inte, oavsett om sträckan snöröjs av en maskin, garantera en tillfredsställande trygghet och 
tillgänglighet på den sträckan gällande vinterväghållning. I och med färdigställandet av 
Sundsörsvägens förlängning med tillhörande separerad gång- och cykelväg finns idag en 
alternativ väg till Vivesta/Brannäs.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget bör anses 
besvarat. 
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Beslutsunderlag  
E-förslag – Snöröjning av gång- och cykelväg till Vivesta. 

 
 
 
Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin 
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef  
 
 
Beslut till:  
Förslagsställaren (för kännedom) 



E-förslag

Rubrik Snöröjning av gång och cykelväg till Vivesta

Förslag

I början av 2019 fick kommunen för sig att sluta med att snöröja den grusade gång och cykelvägen. Som går från Aspaleden

vid sidan av åkerfält, samt genom skog, ut mot Vivesta och Aspa. Man satte även upp flera skyltar och nya fundament om

detta. Nu kan man ju fråga sig varför? Denna gång och cykelväg är väldigt populär och används frekvent året runt, av en

stor grupp människor, i det vackra Oxelösund. Den är också den kortaste och mest miljövänliga vägen, för att ta sig ut mot

Vivesta , Aspa och Brannäs. Kommunen håller på att utveckla Vivesta/ Granliden som ett nytt område för året runt boende.

Arbeten med att dra ut vatten, avlopp och stadsnätet pågår. Fast man klarar tydligen inte av att snöröja denna fina gång och

cykelväg, som ansluter till området på ett snabbt och miljövänligt sätt. Då från centrum och Frösängs hållet. Så mitt e-förslag

är att ni så snabbt som möjligt, återupptar snöröjningen på denna sträcka. Ett önskemål som finns hos många av

kommunens medborgare. Denna väg är dessutom väldigt populär som motions och friskvårdsled. Så ett återupptagande av

snöröjningen på denna gång och cykelväg, vore förnuftigt för både människor och miljö.

Förslagsställare

Antal ja-röster

Sammanställning

av kommentarer
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Ansökan om tillstånd för Oxelö Marknad 2020

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

1. Lions Club får lördag 9 maj 2020 kostnadsfritt disponera

 Järntorget, förutom marken utanför Prisman 2 (mark under skärmtak) med
angränsande gator.

 Hela Torggatan mellan fastigheten Vitsippan 6 och Kaptensgatan förutom
marken utanför Kustgrillen där hela ytan på Torggatans sydvästra sida utanför
byggnaden ska hållas tom.

 Thams väg från korsningen med Strandvägen över järnvägsbron fram till

 Torggatan.

 Parkeringen framför Folkets Hus.

 Parkeringen utanför Vårdcentralen.

 Biblioteksgatan.

 Vändplan och parkering utanför Hotell Ankaret.

2. Kostnadsfritt disponera parkeringen (40*140 m) nedanför Prisman från torsdag
7 maj 12.00 till söndag 10 maj 13.00.

3. Lions Club får ta upp platshyror av försäljare och utställare.

4. Lions Club får genomföra helikopteruppstigningar från Frösängs gärde.

5. Parkeringsförbudet i kommunen upphävs under marknadsdagen förutom på
Badhusgatan.

6. Parkeringen utanför hotellet, vid vändplanen, används för parkeringsplatser för
rörelsehindrade och för marknadskontor.

7. Dispens medges för att på Järntorget få framföra fordon för material- och
varutransporter tillhörande marknaden under både fredag och lördag.

8. Djur som förevisas ska ha tillgång till foder, vatten, skugga och insynsskydd.

9. Lions Club åläggs att anordna avstängningar och skyltning enligt gällande
trafikföreskrifter samt informera berörda fastighetsägare om avstängningarna.

10. Lions Club åläggs att ha bevakning på parkeringen nedanför Prisman så att
parkeringen inte tas i anspråk innan torsdagen den 7 maj 12.00.

11. Försäljningsstånd får inte blockera dörrar till affärer inom marknadsområdet

12. Kontaktperson från Lions Club ska finnas tillgänglig under marknadsdagen.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-02-12 MSN.2019.32

2. Sammanfattning
Lions Club i Oxelösund har lämnat in ansökan om tillstånd att ta i anspråk offentlig plats
i Oxelösund från klockan 12.00 torsdagen 7 maj 2020 till klockan 13.00 söndag 10 maj
2020.

Lions Club i Oxelösund brukar årligen anordna Oxelö marknad i centrala Oxelösund och
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tidigare år ställt sig positiv till arrangemanget.
Lions Club får stå för direkta kostnader i samband med arrangemanget.

Erforderliga tillstånd för förevisning av djur och livsmedelshantering söks av respektive
näringsidkare.

Beslutsunderlag
Ansökan Oxelö Marknad 2019

Camilla Norrgård Sundberg Johan Rubin
Miljö- och samhällsbyggnadschef Gatuchef

Beslut för kännedom till:
Lions Club
Sörmlandskustens Räddningstjänst
Polisen
Kustbostäder
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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Handl.nr

Diarienr

MARKNADSKOMMITTÉN

Oxelösunds Kommun
Kommunstyrelsen

61381 Oxelösund

2019-10-3U

UONS OXELÖ MARKNAD 2020, 38: E MARKNADEN

Lians Club i Oxelösund kommer att sedvanligt anordna Lions Oxelö Marknad
2020, datumet är fastställt till den 9 maj om tillstånd beviljas.

Förändringar i marknadens omfattning och dess inriktning jämfört med tidigare
är planeras inte.

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg (FSVJ) kommer under marknadsdagen att
erbjuda resor mellan Oxelösund och Nyköping. Tagen körs i tid+abellbunden
trafik med ånglok eller med andra tidstypiska rälsfordon.

Toalet+vagn kommer att finnas under marknadsdagen och disponeras av vara
besökare. U+placering av denna kommer a+t ske under fredag 8 maj. Knallar med
livsmedelshantering har tvätt- och +oale++-möjlighe+er i lokal hyrd av Lions Club.

Tivolit kommer att finnas på parkeringen nedanför Prisman, där en y+a av 140 x
40 m kommer att tas i anspråk. Tivolit påbörjar uppsä+tningen av materiel pä
området mellan infarten till parkeringen och järnvägsbron kl 12.00 på torsdag 7
maj och på resterande del av tivoliområdet kl 18.00.

Vi avser även detta ar att kon+rak+era Björkmans Event AB.

Parker! ngsy+an framför Vårdcentralen kommer a+t u+ny+tjas av föreningslivet.

Lions CIub Oxelösund
Box 88
Hagvägen 4
613 22 OXELÖSUND

Org.nr: 819000-9558
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LIONS CLUB I OXELÖSUND MARKNADSKOMMITTÉN

Vi avser även att ha underhållning från den mobila scenen på Järntorget.
2019-10-30

Vi anhåller om följande tjänster i samband med marknaden:

A++ kos+nadsfri+t få disponera samma område som förra aret:
Järntorget med angränsande gator, 140 m av Prismanparkeringen
räknat från Järnvägsbron, Thams väg från korsningen med
Strandvägen över järnvägsbron fram till Torggatan. Torggatan
mellan Vitsippan och Kap+ensga+an, Biblioteksgatan, planen framför
Folkets Hus, parkeringen utanför First Hotel, gräsplanen mellan
kommunhuset och "Herrgarden" och parkeringen utanför
Vårdcentralen.

A++ få ta upp pla+shyror av försäljare och u+s+ällare.

A++ det medges tillstånd för helikopterupps+i9ningar från Frösängs
gärde.

A++ det inte ges tillstånd dagen före marknaden och marknadsdagen
till andra arrangemang som kan störa eller konkurrera med
marknaden.

Att parker! ngsförbudet i kommunen upphävs under marknadsdagen

A++ dispens erhalles för att på Järn+orget få framföra fordon för
materiel- och varu-transpor+er tillhörande marknaden gällande frän
fredag 8/5 kl 17.00 till söndag 10/5 kl 1300.

Lions Club Oxelösund
Box 88
Hagvägen 4
613 22 OXELÖSUND

Org.nr: 819000-9558



LIONS CLUB I OXELÖSUND MARKNADSKOMMITTÉN
2019-10-30

Vi hoppas på Kommunens sedvanliga välvilliga bemötande i denna fråga.

Bilaga: Marknadskar+a 2019

Oxelösund 2019-10-30

Med vänlig hälsning
^^ K^^ Ö^L/{-~

Sören Helgesson
Marknadsgeneral
Lions Club Oxelösund
Tfn 070 3086395
lvshelgess@hotmail. com

Lions Club Oxelösund
Box 88
Hagvägen 4
613 22 OXELÖSUND

Org.nr: 819000-9558
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Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-24

Utdragsbestyrkande

(11) Dnr MSN.2020.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Delges:

Revisorerna
2020-02-05
Grundläggande granskning 2019

Länsstyrelsen Södermanlands län
2020-01-22
Beslut på överklagande om byggsanktionsavgift, Iden 14

Kommunstyrelsen
2020-01-29
Ks § 8- Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där nämnd
själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Ks § 8 Dnr KS.2019.18

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

Kommunstyrelsens beslut

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

Sammanfattning

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 6:e mars 2019 ansökan om utökade
anslag med 1,5 mkr till Utbildningsnämnden med anledning av ett utökat behov av
verksamhet kopplat till ett enskilt barn. Kommunstyrelsen beslutade att Utbildningsnämnden
inte skulle medges utökat anslag men gav samtidigt kommunchefen i uppdrag att
genomföra en utredning kring finansieringsansvar för de kostnader som uppstår där nämnd
själv inte kan påverka orsak till brukarens ökade behov med inriktning på central
finansiering eller fortsatt finansieringsansvar hos verksamhetsnämnd.

Den utredning kommunchefen genomfört redovisas i denna tjänsteskrivelse. Utredningen
tar upp frågan om finansieringsansvar, hur dessa inverkar på ansvarsfördelningsprinciper
inom den politiska organisationen, vilka finansierings- och ansvarsprinciper som hittills valts
i Oxelösunds kommun samt övriga aspekter som bör värderas vid beslut om finansierings-
och ansvarsfördelningsprincip.

Mot bakgrund av utredningens resultat föreslås Kommunstyrelsen att behålla nu
gällande finansierings- och ansvarsfördelningsprincip. Förslaget innebär att
kostnader som uppstår under ett verksamhetsår inom en nämnds verksamhet bör
bäras av denna verksamhetsnämnd och att budgetfördelningen kommande
verksamhetsår även fortsatt bör baseras på denna princip.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Utredning om finansieringsansvar för kostnader som uppstår där
nämnd själv ej kan påverka brukarens ökade behov med inriktning på central finansiering



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2020-01-29

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

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

______

Beslut till:
Kommunchef (FK)

Nämnderna (FK)





     

  

 

 

 

 

Oxelösunds kommun 
Grundläggande granskning 2019 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 
 

   

Innehåll 

1 Sammanfattning .................................................................................................. 2 

2 Inledning .............................................................................................................. 3 

2.1 Bakgrund ............................................................................................................... 3 
2.2 Syfte och revisionsfrågor ....................................................................................... 3 
2.3 Avgränsning och definitioner .................................................................................. 3 
2.4 Genomförande....................................................................................................... 4 

3 Revisionskriterier ................................................................................................ 5 

3.1 Kommunallagen 6 kap. §1 och §6.......................................................................... 5 
3.2 Kommunens styrsystem ........................................................................................ 5 

4 Kommunstyrelsen ............................................................................................... 8 

4.1 Styrning ................................................................................................................. 8 
4.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering ................................................................ 9 
4.3 Intern kontroll ......................................................................................................... 9 
4.4 Uppsiktsplikt ........................................................................................................ 10 

5 Kultur- och fritidsnämnden ............................................................................... 13 

5.1 Styrning ............................................................................................................... 13 
5.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering .............................................................. 14 
5.3 Intern kontroll ....................................................................................................... 14 

6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ........................................................... 15 

6.1 Styrning ............................................................................................................... 15 
6.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering .............................................................. 17 
6.3 Intern kontroll ....................................................................................................... 17 

7 Utbildningsnämnden ......................................................................................... 18 

7.1 Styrning ............................................................................................................... 18 
7.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering .............................................................. 19 
7.3 Intern kontroll ....................................................................................................... 20 

8 Vård- och omsorgsnämnden ............................................................................ 21 

8.1 Styrning ............................................................................................................... 21 
8.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering .............................................................. 22 
8.3 Intern kontroll ....................................................................................................... 23 

9 Svar på revisionsfrågor ..................................................................................... 24 

Källförteckning .......................................................................................................... 25 

Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner ...................................................... 26 

 
 

 
 



 

2 

1 Sammanfattning 

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

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

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

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

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

Utifrån granskningsresultatet har vi identifierat följande områden för utveckling:   

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

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

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

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

2.1 Bakgrund 

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

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

Utifrån detta genomförs den grundläggande granskningen genom att: 

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

► Dialogen med revisionsobjektet är en del i revisionsprocessen. 

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

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

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

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

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

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

2.3 Avgränsning och definitioner 

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

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

KS Kommunstyrelsen 

KSF Kommunstyrelseförvaltningen 

KFN Kultur- och fritidsnämnden 

MSN Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

UN Utbildningsnämnden 

VON Vård- och omsorgsnämnden 

2.4 Genomförande 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 

  

Nämnd/styrelse Datum för dialogmöte 

Kommunstyrelsen 2019-10-10 

Kultur- och fritidsnämnden 2019-11-06 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-12 

Utbildningsnämnden 2020-02-05 

Vård- och omsorgsnämnden 2019-12-11 
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3 Revisionskriterier 

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

3.1 Kommunallagen 6 kap. §1 och §6  

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

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

3.2 Kommunens styrsystem 

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

Figur 1 – Kommunens styrsystem 

 

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

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

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

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

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

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

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

3.2.1 Uppföljning 

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

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

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

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

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

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

3.2.2 Internkontrollreglemente för Oxelösunds kommun 

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

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

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

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

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

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

  

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

upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen.  

► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar. 

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

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

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

intern kontroll inom sitt område.  

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

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

4.1 Styrning  

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

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

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

Kommunmål 
Antal 

KS mål 

Antal 

mått till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås?  

Mod och framtidstro 6 7 4 bedöms uppnås. 

2 bedöms vara 

osäkra. 

1 bedöms ej uppnås. 

Ja 

Trygg och säker uppväxt 3 3 Samtliga bedöms ej 

uppnås. 

Ja, för 2 av 3. 

God folkhälsa 3 5 Ja ET1 

Trygg och värdig ålderdom 2 2 1 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

Attraktiv bostadsort 5 9 2 bedöms uppnås. 

5 bedöms vara 

osäker. 

2 uppnås ej. 

Ja 

Hållbar utveckling 6 15 5 bedöms uppnås. 

7 bedöms vara 

osäkert. 

3 uppnås ej. 

Delvis, för 2 av 3. 

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

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

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

4.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

 KS bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv 

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

4.3 Intern kontroll 

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

Kommunstyrelsen 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-11-28 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

Ja, 7 rutiner med kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja, frekvens anges. 

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Delvis, det anges vem rapportering ska ske 

till. 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Nej 

Framgår kontrollansvarig? Nej 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-05-29  

2019-10-23 

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

avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment som 

följdes upp. Det fortgående arbetet beskrivs. 

Vid uppföljning i oktober följs övriga upp och 

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

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



 

10 

det fortgående arbetet för identifierade 

kontrollmoment med avvikelse beskrivs.  

Har styrelsen rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

 Nej 

Kommentarer till kommunstyrelsens uppföljning av den intern kontroll 

► Det saknas information för flera av momenten enligt kommunstyrelsens anvisningar 

för internkontrollarbetet. 

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

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

gång årligen. 

► För kontrollmoment avseende befolkningsprognos ska kontroll ske 4 gånger vid 

påtagliga avvikelser. Rapportering ska ske till kommunstyrelsen vid påtagliga 

avvikelser. Återrapportering har skett i oktober.   

► Styrelsen har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 

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

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

4.4 Uppsiktsplikt 

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

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

Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning av kommunen 

 Mars April Augusti 
(delår) 

Oktober 

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

Bedömning 
helår 

 Positivt  Positivt  Negativt  Positivt 

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

och (2) att utgifter för investeringar inte ingår i kostnader för drift.  



 

11 

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

 

I tabell nedan redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 2019. 

Kommunstyrelsen  

Uppsiktsplikt 

Nämnd Sammanträde Ärende 

VON 2019-01-30  

 

 

 

2019-05-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-09-04 

 

 

 

 

 

2019-10-23 

 

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

 
► KS godkände den rapport som PWC lämnade 

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

 
► Vid den ekonomiska uppföljningen 

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

 
► Rapport med anledning av prognosticerat 

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

 
► Under informationsärende i oktober presenterar 

kommunchef att åtgärder inom VON börjar visa 
god effekt. 

MSN 2019-09-25 

 

► KS mottar muntlig information från 

förvaltningschef rörande 4 VA områden. 

Innehållet framgår ej av protokoll. 

UN 2019-03-06 

 

 

 

 

 

 

2019-04-24 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

2019-09-04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-27 

 

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

 
► Vid ekonomisk uppföljning i maj prognostiserade 

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

 
► Vid KS sammanträde i september godkänns 

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

 
► KS avslår UNs begäran om medel för elever som 

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

 
► Vid kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning i 

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

KFN ET ► Särskild uppföljning utöver miniminivå framgår ej. 

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

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

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

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

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

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

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

5.1 Styrning  

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

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås?  

Mod och framtidstro 4 11 9 bedöms uppnås.  

2 bedöms ej 

uppnås. 

ET då statistikmätning 

ej kommer ske under 

2019. 

Trygg och säker uppväxt 4 9 8 bedöms uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

God folkhälsa 3 4 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Trygg och värdig ålderdom 2 3 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

Attraktiv bostadsort 6 9 5 bedöms uppnås.  

3 bedöms ej 

uppnås.  

1 bedöms vara 

osäkert. 

För 1 mål uppges 

nämnden inte kunna 

påverka utfallet (avser 

antal 

föreningar/studieförbund 

med verksamhet i 

kommunen).  

För 1 mål uppges det 

saknas resurser för 

genomförande. 

Hållbar utveckling 3 3 Samtliga bedöms 

uppnås. 

ET 

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

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

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

5.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Kultur – och fritidsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

Bedömning helår Positiv  Positiv  Positiv  Positiv  

Expedierat till 
KS? 

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

Övrig 
uppföljning 

► Framgår ej av nämndens protokoll.  

5.3 Intern kontroll 

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

Kultur och fritidsnämnden  

Internkontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-11 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

 Ja, det är 5 rutiner och kontrollmoment.  

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja, omfattning och frekvens framgår av 

planen.  

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja  

2019-05-21 

2019-11-19 

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

kontrollmoment godkända. Vid 

sammanträdet följde nämnden upp 1 

kontrollmoment från år 2018. Uppföljningen 

visade på 1 avvikelse. Kultur- och fritidschef 

uppdrogs genomföra en genomgång av 

riktlinjerna och återrapportera arbetet vid 
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nästa uppföljningstillfälle. Föreslagen åtgärd 

för kontrollmomentet godkändes.  

 

Vid sammanträdet den 19 november var 4 av 

5 kontrollmoment godkända. Av protokoll 

framgår att det 1 kontrollmomentet 

redovisades och godkändes i maj, varför 

uppföljning ej har skett i november. Att det 

enbart ska följas upp 1 gång framgår av 

internkontrollplanen.  

Har nämnden rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

 Ja 

Har nämnden expedierat till KS?  Ja, till KSF 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

6 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

6.1 Styrning 

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd 

då målvärdet 

inte bedöms 

uppnås?  

Mod och framtidstro 2 2 1 kommer uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 

ET 

Trygg och säker uppväxt 1 2 Båda bedöms uppnås. ET 

God folkhälsa 3 7 5 bedöms uppnås. 2 

bedöms inte uppnås. 

Delvis. Framgår 

för 1 av 2. 

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Bedöms vara osäkert. ET 

Attraktiv bostadsort 3 3 2 bedöms uppnås. 1 

bedöms vara osäkert. 

ET 

Hållbar utveckling 2 3 2 bedöms uppnås. 1 

bedöms inte uppnås. 

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

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

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

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

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

Sammanträde Innehåll 

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

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

siffror att redovisa gällande sjukfrånvaro 

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

sjukskrivningstal att redovisa för år 2019. 

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

2019-06-18 Personalsituationen på förvaltningen 

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

information om sjukskrivningstal lämnats vid sammanträdet. 

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

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

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

Sammanträde Innehåll 

2019-03-19 Muntlig redogörelse  

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

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

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

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

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

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

Bedömning helår  Positiv   Positiv  Positiv  Positiv  

Expedierat till 
KS? 

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

Övrig 
uppföljning 

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

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

6.3 Intern kontroll 

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

Miljö – och samhällsbyggnadsnämnden 

 Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-18 

Anges vilka rutiner samt vilka 

kontrollmoment som ska följas upp? 

Det anges 6 rutiner och kontrollmoment.  

Framgår omfattningen på uppföljningen 

och med vilken frekvens uppföljning ska 

ske? 

Nej 

Framgår till vem avvikelserapportering 

ska ske? 

Nej 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja,  

2019-05-22 

2019-10-22 

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

av nämndens 6 kontrollmoment. 1 av 2 

godkänns. Det vidtas åtgärder för det moment 

som inte blev godkända och förvaltningen ”ska 

återrapportera till nämnden om vad som gjorts 

vid nästa uppföljning”. Åtgärderna framgår ej av 

protokoll. 

 

Vid sammanträde i oktober skulle 5 av 

nämndens kontrollmoment följas upp. 1 av 

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

åtgärder framgår ej.  

 

1 kontrollmoment skulle ha följts upp men har 

inte genomförts i väntan på resultat från SCBs 

medborgarundersökning. Uppföljningen 

godkänns och förvaltningen ”ska återrapportera 

till nämnden om vad som gjorts vid nästa 

uppföljning”. 

Har nämnden rapporterat resultatet av 

den interna kontrollen till revisorerna? 

Ja  

Har nämnden expedierat till KS?  Ja, till KSF  

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

internkontrollplan).  

► Nämnden fattar inte särskilda beslut vid iakttagna brister.  

► Varken omfattningen på uppföljningen/frekvens eller till vem avvikelserapportering 

ska ske framgår. 

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

7 Utbildningsnämnden 

7.1 Styrning 

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

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

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte 

bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 3 3 2 bedöms uppnås.  

1 bedöms inte 

uppnås. 

Åtgärder kommer 

inte vidtas då 

ekonomin ej ger 

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

1 bedöms vara 

osäkert.  

ET 

God folkhälsa 2 10 Samtliga bedöms 

vara osäkra. 

ET 

Trygg och värdig ålderdom 0 0 ET  ET 

Attraktiv bostadsort 4 4 1 bedöms uppnås. 

3 bedöms vara 

osäkert. 

ET 

Hållbar utveckling 6 6 5 bedöms inte 

uppnås. 

1 bedöms vara 

osäkert. 

Ja 

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

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

7.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Utbildningsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti (delår) Oktober 

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

Bedömning helår  Negativ  Negativ   Negativ  Negativ  
 

Expedierat till 
KS? 

 Nej  Nej  Ja, till KSF  Nej 

Övrig 
uppföljning 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanträde Innehåll 

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

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

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

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

7.3 Intern kontroll 

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

Utbildningsnämnden 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-17 

Anges vilka rutiner samt vilka 

kontrollmoment som ska följas upp? 

Ja, det anges 6 rutiner och kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen 

och med vilken frekvens uppföljning ska 

ske? 

Ja 

Framgår till vem avvikelserapportering 

ska ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-05-27 

2019-11-21 
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Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid uppföljning i maj blev 2 av 6 kontroller 

godkända. Nämnden godkände föreslagna 

åtgärder och att förvaltningen ska 

återrapportera vad som gjorts vid nästa 

uppföljning. Föreslagna åtgärder framgår ej 

av protokoll. 

 

Vid uppföljning i november bedöms 3 

kontroller vara godkända. 3 kontroller 

bedöms ha brister och är inte godkända. 

Nämnden godkände föreslagna åtgärder 

och förvaltningen ska återrapportera vad 

som gjorts i nästa uppföljning. Föreslagna 

åtgärder framgår ej av protokoll.  

Har nämnden rapporterat resultatet av 

den interna kontrollen till revisorerna? 

 Nej, varken i maj eller november. 

Har nämnden expedierat till KS?  Ja till KSF. 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

internkontrollplan). 

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

8 Vård- och omsorgsnämnden 

8.1 Styrning 

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

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

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

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

Kommunmål 
Antal 

nämndmål 

Antal 

mått 

till 

målen 

Kommer 

målvärdet 

uppnås 2019? 

Framgår åtgärd då 

målvärdet inte bedöms 

uppnås? 

Mod och framtidstro 1 1 Ja ET 

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

uppnås. 

2 bedöms inte 

uppnås. 

Åtgärd framgår för 1 av 

målen, för det andra 

framgår beskrivning av 

orsaken till att målet inte 

uppnås. 

Trygg och värdig ålderdom 9 11 9 bedöms vara 

osäkra. 

2 bedöms 

uppnås. 

ET 

Attraktiv bostadsort 0 0 ET ET 

Hållbar utveckling 1 2 Ja ET 

Av nämndens delårsbokslut framgår inte en samlad bedömning av måluppfyllelsen.  

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

8.2 Ekonomisk uppföljning och rapportering 

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

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk uppföljning 

  Mars April Augusti 
(delår) 

Oktober 

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

Bedömning 
helår 

 Negativ  Negativ  Negativ  Negativ 

Expedierat till 
KS? 

 Nej  Nej  Ja, KSF  Nej 

Övrig 
uppföljning 

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

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

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

8.3 Intern kontroll 

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

Vård – och omsorgsnämnden 

Intern kontroll 

Internkontrollplan antagen 2018-12-19 

Anges vilka rutiner samt vilka kontrollmoment 

som ska följas upp? 

Ja, 8 rutiner och 9 kontrollmoment. 

Framgår omfattningen på uppföljningen och 

med vilken frekvens uppföljning ska ske? 

Ja 

Framgår till vem avvikelserapportering ska 

ske? 

Ja 

Anges vilken metod för uppföljning som 

tillämpas? 

Ja 

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll skett två 

gånger under 2019? 

Ja 

2019-06-03  

2019-11-26 

 

Redovisas åtgärder vid uppföljning? Vid båda sammanträdena beskrivs det finnas 

behov av åtgärder för kvalitetsutveckling. 3 

åtgärder för utveckling identifieras vid 

sammanträdet i juni. Åtgärderna beskrivs i 

punktform. Vid sammanträdet i november 

kvarstår behov av åtgärder för 1 av de 3 

identifierade åtgärderna.  

Har nämnden rapporterat resultatet av den 

interna kontrollen till revisorerna? 

Ja 

Har nämnden expedierat till KS? Ja, till KSF 

Kommentarer till nämndens uppföljning av intern kontroll 

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

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

Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt att 

verksamheten styrs 

utifrån de mål och 

riktlinjer som 

kommunfullmäktige 

bestämt? 

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

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt en tillräcklig 

intern kontroll, det vill 

säga i enlighet med 

kraven i 

kommunallagen samt 

kommunala 

anvisningar? 

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

Har kommunstyrelsen 

och nämnderna 

säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och 

rapportering, det vill 

säga i enlighet med 

kraven i kommunens 

styrmodell? 

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

 
  
Oxelösunds kommun den 5 februari 2020 
 
Tijana Sutalo 
EY  
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Källförteckning 
 

► Kommunallagen 

► Reglemente för intern kontroll 

► Mål och budget 2019–2021 

► Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019 

► Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2019 

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2019 

► Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019 

► Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2019 

► Kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 

► Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2019 

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2019 

► Utbildningsnämndens internkontrollplan 2019 

► Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2019 

► Kommunstyrelsens protokoll 2019 

► Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019 

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 

► Utbildningsnämndens protokoll 2019 

► Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2019 

► Delårsrapport Oxelösund 2019 

► Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2019 

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2019 

► Utbildningsnämndens delårsrapport 2019 

► Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2019 
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Bilaga 1 Mål i nämndernas verksamhetsplaner 
Kommunmål KS KFN MSN UN VON 

Mod och 

framtidstro 

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

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

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

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

► Kommunens medarbetare 
upplever att idéer tas emot 

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

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

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

► Medborgardialog ska 
övervägas inför beslut 

► Aktiv samhällsplanering 

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

►  Digitalisering är en 
naturlig del av 
undervisningen 

► Främja samt sprida ett 
aktivt innovationsarbete 

► Musikskolan utvecklas 
mot en kulturskola 

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

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

 

Trygg och 

säker uppväxt 

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

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

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

►  Barn och ungdomar är en 
prioriterad målgrupp i 
verksamheterna. 

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

► Erbjuda barn och 
ungdomar tillgång till 
mötesplatser för kreativ 
verksamhet 

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

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

► Musikskolan är en del i 
kultur- och fritidsutbudet 

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

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

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

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

►  Erbjuda tillgång till 
mångsidig biblioteks – och 
kulturverksamhet 

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

► Prioritera tillsyn 

► Främja cyklandet i 
Oxelösund 

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

►  Alla barn och elever ska 
stimuleras till rörelse och 
aktivitet 

► Alla elever ska känna sig 
delaktiga i sin studiegång 

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

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

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

► Marknadsföra aktiviteter 
som främjar hälsa och 
friskvård 

samverkan med andra 
aktörer. 

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

Trygg och 

värdig 

ålderdom 

►  Ansökningar om 
bostadsanpassning 
handläggs inom fyra veckor. 

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

►  Erbjuda tillgång till kultur- 
och fritidsaktiviteter 
riktade till äldre 

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

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

► Saknas i 

verksamhetsplan. 

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

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

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

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

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

Attraktiv 

bostadsort 

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

► Kontakter och förfrågningar 
via telefon besvaras direkt. 

► Företagarnas sammanfattade 
omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ska 
förbättras/öka 

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

► Genom markanvisningar 
erbjuds årligen byggbar mark 
för bostadsändamål. 

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

► Ge stöd till föreningar och 
studieförbund med 
verksamhet i Oxelösund 

► Kulturplan 

► Strategi för 
besöksnäringen 

► Genomföra 
värdskapsutbildningar 

► Samverkan med aktörer 
inom turist- och 
besöksnäringen 

►  God planberedskap för 
bostadsbyggnation och 
företagsmark eftersträvas 

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

► Aktivt deltagande vid 
näringslivsträffar 

►  Effektivisera processen 
för placering av barn i 
förskolan 

► Utveckla den pedagogiska 
omsorgen  

► Campus verksamhets 
tillgodoser medboragans 
behov av utbildning 

► Musikskolan är en del av 
kulturutbudet i 
kommunen. 

 

Hållbar 

utveckling 

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

► Sjukfrånvaron bland 
kommunens medarbetare 
minskar 

►  Medarbetare ska uppleva 
att de har en bra 
arbetssituation 

► Erbjuda tillgång till 
konsumentinformation 

► Erbjuda tillgång till 
bibliotek, datorer och 

► Minska antalet bristfälliga 
avlopp 

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

► En hållbar 
kompetensförsörjningsstra
tegi 

► Behöriga lärare, minst ett 
ämne i grundskolan 

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

► Aktivt arbeta för att fler 
företag startar i kommunen. 

► Andelen serverad vegetarisk 
kost ökar. 

► Andelen matsvinn ska under 
3 år halveras. 

litteratur på modersmål 
samt lättläst svenska. 

► Behöriga lärare, åk. 1.9 
med utfärdat 
examensbevis 

► Behöriga förskolelärare 

► Sjukfrånvaro inom 
utbildningsförvaltningen 
ska minska 

► Andelen jobbspår inom 
DUA överenskommelse 
ska öka 

 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-24

Utdragsbestyrkande

(12) Dnr MSN.2020.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från
Anna Ginell Beslut om bygglov

Bygglov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

Januari

Sofie Eklöf Beslut om avvisning
Beslut om förlängning av handläggningstid
Startbesked
Slutbesked

Januari

Nanny Rudengren Beslut om bygglov
Belsut om förlängning av handläggningstid
Bygglov och startbesked
Startbesked
Slutbesked

Januari

Rebecka Lundgren Beslut om förlängning av handläggningstid Januari
Camilla Norrgård
Sundberg

Beslut om avslag på begäran att lämna ut allmän
handling

Januari

Anneli Alfredsson Yttrande vattenverksamhet
Strandskyddsdispens
Dispens från reservatsföreskrifter

Januari

Emilia Torstensson Bedömning av ansökan om värmeuttag ur mark
Beslut om avgift för klagomål
Beslut att registrera livsmedelsanläggning
Föreläggande att vidta åtgärder i
livsmedelsverksamhet
Saneringsintyg fartyg

Januari

Indira Pasic Beslut om försiktighetsmått gällande ändring inom
verksamhet

Januari

Mattias Ryman Avloppsinventering Januari



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-24

Utdragsbestyrkande

Johan Rubin Beslut trafikanordningsplan
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Grävtillstånd
Lokala trafikföreskrifter
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Yttrande markupplåtelse
Yttrande tung och bred transport

Januari



 

BALANSLISTA MSN 1 (1)

Datum   

2020-02-24 

 

  

 

     
 

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se

 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter-
rapportering 

Farligt gods-transporter  2019-06-10 § 51 Uppdrag att utreda farligt gods-transport inom 
kommunen 

Muntlig information varje kvartal 

B 

 
MI 

Q2 2020 
 
 
Sept, Dec, Mars 

      

 

 

 

B = Beslutsärende med tjänsteskrivelse 
MI = Muntlig information 
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