KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Tid och plats:

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2021-03-17 kl. 08.30 i Eventsalen,
Koordinaten samt via Teams

Catharina Fredriksson
Ordförande

Christina Kleemo
Sekreterare

Årsredovisning 2020
KKiK och analys av nyckeltal 2020
Ägardirektiv
Stallet Stjärnholm
Pågående aktiviteter Vattenfall

Margrita Sjöqvist/Mats Dryselius
Mats Dryselius
Magnus Petersson
Martin Englund
Kjell Andersson

08.30-09.15
09.15-09.45
10.00-10.45
10.50-11.20
11.20-11.40

SSAB

Sara Heikkinen

13.00-14.30

Nr

DiarieNr

Ärendemening

Handläggare

Sid

1

KS.2021.1

Information och föredragningar

Christina Kleemo

2

KS.2018.160

Val av ersättare till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2021–2022

Christina Kleemo

3

KS.2021.24

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020

Niklas Thelin

5

Niklas Thelin

44

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
4

KS.2020.135

Kommunens styrdokument 2020
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

5

KS.2021.19

Finansiering av Strandcafé vid Jogersöbadet Sarah Heltborg
Ronelius

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

51
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6

KS.2020.52

Sarah Heltborg
Ronelius

53

Sarah Heltborg
Ronelius

56

Yttrande över revisionsrapport: Granskning Mats Dryselius
av Oxelösunds kommuns målstyrning

59

Underhållsarbeten Kommunhuset
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

7

KS.2018.150

Stallet Stjärnholm takrenovering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

8

KS.2020.128

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
9

MEX.2020.130 Försäljning av fastighet Körsbäret 1

Kjell Andersson

61

MEX.2021.18 Planbesked Kvarndammens industriområde Kjell Andersson

72

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
10

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
11

KS.2020.10

Medborgarförslag om upprustning av
byggnaderna på Jogersö havsbad
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

Magnus Petersson 74
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12

KS.2021.27

Avräkning barn- och elevpeng 2021

Magnus Petersson 79

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
13

KS.2012.133

Byggnation av actionpark i anslutning till
Oxelöskolan

Magnus Petersson 82

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
14

KS.2021.17

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020

Christina Kleemo

94

Johan Persson

96

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
15

KS.2021.31

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

16

PLAN.2016.7 Överklagan av Länsstyrelsen
Södermanlands län beslut att upphäva
kommunfullmäktiges beslut att anta
detaljplan för Östra och Södra Jogersö

Göran Deurell

97

17

KS.2021.2

Delgivningar

Christina Kleemo

111

18

KS.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Christina Kleemo

254

19

KS.2021.4

Information från kommunalråd och
kommunchef

Christina Kleemo

20

KS.2020.130

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2020

Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Handlingar kommer till kommunstyrelsen

256
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21

KS.2020.117

Utvärdering av målstyrning och roller
kommunen som helhet 2020

Mats Dryselius

356

Christina Kleemo

360

Christina Kleemo

372

Niklas Thelin

376

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag
22

KS.2020.13

Svar på e-förslag tiggeriförbud
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut

23

KS.2021.22

Svar på motion om passiv insamling av
pengar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
till beslut
Enligt framskrivet förslag

24

KS.2021.39

Föreskrifter om förbud mot att vistas på
särskilt angivna platser

25

KS.2021.42

Christina Kleemo
Revidering av miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens och vård- och
omsorgsnämndens reglementen gällande
sammanträden på distans

381

26

KS.2021.41

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på Christina Kleemo
distans

383
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Kommunstyrelsen årsredovisning 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 fastställs.
2. 153,7 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget 2021.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till årsredovisning 2020 för kommunstyrelsens verksamhet. Årsredovisningen redovisar uppföljning av mål och ekonomi per
31 december 2020.
Måluppfyllelse
Uppföljning av kommunstyrelsens mål visar en god måluppfyllelse för styrelsens mål avseende Mod och framtidstro, Attraktiv bostadsort samt Hållbar utveckling. Bland annat
framgår att kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt, att nya företag startar i
kommunen samt att matsvinnet i kommunens verksamheter minskar över tid.
Inom övriga målområden, Trygg och säker uppväxt, God folkhälsa samt Trygg och värdig
ålderdom är måluppfyllelsen relativt låg. Bland annat framgår att målen om barn, ungas
och äldres trygghet inte uppnås samt att föräldracaféer inte har genomförts som avsett.
Ekonomi
Ekonomiskt redovisar kommunstyrelsen ett resultat som är 2,9 mkr bättre än budgeterat.
Den omsättningsmässigt största verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning är
fastighetsverksamheten, vilken redovisar ett underskott med -2,9 mkr (-1,1 mkr). Övriga
större budgetavvikelser finns inom Gemensam administration 2,2 mkr, inom Nämndverksamheten 0,7 mkr, Näringsliv 0,7 mkr, Bostadsanpassning 0,8 mkr och Kostenheten 0,8
mkr.
Investeringsbudgeten 2020 uppgick till 309,5 mkr, jämfört med 293,2 mkr 2019. Av denna
budget bestod 173,8 mkr av överförda medel från 2019 och 7,4 mkr ur investeringsreserven. Utgifterna uppgick till 153,1 mkr, jämfört med 108,4 mkr 2019.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens årsredovisning för 2020 fastställs samt att 153,7 mkr av ej upparbetade investeringsmedel läggs som tilläggsbudget
2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Förslag till årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-24

Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Utredare (FK)
Controller (FÅ)

Niklas Thelin
Utredare
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Inledning

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

Kommunmål 2020-2022

Kommunfullmäktige har för 2020 antagit sex övergripande kommunmål. Hela koncernen ska
bidra till att uppnå målen. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett
flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning.

Uppföljning av kommunmålen

Kommunstyrelsen bidrar med aktuella värden för de mätbara kommunmålen. Därefter följer,
för de respektive målen, kommunstyrelsens kommentarer och analys av resultaten. Vid bristande måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Kommunstyrelsens mål 2020

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan beslutat om mål för den egna verksamheten för
budgetåret 2020. Samtliga mål har koppling till kommunmålen vilket framgår av verksamhetsplanen. Till målen har mått angivits. Kommunstyrelsen har beslutat vilka värden som ska
vara uppnådda vid slutet av år 2020 för att målen ska anses uppnådda. Vid bristande
måluppfyllelse redovisas de åtgärder som vidtagits.

Visualisering av måluppfyllelse

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

Ej uppnått

Uppåtgående trend
Ingen förändring
Nedåtgående trend
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Viktiga händelser under året
o

Många av årets kommunikationsinsatser har varit covid 19-relaterade. En stor mängd nyheter, information på hemsidan och sociala medier har producerats utifrån beslut tagna i
kommunen, smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten.

o

Kommuncenter firade 5 år sedan start. I årets KKiK-mätning får Kommuncenter sitt bästa
resultat sedan start och hamnar på en 18:e plats av 106 deltagande kommuner.

o

Fyra nya webbplatser lanserades för att uppfylla tillgänglighetsdirektivet som började
gälla den 23 september.

o

En ny lösning, VPN, för att arbeta på distans infördes med syfte att underlätta distansarbete samt att ge tillgång till kommunens verksamhetssystem på distans.

o

Teams breddinfördes i hela kommunen för att möjliggöra driftsäkra och effektiva distansmöten.

o

En näringslivsansvarig har anställts med uppdrag att utveckla det lokala företagsklimatet
och etableringsfrågor i fortsatt samarbete med Nyköpingsregionen.

o

Vid midsommar invigdes det nya servicehuset på Jogersö camping i Oxelösund.

o

Oxelösunds kommun beviljades grönt lån för sin investering i utbyte från vanlig belysning
till ledbelysning.

o

En e-fakturalösning färdigställdes för de kommuninvånare som vill ha e-faktura för t ex
sitt bygglov eller barnomsorgsavgift.

o

En internfakturalösning färdigställdes, vilket gjorde att samtliga internfakturor är borta.

o

Kommunens firande av sitt 70-års jubileum som stad fick skrinläggas med anledning av
pandemin.

o

För att uppmuntra medarbetarna med anledning av deras insatser under pandemin, samt
som stöd till det lokala näringslivet, fick tillsvidareanställd personal en sommargåva och
en jul- och nyårsgåva i form av värdechecker för köp hos lokala företagare och handlare.

o

De hyresgäster som bedriver handel- eller restaurangverksamhet i kommunens fastigheter erbjöds möjligheten till hyresreduktion under våren.

o

Såväl valborg som nationaldag ersattes med digitalt firande med anledning av pandemin.

o

Under hösten 2020 En genomlysning av kommunstyrelsens verksamhet genomfördes.
Resultatet presenterades för kommunstyrelsen i februari 2021 varefter arbetet med att
besluta om aktiviteter och åtgärder startats.

o

Kommunstyrelsen har beslutat om markanvisningar för Acasa ABs byggnation av hyreshus i Inskogen, Toltorp AB för framtagande av detaljplan för Boviera vid cirkusplatsen,
Björntorpsvägen samt Kiladalenhus för markområdet Vinbäret i Oxelösund.

o

Kommunen sålde ett markområde vid Stenvikshöjden till HSB för byggnation av 70 nya
hyreslägenheter.

o

Planbesked söktes för utveckling av detaljplan för området vid Badhusviken (Båt och motor), Aspa, Skansvägen samt Tångvägens förlängning.

o

Arbetet med en ny detaljplan för Badhusviken har påbörjats, efter att kommunen köpt
tomträtterna och avslutat arrendet med Båt och Motor. Planen är att utveckla området genom förändrad karaktär och skapa ett attraktivt bostadsområde med viss fokus på närheten till havet.

o

Tidigare markförsäljningar, bland andra området på Femöre som Peab AB köpt av kommunen börjar ta form med två flerfamiljshus med 25 bostadsrättslägenheter i varje hus.
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Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.
Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts.
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse
Resultat
2019

Målvärde
2020

Resultat
2020

9 lokala aktörer använder OXLS

15 lokala aktörer
använder OXLS

8 lokala aktörer
använder OXLS

-

1
utvecklingsprojekt

1
utvecklingsprojekt

80%
av enhetscheferna

90%
av enhetscheferna

97%
av enhetscheferna*

Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter
rutiner och arbetsprocesser

4 enheter

6 enheter

6 enheter

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

44 %
är positiva

-

Ingen uppgift*

Övergripande processer digitaliseras så att handläggningstiden
gentemot kommuninvånarna förkortas

1
övergripande
process

1
övergripande
process

Ingen

Kommunens medarbetare rekommenderar Oxelösunds kommun
som arbetsgivare

67 %
är positiva

Ingen mätning

Ingen uppgift**

Kommunstyrelsens mål
Lokala aktörer (föreningar och företag) använder Oxelösunds
platsvarumärke OXLS i egen marknadsföring
Kommunen medverkar i regionala utvecklingsprojekt
Kommunens enhetschefer genomför minst ett utvecklingsprojekt
under året

* Mål kopplade till kommunens medarbetarundersökning har inget fastställt mål- eller mätvärde då ingen medarbetarundersökning genomförs 2020.
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Status och
utveckling

-

-

Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse
Målvärdet uppnås
Utvecklingsarbete, kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelsens mål för kommunstyrelseförvaltningen när det gäller utveckling, eller ersättning, av rutiner eller arbetsprocesser är uppfyllt vid årsslutet. I uppföljningen vid delårsrapporteringen uppgav samtliga enheter att man till halvårsskiftet utvecklat och/eller ersatt
rutiner och flera arbetsprocesser. Sedan dess har bl.a hemsida reviderats med ny arbetsprocess och rutiner för kommunikationsansvariga, redaktörer och sidansvariga och även mobiltelefoner hanteras med ny rutin. HR har infört en digital uppföljningsenkät vid avslut av anställning (sk avgångsenkät) i syfte att komplettera avgångssamtalen och få en mer övergripande bild av upplevelserna hos de medarbetare som slutar sin anställning hos oss.
Utvecklingsarbete, kommunens enhetschefer
Målet att kommunens chefer ska ha genomför minst ett utvecklingsprojekt är uppfyllt för året.
I uppföljningen vid delår uppgav 35 av 41 chefer att de har, eller till årsslutet kommer att ha,
genomfört ett eller flera utvecklingsprojekt. Vid bokslutsuppföljning hade 97% av cheferna
genomfört utvecklingsprojekt där vissa är kopplade till pandemin.
Medverkan i regionala utvecklingsprojekt
Verksamheten under 2020 präglades av den pågående pandemin. Inom regionen har en rad
samordnings- och utvecklingsåtgärder vidtagits genom den samordning som skett för att förebygga och hindra spridning av pandemin inte minst genom det länsgemensamma arbetet
inom Länsstyrgruppen. Kommunen har deltagit i regionala utvecklingsprojekt genom framtagandet av ny Strukturbild för Sörmland och i arbetet med att revidera Trafikförsörjningsprogrammet för Sörmland. Dessa aktiviteter ingick i kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan.
Som regionalt utvecklingsprojekt lyfts också arbetet med omställningen av SSAB:s stålframställning fram. Denna omställning förutsätter en ny kraftledning från Hedenlunda till SSAB
Oxelösund. Kommunstyrelsen har vid minst två tillfällen avgett yttranden kring dragningen av
kraftledningen genom Oxelösund. Kommunstyrelseförvaltningen har aktivt bidragit till att underlätta kommunikationen mellan, och med, de kommuner, som omfattas av sträckningen för
kraftledningen och Vattenfall Eldistribution AB.

Målvärdet uppnås inte
Oxelösunds platsvarumärke
Under våren kan vi se att 6 företag/föreningar använder Oxelösunds platsvarumärke, OXLS i
egen marknadsföring. Vi ser en liten ökning under hösten och kan se att cirka 8 företagare
använder sig av Oxelösunds platsvarumärke. Vi kan också se att #OXLS används flitigt och
sedan starten av platsvarumärkesarbetet har #OXLS använts drygt 5000 gånger på Instagram.
Under våren och försommaren spelades 6 filmer in med vardera en Oxelösundsprofil på temat ”We are Oxelösund”. Filmerna är mellan 1 och 2 minuter långa och visade profilerna i sitt
rätta element, alltså på det sätt de framställts i tidigare material. Filmerna avslutas med orden: Jag är NN ett av Oxelösunds alla ansikten, vem är du?
Den första filmen visades 18 maj och två veckor framåt. Sedan följde övriga filmer enligt
samma mönster. Filmerna sponsrades på sociala medier i Oxelösund så att de skulle få
maximal spridning. Filmerna har haft mycket stor genomslagskraft och har nått ut brett. Antalet personer som nåtts totalt per film varierar mellan cirka 7 300 och 14 000.
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Digitalisering av processer
Arbetet med att utveckla och digitalisera mål- och budgetprocessen har initierats och är förnärvarande (januari 2021) i slutfasen. Avsikten är att skapa ett digitalt stöd för mål- och budgetprocessen. Det digitala stödet kommer att implementeras under 2021.

Planerade åtgärder
Oxelösunds platsvarumärke
Under hösten har ett möte med företagarna och förening genomförts och arbetet med att ta
fram en långsiktig kommunikationsstrategi för platsvarumärket är påbörjad. Tanken är att under 2021 spela in fler filmer med kommuninvånare som berättar om sitt Oxelösund samt
koppla ihop Bo i Oxelösund med platsvarumärket för större effekt.
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Mod och framtidstro

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mätbara mål
Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och 90
personer 2022

Ingångsvärde
(2019)

Resultat 2020
11 992

11 983

(Nov 2020)
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Status och
utveckling

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål
Antalet invånare ska öka
Målet om tillväxt, uttryckt som ökat antal innevånare 2020, är satt till minst 70 personer. Vid
bokslut konstateras att målet inte är uppfyllt.
Kommunen har haft en försiktig folkökning under första halvåret förutom i april då vi fick en
nästan 60 procentig ökning av antalet döda samtidigt som födelsetalet sjönk med 1/3 och
flyttöverskottet visade ett minus på 22 personer. I juni hade vi en 20 procentig minskning av
antalet födda jmf med snittet för perioden (jan-juni) och ytterligare en månad med negativt
flyttöverskott varför juni också visar en negativ folkökning.
Under resterande sommar ökade dock befolkningen med 50 personer då inflyttningen ökade
med 45 personer samtidigt som vi hade ett positivt födelseöverskott och invandringsöverskott. Dessa siffror vände tvärt ned under perioden september/november med ett födelseunderskott med 17 individer, innehållandes en av årets högsta månadsdödstal, och ett invandringsnetto på + 3. Även inflyttningsnettot blev negativt med minus 26 personer, dock med en
förbättring med 7 individer jmf med oktober månad varför den negativa utvecklingen bröts.

Totalt över perioden har kommunen haft en både negativ och positiv befolkningsökning som
varierat mellan -38 och +31 innevånare. Befolkning uppgår till 11 993 individer vid utgången
av november att jämföra med ingångsvärdet för året som var 11 983 individer, en ökning av
invånarantalet med 10 st.
Jämfört med målet ”Antalet invånare ska öka med minst 70 personer 2020, 80 personer 2021 och
90 personer 2022” per november har kommunen en negativ befolkningstillväxt på - 60 invånare.
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Planerade åtgärder
Det är många faktorer som avgör om människor väljer att flytta in i kommunen, stanna eller
flytta någon annanstans. Kommunens möjlighet ligger i att tillhandahålla tjänster och förutsättningar för att underlätta en positiv befolkningsutveckling som bra skolor, tillräckligt med
olika former av bostäder och bostadsmiljöer, ett brett och livskraftigt näringsliv med tillgång
till arbetstillfällen, kultur- och idrottsutbud samt miljöer för ett aktivt friluftsliv som lockar - att
leverera i alla delar av livspusslet. I mångt och mycket gör kommunen redan detta men
lyckas ändå inte nå uppsatt mål varför kommunen bör fortsätta anpassa, förbättra och förädla de tjänster och förutsättningar som kommunen har att erbjuda.
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Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna.
I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och
fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse
Resultat
2019

Målvärde
2020

Resultat
2020

Nej

Ja

Nej

73%

75%

51%

88%

95%

93%

74 arbetstillfällen

80 arbetstillfällen

48 arbetstillfällen

Oxelösunds elever i årskurs 9 trivs bra med livet

80% positiva

83% positiva

91% positiva

Oxelösunds elever i årskurs 9 ser ljust på framtiden

71% positiva

73% positiva

79% positiva

Kommunstyrelsens mål
Kommunen har en aktuell lägesbild av förekomsten av -och risken för- våldsbejakande extremism
Barn och unga känner sig trygga om de är ensamma ute en sen
kväll
Barn och unga blir inte utsatta för brott
Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet

(2017)
(2017)
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Status och
utveckling

Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse
Målvärdet uppnås
Ungas syn på livet och framtiden
Region Sörmlands undersökning Liv&hälsa ung genomfördes på Breviksskolan tidigt våren
2020 och visar på ett positivt resultat. Svaren speglar situationen innan covidpandemin.

Målvärdet uppnås inte
Utbildning kring våldsbejakade extremism
Kommunens brottsförebyggande ledningsgrupp anordnade i november en utbildning kring
hur en gemensam lägesbild över förekomsten av våldsbejakande extremism (VBE) kan arbetas fram. 40 medarbetare från kommunens förvaltningar och bolag deltog i utbildningen.
Arbetet med VBE avses att inkluderas i kommunens övriga trygghetsskapande och brottsförebyggande. Detta genomfördes dock inte under 2021.
Barns och ungas trygghet
Kommunstyrelsen följer barns och ungas upplevelse av trygghet genom den statistik som tillhandahålls via Polismyndighetens trygghetsmätning som genomförs vartannat år.
Enligt styrelsens verksamhetsplan 2020-2022 ska uppnådda värden redovisas 2021. Eftersom värden från 2019 års mätning har presenterats under våren 2020 har kommunstyrelseförvaltningen valt att redovisa dessa värden i förhållande till målvärdet för 2021. Redovisningen kommer därmed i fas med Polismyndighetens redovisningar av trygghetsmätning
även framledes.
Upplevelse av trygghet
Trygghetsmätningen visar att barns och ungas (16-19 år) upplevelse av trygghet har minskat
i jämförelse med föregående mätning. Resultatet följer utvecklingen i lokalpolisområdet 1 i
stort (LPO)*, men skiljer sig också från LPO genom ett bättre resultat när det handlar om att
känna sig trygg utomhus sena kvällar.
Emellertid finns betydande skillnader mellan kommunens centrumdel och övriga kommunen.
Endast 17 % av de svarande i centrum uppger att de känner sig trygga utomhus sena kvällar. Motsvarande värde för övriga kommunen är 75%.
Utsatthet för brott
Trygghetsmätningen visar att andelen unga (16-19 år) som har varit utsatta för brott under de
senaste 12 månaderna har minskat. Oxelösunds ungdomar är också utsatta för brott i mindre
omfattning än ungdomar i LPO som helhet.
Det finns dock betydande skillnader inom kommunen. Samtliga svarande som har uppgett att
de varit utsatta för brotts finns i kommunens centrumdel, medan ingen i övriga Oxelösund
har uppger sig ha varit utsatt för brott.

1

Nyköping, Oxelösund, Gnesta Trosa
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Ferieplatser
Målvärdet för erbjudande av ferieplats till ungdomar uppnås inte. På grund av covidpandemin
och för att minska risken för smittspridning drogs 31 planerade platser bort under senvåren.
Hade inte dessa platser behövts dras in hade målvärdet uppnåtts.

Planerade åtgärder
Utbildning kring våldsbejakade extremism
Arbetet med våldsbejakade extremism ska inkluderas i kommunens övriga trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. För närvarande (januari 2021) pågår ett arbete med att
förbättra och effektivisera organisationen för arbetet.
Barns och ungas trygghet
Den analys av nuläget, beträffande trygghet och brottslighet, som genomförts i samverkan
med Polismyndigheten bekräftar ett behov av ett förebyggande arbete riktat mot ungdomar.
Kommunens styrgrupp för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har därför
uppdragit till den brottsförebyggande ledningsgruppen att prioritera ungdomar i det arbete
som bedrivs i samverkan med Polismyndigheten.
Under vintern 2020/2021 genomförs analys av orsaker till otrygghet och brottslighet. Med
analysen planeras och genomförs trygghetsskapande åtgärder.
Ferieplatser
För att kunna möta tappet av platser pga pandemin inför 2021 arbetar man med flera alternativa projekt för att kompensera för förlorade platser.
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.
I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett
självständigt liv fritt från missbruk.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse
Resultat
2019

Målvärde
2020

Resultat
2020

Sverigefinnarnas och övriga fyra nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och delaktighet i kommunen tillgodoses

4 samråd
65 deltagare

4 samråd
81 deltagare

1 samråd
15 deltagare

Kommunens medarbetare upplever att kommunen har en positiv syn på föräldraskap

3,79 av 5

-

Ingen uppgift*

Föräldrarna med barn på högstadiet deltar i föräldracaféer med
fokus på ANDTS.

10% av föräldrarna

12% av föräldrarna

40 deltagare

Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, minskar över tid

7% (åk 7)
12% (åk 9)

<4% (åk 7)
<9% (åk 9)

4% (åk 7)
10% (åk 9)

Andelen elever i årskurs 7 och 9 som har druckit alkohol, minskar över tid

43% (åk 7)
31% (åk 9)

<33% (åk 7)
<28% (åk 9)

25 % (åk7)
55 % (åk9)

Kommunstyrelsens mål

*Mål kopplade till kommunens medarbetarundersökning har inget fastställt mål- eller mätvärde då ingen medarbetarundersökning genomförs 2020.
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Status och
utveckling

-

Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse
Målvärdet uppnås
Rökning och alkoholkonsumtion bland unga
Region Sörmlands undersökning Liv&hälsa ung genomfördes på Breviksskolan våren 2020.
Av svaren kan ses att både rökning och alkoholkonsumtion bland elever i årskurs 7 har gått
ner. Undantag från den positiva trenden ser vi bland eleverna i årskurs 9 där elever som
druckit alkohol ökar jämfört med tidigare mätning. Positivt är att antalet elever som inte
druckit alkohol i årskurs 7 minskar med mer än målvärdet för 2020.
Målvärdet ”Andelen elever i årskurs 7 och 9 som röker, minskar över tid” uppnås delvis. Andelen elever i årskurs 7 som röker, minskar och hamnar på målvärdet. Andelen elever i årskurs 9 som röker når inte målvärdet men har minskat, jämfört med resultatet från föregående
undersökning (2017).
Målvärdet ”Andelen elever i årskurs 7 och 9 som har druckit alkohol, minskar över tid” uppnås delvis. Andelen elever i årskurs 7 som druckit alkohol, minskar och hamnar under målvärdet. Andelen elever i årskurs 9 som druckit alkohol når inte målvärdet. Här ser vi inte ökning jämfört med resultatet från 2017.

Målvärdet uppnås inte
Föräldracaféer
Covidpandemin har påverkat inplanerade caféer både under hela året. Såväl samråd som
föräldracaféer har ställts in. Målet hade uppnåtts om inte Covidpandemin tvingat evenemangen att ställa in.
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God folkhälsa

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mätbara mål
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
Nyttjande av kommunens inflytandeformer ska öka1

Ingångsvärde
(2019)

Resultat 2020

Status och
utveckling

-

-

-

182

95

förslag och
synpunkter
1 Målet är inte fastställt av kommunfullmäktige. Som ett alternativ för att mäta medborgarnas inflytande har kommunstyrelseförvaltningen följt upp några av kommunens olika
inflytandeformer; Medborgarförslag, E-förslag samt synpunktshanteringen Säg-vad-du tycker.
förslag och
synpunkter
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Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål
Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka
Ingen mätning av medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling genomförs
2020. Måttet har tidigare hämtats från kommunens medborgarundersökning. På grund av
undersökningens betydande felmarginaler har undersökningen inte genomförts 2019 eller
2020. Måttet har också tagits bort från SKLs databas KKiK för att omarbetas.
Som ett alternativ för att mäta medborgarnas inflytande har kommunstyrelseförvaltningen
följt upp några av kommunens olika inflytandeformer; Medborgarförslag, E-förslag samt synpunktshanteringen Säg-vad-du tycker. Uppföljningen visar ingen tydlig trend över tid, men
möjligheterna att lämna förslag och synpunkter verkar ha utnyttjats i högre grad 2015 - 2017
än senare år. De högre värdena dessa år har troligen samband med att kommunstyrelseförvaltningen tidigare informerade om e-förslag på hemsidan vid flera tillfällen. Under 2019
medförde ett par större händelser en del synpunkter varvid det var där man såg den stora
ökningen. Under 2020 har totalt 95 förslag och synpunkter inkommit och målet uppnås inte.
Det är oklart vad som kan vara orsak till nedgången men eventuellt kan det bero på att covidpandemin tagit mycket fokus från övriga frågor under året.

Inflytandeform

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Medborgarförslag

8

10

5

8

2

2

E-förslag

-

29

45

21

32

16

Säg-vad-du tycker

160

148

139

132

148

77

S:a

168

187

189

161

182

95

Planerade åtgärder
För att uppmärksamma allmänheten på möjligheten att lämna synpunkter och förslag till
kommunen så planerar kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en kampanj i sociala
medier under 2021.
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.
I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs.
Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse
Resultat
2019

Målvärde
2020

Resultat
2020

Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras

72%

77%

83%

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras

100%

100%

88%

Äldre människor (+65) sig trygga om de är ensamma ute en sen
kväll

61%

65%

60%

95%

93%

Finska samlingar på
SÄBO,
2 gr/månad

Inga samlingar
är genomförda

Kommunstyrelsens mål

Äldre människor (+65) blir inte utsatta för brott
Sverigefinska äldre inom äldreomsorgen erbjuds möjlighet att
använda sitt språk och upprätthålla sin kulturella identitet.

(2017)

90%

(2017)

Finska samlingar på
SÄBO,
2 gr/månad

* Mätning av kundnöjdhet inom särskilt boende och hemtjänst genomförs under hästen 2020 och redovisas i samband med årsredovisning 2020
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Status och
utveckling

Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse
Målvärdet uppnås
Äldres, på särskilt boende, om den mat som serveras
Målet uppnås. På grund av covidpandemin är svarsfrekvensen lägre än vanligt, vilket möjligen påverkar resultatet.

Målvärdet uppnås inte
Äldre, i hemtjänst, om den mat som serveras
Årets enkät redovisar fler negativa synpunkter än föregående år. Förklaringen till varför synpunkterna är i högre grad är negativa är inte helt klarlagt.
Äldres upplevelse av trygghet
Kommunstyrelsen följer äldres upplevelse av trygghet genom den statistik som tillhandahålls
via Polismyndighetens trygghetsmätning som genomförs vartannat år.
Enligt styrelsens verksamhetsplan 2020-2022 ska uppnådda värden redovisas 2021. Eftersom värden från 2019 års mätning har presenterats under våren 2020 har kommunstyrelseförvaltningen valt att redovisa dessa värden i förhållande till målvärdet för 2021. Redovisningen kommer därmed bättre i fas med Polismyndighetens redovisningar av sina trygghetsmätningar även framledes.
Upplevelse av trygghet
Trygghetsmätningen visar att äldres (+65 år) upplevelse av trygghet i stort sett är oförändrad
sedan föregående mätning. I jämförelse med lokalpolisområdet 2 (LPO) i stort framstår det
dock som att äldre i Oxelösund upplever större otrygghet än äldre i andra kommuner. Skillnaden är också betydande mellan centrum och övriga Oxelösund; 46% av de äldre i centrum
uppger att de känner sig trygga utomhus sena kvällar. Motsvarande värde för övriga Oxelösund är 75%.
Utsatthet för brott
Trygghetsmätningen visar att andelen äldre (+65 år) som har varit utsatta för brott under de
senaste 12 månaderna har minskat något. Äldre i Oxelösund är dock utsatta för brott i något
högre omfattning än äldre människor i LPO som helhet.
Det finns också skillnader inom kommunen; 10 % av de äldre i centrum uppger att de har varit utsatta för brott de senaste 12 månaderna. Motsvarande värde för övriga Oxelösund är
3%.
Finska samlingar
Covidpandemin påverkar möjligheten att arrangera samlingar på äldreboenden, då det råder
besöksförbud. I dagsläget är det osäkert när den planerade verksamheten kan återupptas

2

Nyköping, Oxelösund, Gnesta Trosa
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Planerade åtgärder
Äldre, i hemtjänst, om den mat som serveras
Att ha tätare uppföljningar som identifierar missnöje för snabbare åtgärder.
Äldres upplevelse av trygghet
Kommunen samverkar med polismyndigheten i ett trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Ett framgångsrikt arbete i detta avseende kan leda en högre grad av upplevd
trygghet såväl som en minskad utsatthet för brott. Inga riktade åtgärder mot gruppen är dock
planerad
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.
I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse
Resultat
2019

Målvärde
2020

Resultat
2020

Kontakter med, och förfrågningar till, kommunen via telefon besvaras direkt

68%

70%

65%

Företagare i Oxelösund är nöjda med näringslivsklimatet i kommunen**

Betyg 3,38
av 6

Betyg 3,48
av 6

Uppgift saknas*

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av
upphandling**

2,45 av 6

2,5 av 6

2,5 av 6

Kommunens politiker uppfattas som positivt inställda till företagande**

3,56 av 6

3,8 av 6

3,12 av 6

30
nystartade företag

32
nystartade företag

34
nystartade företag

2 anvisningar

1 anvisning

2 anvisningar

Kommunstyrelsens mål

Nya företag startas i kommunen
Kommunen anvisar mark för bostadsändamål

Status och
utveckling

-

* Svenskt Näringsliv har förändrat detta mått i undersökningen om Företagsklimat . Numera har man ett Sammanfattande omdöme där Oxelösund 2020 fick resultatet 3,3.
** Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt.

21

Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse
Målvärdet uppnås
Företagarnas upplevelse av kommunens upphandlingsverksamhet
Kommunen når uppsatt mål då företagens omdöme om kommunens samlade upphandlingsverksamhet når målvärdet 2,5. Målvärdet är medvetet satt lågt då ämnet i sig är utmanande,
företag är ibland inte helt objektiva i sina synpunkter. Dock finns numera en kompletterande
fråga om företagen uppfattar att kommunen konkurrerar med deras verksamhet och där får
kommunen betyget 3,8 vilket är över rikssnittet, dvs positivt.
Nya företags startas i kommunen
Under året har totalt 34 nya företag startats i kommunen mot målet om 32 nystartade företag.
Antalet nystartade företag har de senaste 8 åren legat väldigt stabilt förutom 2017 då vi såg
en ”peak” med 47 nya företag. Nyföretagandet i Oxelösund ligger lägre per invånare än i övriga Sverige vilket hänger ihop med att företagsamheten per invånare i Oxelösund är bland
de lägsta i Sverige vilket i sin tur beror på att vi har få arbetsplatser och därmed företag per
invånare beroende på att SSAB dominerar både företagandet och arbetsmarknaden.
Nyföretagandet har generellt gått upp i Sverige 2020 under pandemin som en följd av en
osäkrare arbetsmarknad då företagande kan vara en sista utväg till försörjning. Den trenden
har dock inte påverkat Oxelösund i så stor grad då större delen av vår arbetsmarknad inte
påverkats i så stor grad, undantaget utrikesfödda, yngre människor och ungdomar. Av 34
nya företag har 11 hanterats av Nyföretagarcentrum och övriga 23 startat på egen hand. Av
Nyföretagarcentrums 11 är 3 startade av utrikesfödda. Under 2020 har Nyföretagarcentrum
startat ett mer fokuserat arbete gentemot nyanlända för att öka andelen nystart. Glädjande
nog kan konstateras att andelen företag som går i konkurs hittills i år är fortsatt låg. De företag som startas tenderar alltså att vara konkurrens- och livskraftiga.
Markanvisning av byggbar mark för bostadsändamål
Kommunstyrelsen har under 2020 beslutat om markanvisning till Toltorp bygg AB för byggnation bostäder för äldre vid den s.k. cirkusplatsen vid Ramdalen och till Kiladalenhus AB för
byggnation av bostadshus i Peterslund (Vinbäret 1).

Målvärdet uppnås inte
Kontakter med, och förfrågningar till, kommunen via telefon besvaras direkt
Andelen där kommunen har besvarat frågorna direkt har sjunkit med 3 % sedan förra mätningen. Orsaken till det sämre resultatet beror på införandet av nya webbplatser under de två
första veckorna av undersökningsperioden. Det tar tid att lära sig var informationen finns på
en ny webbplats samt att alla Kommuncenters checklistor behövdes uppdateras med nya
länkar då alla länkar bryts när en webbplats görs om.
Företagares nöjdhet med näringslivsklimatet i kommunen
Svenskt Näringsliv har avskaffat måttet avseende företagarnas nöjdhet om företagsklimatet i
kommunen. Det nya måttet Företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i
kommunen indikerar en lägre måluppfyllelse. En nivå något under rikssnittet.
Företagares uppfattning om politikers inställning till företagande
Enligt den mätning som finns redovisad på Svenskt Näringslivs hemsida kommer kommunen
inte nå målet. Utvecklingen i kommunen ligger strax under utvecklingen i riket.
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Planerade åtgärder
Företagares nöjdhet med näringslivsklimatet i kommunen
Kommunstyrelsen har under året reviderat Näringslivspolitiskt program. Sedan augusti finns
också en tjänst som heltidsanställd näringslivsansvarig bemannad inom kommunstyrelseförvaltningen. Övergången till heltidsanställd näringslivsansvarig på plats i kommunens organisation borgar för en närmare, mer frekvent och mer omfattande kontakt mellan företagare
och kommun. Företagsbesök, företagsfrukostar och företagsluncher fortsätter att bedrivas
men värdering kommer att ske om dessa kan utvecklas med anledning av att kapaciteten
hos näringslivsfunktionen har utökats. Ett mer planerat och strukturerat arbete startas för att
underlätta för företag som vill etablera sig i Oxelösund och för befintliga företagare i Oxelösund som vill utöka sin verksamhet. Samarbete med Nyköpingsregionen fokuseras på etableringsfrågor enbart. Ett prioriterat utvecklingsområde är att förbättra de kommunala verksamheternas och politikernas dialog med företag och företagare. En viktig åtgärd är utvecklad kommunikation och dialog internt, att förankra vikten av ett gott företagsklimat hos alla
verksamheter.
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Attraktiv bostadsort

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde
(2019)

Resultat 2020

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

3,39

3,33

Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom en dag ska bibehållas.

98 %

100 %

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

46 %

65 %

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

85 %

84 %

Kommunfullmäktiges mätbara mål
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Status och
utveckling

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål
Företagarnas omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka
Målet uppnås inte. Enligt den mätning som finns redovisad på Svenskt Näringslivs hemsida
sjunker företagarnas sammanfattande omdöme till 3,33 jmf med 2019 års värde på 3,38.
Detta följer utvecklingen i riket mellan åren.
Planerade åtgärder
Kommunstyrelsen har under året reviderat Näringslivspolitiskt program. Sedan augusti finns
också en tjänst som heltidsanställd näringslivsansvarig bemannad inom kommunstyrelseförvaltningen. Övergången till heltidsanställd näringslivsansvarig på plats i kommunens organisation borgar för en närmare, mer frekvent och mer omfattande kontakt mellan företagare
och kommun. Företagsbesök, företagsfrukostar och företagsluncher fortsätter att bedrivas
men värdering kommer att ske om dessa kan utvecklas med anledning av att kapaciteten
hos näringslivsfunktionen har utökats. Etableringsteam startas för att underlätta för företag
som vill etablera sig i Oxelösund och för befintliga företagare i Oxelösund som vill utöka sin
verksamhet. Ett prioriterat utvecklingsområde är att förbättra de kommunala verksamheternas dialog med företag och företagare.
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska bibehållas
I årets KKiK-mätning får vi ett 100 % resultat. Det innebär en förbättring med 2 % från förra
årets mätning. Mätningen gäller de mejl som skickas till kommuncenter. I snitt tog det en
timme att få ett svar på en fråga av Kommuncenter. Genomsnittstiden för andra kommuner
är tre timmar. Genom en uppdaterad webb med korrekt information minskar vi antal mejl som
skickas vidare i organisationen.
Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka
I årets KKiK-mätning ökar tillgängligheten vilket innebär att den som ringer får svar på sina
frågor direkt utan att samtalet kopplas vidare. Oxelösunds Kommuncenter har ett högre resultat än genomsnittet av kommunerna i jämförelsen.
Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska öka
I årets KKiK-mätning sjunker resultatet med en procent jämfört med året innan. Antalet samtal ringda som mäts är 54 och resultatet gör att vi ligger i en genomsnittlig nivå i jämförelse
med de andra kommunerna som deltar i mätningen.
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Hållbar utveckling
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer.
I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets
krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning.

Bedömning av kommunstyrelsens måluppfyllelse
Resultat
2019

Målvärde
2020

Resultat
2020

Status och
utveckling

Kommunens medarbetare känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter

90 % positiva

-

Ingen uppgift*

-

Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare minskar över tid

9,1 %

8,0 %

10.07 %

40 % veg kost

43 % veg kost

50 % veg kost

4 klimatanpassade
rätter / månad

5 klimatanpassade
rätter / månad

5 klimatanpassade
rätter / månad

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden
minskar över tid

1 600 kg/månad

1 280 kg/månad

533 kg/månad

Kommunen har en fastställd policy/inriktning för hållbara och effektiva tjänsteresor och persontransporter

Saknas

Upprättad policy
finns

Saknas

Kommunstyrelsens mål

Vegetarisk och klimatanpassad kost serveras på kommunens
skolor, förskolor och äldreboenden

*Mål kopplade till kommunens medarbetarundersökning har inget fastställt mål- eller mätvärde då ingen medarbetarundersökning genomförs 2020.
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Kommentarer till kommunstyrelsens måluppfyllelse
Målvärdet uppnås
Matsvinn
Matutbudet på skolor, förskolor och äldreboenden har anpassats på grund av den pågående
pandemin genom att endast en maträtt har serverats. Som en följd av detta har matsvinnet
minskat.
Vegetarisk och klimatanpassad kost
Servering av två rätter, varav en vegetarisk, samt klimatanpassade rätter har genomförts
återigen under höstterminen 2020.

Målvärdet uppnås inte
Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda hade vid en jämförelse mellan 2018 och 2019
minskat något och inledningen av 2020 såg lovande ut med något lägre siffror än motsvarande månader året innan.
Under mars månad började smittspridningen av covid -19 och rekommendationer om att
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom infördes. Under framför allt april ser vi mycket
stora ökningar av sjukfrånvaron vilket fortsatt under året med något lägre nivåer under sommarmånaderna. Bortsett från jan och februari har sjukfrånvaron legat över 2019 årsnivåer
under alla månader. Det är omöjligt att veta hur stor del av sjukfrånvaron som påverkats av
covid-19 men med högsta sannolikhet är huvuddelen av ökningarna att hänföra till pandemin.
Hållbara tjänsteresor mm
Kommunstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till inriktning för hållbara och effektiva
tjänsteresor och persontransporter. Förslaget behandlas politiskt under 2021.

Planerade åtgärder
Sjukfrånvaro
Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter med fokus på hälsosamtal och stöd av rehabstödjare vid identifierad ohälsa. Satsningen utvärderades under sommaren 2020 och utifrån det positiva resultatet har beslut fattats om att fortsätta arbeta utifrån modellen. Covidpandemin tros också påverka det allmänna hälsoläget i stort, i form av oro, bearbetning av
obehagliga upplevelser och ökad arbetsbelastning. Det kan också komma att påverka medarbetarnas sjukfrånvaro, varav fler insatser sannolikt kan komma att göras inom dessa områden.
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Hållbar utveckling

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål
Ingångsvärde
(2019)

Resultat 2020

Status och
utveckling

Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %.

-1,4 %

Ingen uppgift

-

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag
ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5 % och 2022 1,5 %.

0,3 %

5,7 %

Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.

100,0 %

94,1 %

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.

38,1 %

36,2%

Kommunfullmäktiges mätbara mål

Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
Resande med kollektivtrafik ska öka.
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.

Index 80

Ingen uppgift**

8,4%

10.07%

248 950

150 535

47,9%

45%

** Värden kopplade till kommunens medarbetarundersökning saknas då ingen medarbetarundersökning genomförs 2020.
*** Uppgiften redovisas i helårsredovisningen 2020
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-

Kommentarer till uppföljningen av kommunfullmäktiges mål
Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %
Uppgifter om avvikelse från standardkostnad kan inte redovisas. Måttet har utgått ur tillgänglig central statistik (Kolada).
Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %
Uppnått värde för 2020 är 5,7 %, en förbättring mot ingångsvärdet på 0,3 % och målet uppnås. Den största orsaken till förbättringen är betydligt högre generella statsbidrag och utjämning samt andra stöd som uppgår till 197,8 mkr. En förbättring med 53,5 mkr gentemot föregående år. Nämndernas resultat är också betydligt bättre än föregående år, ett överskott på
6,7 mkr som kan jämföras med ett underskott på 4,8 mkr 2019.
Nettokostnadsandelen ska vara max 99 %
En viktig förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns en balans mellan å ena
sidan kommunens skatteintäkter, statsbidrag och utjämning och å andra sidan de löpande
intäkterna och kostnaderna. Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om nettokostnadsandelen är lägre än 100% har kommunen en positiv balans. Uppnått värde för 2020 är 94,1
%, en förbättring mot ingångsvärdet på 100,0 %, och målet uppnås. Verksamhetetens intäkter har ökat med 4,1 mkr vilket bland annat beror på högre bidrag 10,1 mkr och lägre intäkter
för exploateringsförsäljningar 6,8 mkr. Verksamhetens kostnader har ökat med 2,1 mkr.
Några större förändringar är lägre kostnader för pensioner 4,5 mkr och tjänster 4,1 mkr samt
högre kostnader för fastigheter 2,4 mkr och material 6,9 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag är 46,2 mkr högre än 2019. De flesta stora förändringar är en följd av covidpandemin
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %
Uppgift om kommunkoncernens soliditet saknas för delår. Uppgiften redovisas i årsredovisningen.
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda hade vid en jämförelse mellan 2018 och 2019
minskat något och inledningen av 2020 såg lovande ut med något lägre siffror än motsvarande månader året innan.
Under mars månad började smittspridningen av covid 19 och rekommendationer om att
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom infördes. Under framför allt april ser vi mycket
stora ökningar av sjukfrånvaron vilket fortsatt under året med något lägre nivåer under sommarmånaderna. Bortsett från jan och februari har sjukfrånvaron legat över 2019 årsnivåer
under alla månader. Det är omöjligt att veta hur stor del av sjukfrånvaron som påverkats av
covid-19 men med högsta sannolikhet är huvuddelen av ökningarna att hänföra till pandemin.
Planerade åtgärder
Arbetet för att minska sjukfrånvaron fortsätter med fokus på hälsosamtal och stöd av rehabstödjare vid identifierad ohälsa. Satsningen utvärderades under sommaren 2020 och utifrån det positiva resultatet har beslut fattats om att fortsätta arbeta utifrån modellen. Covidpandemin tros också påverka det allmänna hälsoläget i stort, i form av oro, bearbetning av
obehagliga upplevelser och ökad arbetsbelastning. Det kan också komma att påverka medarbetarnas sjukfrånvaro, varav fler insatser sannolikt kan komma att göras inom dessa områden.
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Resande med kollektivtrafik ska öka
Drygt 150 000 resande under 2020 motsvarar en minskning med 40% jämfört med 2019. Orsak till detta är Covidpandemin som medfört att många har arbetat/studerat hemifrån. Många
har också undvikit att resa kollektivt på grund av smittorisk.
Andelen ekologiska livsmedel ska öka
Efter ett uppehåll i servering av vegetarisk kost under våren 2020, på grund av covid 19-epidemin, har kostenheten återgått till att servera vegetarisk kost från och med höstterminen.
Från och med höstterminen har kostenheten bytt redovisningssystem för att mäta andel ekologisk kost. Resultatet är därför inte säkerställt i förhållande till ingångsvärdet.
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Kommunstyrelsens måluppfyllelse i sammanfattning
För 2020 har kommunstyrelsen fastställt 37 egna mål inom ramen för kommunmålen. Inför
årsredovisningen har värden för 32 av dessa mål kunnat följas upp. För resterande mål genomförs ingen uppföljning/mätning under 2020.
Nedanstående diagram redovisar översiktligt måluppfyllelse1 och utveckling inom kommunstyrelsens målområde.
Inom varje målområde redovisar den heldragna gröna kurvan andelen av kommunstyrelsens
mål som uppnåtts. Kurvan svarar mot de gröna pilarna i tabellerna ovan.
Den streckade svarta kurvan redovisar andelen av kommunstyrelsens mål där en positiv utveckling har skett under året. Kurvan svarar mot de uppåtgående gröna och röda pilarna i tabellerna ovan.
Mod och
Framtidstro
(5 mål)

Måluppfyllelse inom
målområdet
Utveckling inom
målområdet

Hållbar
Utveckling
(5 mål)

Trygg och
säker uppväxt
(6 mål)

God
Folkhälsa
(6 mål)

Attraktiv
Bostadsort
(5 Mål)
Trygg och värdig
ålderdom
(5 mål)

Måluppfyllelsen bedöms enligt följande:
75-100 %
mycket god måluppfyllelse
50-74 %
god måluppfyllelse
25-49 %
relativt låg måluppfyllelse
0-24 %
låg måluppfyllelse
1
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Personal
Inom kommunstyrelseförvaltning har arbetet till stora delar påverkats av pandemin under
2020. Med uppdrag att stödja kommunens olika verksamheter samt ha en övergripande
samordning av olika frågor har arbetet av naturliga skäl fokuserat på detta. Rent praktiskt har
också arbetets ställts om succesivt med ökat distansarbete som har kunnat vara genomförbart för stora delar av förvaltningens medarbetare. Det har inneburit att nya förmågor och
metoder prövats för att hantera de digitala verktyg som behövs för distansarbete, digitala möten och digitala utbildningar.
Den faktiskt arbetade tiden har legat nästan konstant mellan åren 2019 och 2020, men en
minskning med tid motsvarande två årsarbetare från 2018. Sannolikt beroende på att förvaltningen haft en del vakanser under båda åren. Vakanser som till största del återbesatts med
nyrekryteringar under året. Förvaltningen har rekryterat både arkivarie, hållbarhetsstrateg,
kommunstrateg, näringslivsstrateg, ekonom och kommunikatör under året. Utöver det har två
förvaltningschefer rekryterats.
En omställning av kompetens har gjorts inom Kommunikation- och serviceenheten som genomgått en omorganisation. Anledningen till omorganisationen var i första hand anpassning
av arbetssätt med kommunens och kommunbolagens webbplatser. Under 2020 genomfördes byte av CMS, Content Management System, tekniken bakom webbplatserna. De nya
webbarna har färdiga moduler som köps av leverantören vilket gör att kommunen inte har ett
behov av en egen webbutvecklare och resurser kan läggas på att utveckla innehållet på
webbarna. Inom webb har antalet anställda ökat med 0,5 tjänst för att säkerställa att tillgänglighetskravet verkställs och får ett mer kvalitetssäkrat innehåll. Antal medarbetare inom Kommuncenter har minskat med 1 heltidstjänst då man tillsammans med Trosa kommun och
Gnesta kommun anställer en systemansvarig för Artvise, telefonisystemet kommunerna använder sig av. Detta kommer säkerställa att man får support och har möjlighet att arbeta med
utveckling av systemet.
Sjukfrånvaron bland förvaltningen medarbetare har också sett en positiv utveckling under
året trots en redan låg nivå och har minskat från 4,6% 2019 till 3,2% 2020. Främst är det en
kraftig minskning av den långa sjukfrånvaron som påverkar. Den korta sjukfrånvaron och
frånvaro mellan dag 15-90 är i stort samma mellan åren. Eftersom huvuddelen av förvaltningens medarbetare kan arbeta på distans och inte behöver vara frånvarande från arbetet pga
förkylningssymtom som är fallet i många andra verksamheter så syns inga pandemieffekter i
förvaltningens sjukstatistik. Tittar vi på annan typ av frånvaro kan vi se att uttaget av semester har minskat något mellan åren, från 12,1% 2019 till 11,1% under 2020. Kanske en effekt
av rekommendationer till att resa mindre pga pandemin. Dock ligger förvaltningen ändå något högre i semesteruttag än kommunen som helhet som har ett semesteruttag på 9,4% för
2020. Förvaltningens frånvaro för föräldraledighet har minskat från 3,6% till 1,1% 2020 och
även tillfällig vård av barn som minskat marginellt från 0,7% till 0,5%. Övertid och mertid är
också begränsad och har minskat från 0,3 årsarbetare 2019 till 0,2 årsarbetare 2020.
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Ekonomi
Ekonomiskt utfall 2020, tkr
Verksamhet
Markförsörjning
Idrotts- o fritidsanläggningar
Arbetslokaler
Verksamhetsfastigheter
Dels:a fastigheter, anläggningar o mark
Gem. verksamhet (stab)
Gemensam administration
Delsumma administration
Kommunstyrelse
Partistöd
Feriearbete
Internationellt utbyte
Delsumma nämndverksamhet
Näringsliv
Räddningstjänst
Höjd beredskap
Bostadsanpassning
Integrationssamordning
Kommunikationer
Facklig verksamhet / Kommunskydd
Måltidsverksamhet
Summa för ansvarsområdet
Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

Anslag
-3 554
227
176
1 849
-1 302
11 398
40 805
52 203
2 922
574
600
75
4 171
2 630
8 914
-51
2 063
35
2 242
1 181
2 036
74 122

Övriga
Intäkter
7 176
5 289
1 062
56 588
70 115
265
11 335
11 600
104
0
235
5
344
0
0
727
0
95
0
1 847
20 083
104 811

Kostnad
-3 002
-8 876
-1 329
-58 485
-71 692
-12 147
-49 441
-61 588
-2 976
-574
-299
0
-3 849
-1 940
-8 734
-625
-1 257
0
-2 356
-2 710
-21 311
-176 062

Resultat
620
-3 360
-91
-48
-2 879
-484
2 699
2 215
50
0
536
80
666
690
180
51
806
130
-114
318
808
2 871

86 517
72 033
59 578

105 147
97 130
102 163

-174 010
-169 045
-157 752

17 654
118
3 989

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Omfördelat från MSN finansiering tjänst Projektutvecklare
Sommarcheckar
Julcheckar
Kapitalkostnader nya investeringar
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2019
Medel till prioriterade grupper 2020
Ny anslagsram
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72 461
383
183
323
643
67
62
74 122

Utfall jämfört med budget
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är 2,9 mkr bättre än budgeterat.
Fastighetsverksamheten.
Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker inom kommunstyrelsen. Den är uppdelad i fyra verksamhetsområden, markförsörjning, idrotts- och fritidsanläggningar inklusive
hamnarna, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter. Den dominerande delen utgörs av
verksamhetsfastigheter som omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och kommunhus.
Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 67 % av intäkterna och 41 % av kostnaderna i
fastighetsverksamheterna.
Fastighetsverksamheten visar ett negativt resultat på 2,9 mkr. Markförsörjning visar en positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr som fördelas sig på högre arrendeintäkter samt lägre intäkter
på försäljning av skog. Hamnarna och övriga idrotts- och fritidsanläggningar visar en negativ
budgetavvikelse på 3,4 mkr. Den största delen av avvikelsen beror på kostnader i samband
med planerad takrenovering vid Stjärnholms stall. Verksamheten har evakuerats till en tillfällig etablering som medfört kostnader på ca 2,2 mkr. En omfattande PCB-sanering i Ramdalsanläggningen bidrar med 0,1 mkr till underskottet. Hamnarna bidar med 0,1 mkr till underskottet, vilket främst beror på lägre beläggning i småbåtshamnarna. Arbetslokaler visar ett
negativt resultat på 0,1 mkr vilket beror på högre fastighetsskatt. Verksamhetsfastigheter visar en marginell negativ budgetavvikelse. Hyreskostnader för företagshuset som inte var
budgeterade och förvaltningsuppdraget har kompenserats av lägre övriga kostnader för verksamhetsfastigheter.
Administrationen består av två delar: Gemensam verksamhet/stab och gemensam administration som tillsammans redovisar ett överskott på 2,2 mkr. Personalkostnader är 1,4 mkr
lägre än budgeterat på grund av vakanser, köp av verksamhet redovisar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr på grund av positiva avräkningar och övriga nettokostnader som utbildning är 0,4 mkr lägre än budget. Det senaste är till stora delen en följd av covidpandemin.
Nämndverksamheten redovisar ett överskott på 0,7 mkr vilket beror på lägre kostnader för
sammanträden samt lägre kostnader inom övriga aktiviteter som feriearbete och internationellt utbyte. Samtliga kostnadsminskningar är en följd av covidpandemin.
Näringslivssatsningar har en positiv budgetavvikelse på 0,7 mkr som kan hänvisas till lägre
kostnader för konsulter och övriga tjänster.
Verksamheten bostadsanpassning visar ett överskott på 0,8 mkr. Kostnaderna för bostadsanpassning är mycket svåra att förutse.
Verksamheten kommunikation visar ett underskott på 0,1 mkr vilket beror på högre kostnader för kollektivtrafiken. Busstrafiken har förstärkts för att minska trängsel under covidpandemin.
Den Facklig verksamheten har ett resultat på 0,3 mkr på grund av vakanser och sjukfrånvaro.
Kostenhetens har ett resultat på 0,8 mkr vilket beror på högre intäkter för lönebidrag (1,0
mkr), lägre kostnader för datasystem (0,2 mkr) och livsmedel (0,2 mkr) samt lägre intäkter
inom skol- och omsorgsverksamheten (0,6 mkr). Lägre kostnader för livsmedel och intäkter
för måltider är till stora delen en följd av covidpandemin.
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Utfall jämfört med föregående år
Kommunstyrelsens resultat är 14,8 mkr sämre 2020 än 2019.
Resultatet
Anslag
Intäkter
Kostnader
Resultat

2020
74,1
104,8
176,0
2,9

2019
86,5
105,1
-174,0
17,7

Anslaget för helåret 2020 till Kommunstyrelsen sattes av Kommunfullmäktige till 72,5 mkr,
en minskning med 13,7 mkr jämfört med 2019. Efter detta har anslaget ändrats genom följande beslut:
•
•
•
•
•

En tilldelning på sammanlagt 129 tkr ur reserven för löneökning av prioriterade grupper
En omfördelning av 0,4 mkr från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen för delfinansiering av en ny tjänst som projektutvecklare
En tilldelning på 0,6 mkr ur anslaget för kapitalkostnader för nya investeringar
En tilldelning på 0,2 mkr för sommarcheckar till personalen
En tilldelning på 0,3 mkr för utökade julcheckar till personalen

Jämfört med 2019 är den stora skillnaden till anslagsminskningen den budgeterade avsättningen av anslag för eventuell tilldelning till vård- och omsorgsförvaltningen 10,0 mkr och
driftkostnader för ett LSS boende, 4,5 mkr som både har lyfts ur kommunstyrelsen budget.
Skillnaden i övrigt består bland annat av höjd ersättning till Kustbostäder, 0,5 mkr, till Räddningstjänsten 0,5 mkr, till Kollektivtrafiken 0,3 mkr, löneökningar 0,8 mkr, IT-kostnader 1,6
mkr och ändrade kapitalkostnader
-0,8 mkr.
Intäkterna är 0,3 mkr lägre jämfört med föregående år.
Hyresintäkterna har ökat med 1,0 mkr jämfört med föregående år. Det beror på kompensation för ombyggnader och ökade kapitalkostnader i våra fastigheter.
Kostenhetens intäkter för måltider är 1,5 mkr lägre än föregående år, vilket bland annat är en
följd av covidpandemin.
Bidragsintäkter, främst från arbetsförmedlingen, har ökat med 0,7 mkr.
Intäkter från försäljning av tjänster är lägre, 1,5 mkr, vilket beror på interna försäljningar som
redovisas på ett annat sätt.
Kostnaderna är 2,0 mkr högre jämfört med föregående delår.
Personalkostnaderna svarade för 0,7 mkr av ökningen. Jämfört med föregående år en ökning på 1,6%, vilket kan hänvisas till löneökning och tillsättning av vakanta tjänster.
Lokalkostnaderna har stigit med 0,8 mkr vilket främst beror på hyran av företagshuset.
Kostnaderna för köp av verksamhet har minskat med 0,4 mkr mellan åren vilket beror till stor
del beror på lägre kostnader för reparationer inom fastighetsförvaltning. Andra större avvikelser är högre kostnader för räddningstjänsten samt lägre kostnader för löneadministrationen.
Övriga kostnader har ökat med 0,9 mkr vilket bland annat beror på högre kostnader för avskrivningar, reklam, personalrepresentation och fastighetsskatt. Kostnader för bland annat
konsulter och utbildning har minskat, vilket kan hänföras till covidpandemin.
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Investeringar
Investeringsredovisning har uppdaterats enligt rekommendationen från kommunal redovisning RKR 14. Förändringar innebär en uppdelning mellan färdigställda och pågående projekt
och en särredovisning på den totala investeringen (som kan ha pågått under flera årstid) och
årets investering.
Investeringsredovisning, belopp i mkr
Utgifter sedan projektens
start
Färdigställda projekt
Kommunstyrelse
Ramdalsskolan, etapp 1-7
Övriga skolor
Äldre- och gruppboende
Jogersö
Planerat underhåll
Övriga fastigheter
Kommunhuset del av foajén
Hamnar
Mark- och exploatering
Övrigt
Summa färdigställda projekt
Pågående projekt

Varav: årets investeringar

Beslutad

Ack. uttotalutgift fall
8,0
2,3
0,2
5,2
8,4
3,2
0,3
2,2
12,5
1,4
43,7

5,8
2,3
0,0
5,2
8,3
0,7
0,3
0,7
10,3
1,3
34,9

Avvikelse Budget
2,2
0,0
0,2
0,0
0,1
2,5
0,0
1,5
2,2
0,1
8,8

3,2
2,3
0,2
4,7
8,2
3,2
0,0
2,2
12,5
1,4
37,9

Utfall

Avvikelse

3,2
2,3
0,0
4,6
8,1
0,7
0,0
0,7
7,5
1,3
28,4

0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
2,5
0,0
1,5
5,0
0,1
9,5

Beslutad

Ack. uttotalutgift fall

Avvikelse Budget

Utfall

Avvikelse

Kommunstyrelse
Oxelöskolan
Peterslundsskolan förstudie o projektering
Ramdalsskolans hus B inkl kök o matsal
Övriga skolor
Äldre- och gruppboende
Kommunhuset
Hamnar
Restaurang Läget
Stallet Stjärnholm utredning
Övrigt
Summa pågående projekt

277,8
4,5
37,6
2,3
65,8
1,3
5,3
22,0
1,4
4,2
422,2

199,0
0,5
5,4
0,5
24,1
0,9
0,8
0,2
1,1
0,3
232,8

78,8
4,0
32,2
1,8
41,7
0,4
4,5
21,8
0,3
3,9
189,4

155,8
4,1
37,6
2,3
47,6
1,3
5,3
12,0
1,4
4,2
271,6

96,2
0,0
5,4
0,4
20,7
0,9
0,1
0,1
0,8
0,1
124,7

59,6
4,1
32,2
1,9
26,9
0,4
5,2
11,9
0,6
4,1
146,9

Summa kommunstyrelse

465,9

267,7

198,2

309,5

153,1

156,4

Kommunstyrelsens budget uppgick till 305,6 mkr (286,9 mkr). 135,5 mkr av denna budget är
den ursprungliga budgeten och 170,1 mkr bestod av tilläggsbudget från 2019.
Kommunstyrelsen har fått tilldelning från investeringsreserven på 7,4 tkr för bland annat
konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan (2,0 mkr) och återköp av tomt Stjärnholm 5:211
(1,2 mkr) och reservkraft för Björntorp (3,6 mkr).
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Kommunstyrelsen har också gjort en omfördelning på 19,4 mkr från verksamhetsanpassning
Peterslundsskolan (9,4 mkr) och Ramdalens kök (10 mkr) till Oxelöskolan för flexibel planlösning.
Årets utgifter uppgår till 153,1 mkr. En avvikelse mot budget på 156,4 mkr, vilket beror främst
på Oxelöskolan, Ramdalsskolans kök och ny- och tillbyggnation av äldreboende. Störst andel av investeringsmedlen har gått till Oxelöskolan (96,2 mkr), ny- och tillbyggnation av äldreboende (20,7 mkr) och planerat underhåll (8,1 mkr).
Genomgående upprustning och underhåll av Ramdalsskolan samt förskola som har pågått
under flera år är klar. Renoveringen fortsätter nu med ombyggnation av Ramdalsskolans
kök. På Jogersö camping har ett nytt tillgänglighetsanpassat servicehus tillkommit, som medfört att campingen nått kvalitetsmåttet fyrstjärnig camping.
Ramdalsanläggningen kan numera erbjuda laddstolpar för laddning av elfordon. Dessa drivs
av den nya solcellsanläggningen som är placerad på byggnadens tak.
Av de återstående oförbrukade investeringsmedlen för 2020 äskas 153,7 mkr som tilläggsbudget till 2021.

Mål och medel
Anslagna medel och övriga resurser har varit tillräckliga för att nå kommunstyrelsens mål. I
de avseende målen inte har kunnat uppnås finns ingen koppling till anslagna medel.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2021-02-24

KS.2020.135

Kommunstyrelsen

Kommunens styrdokument 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och att revidering
sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 och 2013 riktlinjer för kommunens styrdokument (KF 2012
§ 23, KF 2013 § 49). I samband med beslutet 2012 fick kommunstyrelsen i uppdrag att en
gång per år redovisa aktuella styrdokument till kommunfullmäktige.
Vid redovisning av kommunens styrdokument 2019 konstaterades att det saknades
uppgifter om dokumentens relevans. Kommunfullmäktige gav därför kommunchefen i
uppdrag att undersöka relevansen för dessa styrdokument samt återkomma med
eventuellt förslag till åtgärd (KF 2020-02-12, § 13).
I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens styrdokument
2020 har styrdokumentens relevans och aktualitet setts över. Ett antal dokument bedöms
vara i behov av översyn och eventuell revidering.
Förvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens styrdokument. Totalt 143
styrdokument redovisas. I förteckningen markeras vilka dokument som behöver ses över
samt vilka dokument som har en fastställd giltighetstid.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att
kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn och eventuell revidering
genomförs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Bilaga. Förteckning, kommunens styrdokument 2021-02-24

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Bilaga
Förteckning styrdokument 2020
Datum

2021-02-24
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621
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Dnr

KS.2020.135

Styrdokument, Oxelösunds kommun 2020

Förtecknade styrdokument är aktuella. För dokument som markerats med Revideras finns
behov av översyn och eventuell revidering. För dokument som har en beslutad giltlighetstid
har detta angetts.
Styrdokument

Aktuellt

1

Vision 2025

2

Mål och budget samt verksamhetsplaner
Mål och budget

2021-2023

Taxor och avgifter

2021

Taxor och avgifter, grunder för avgiftssättning
Verksamhetsplaner

3

Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen

2021-2023

Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden

2021-2023

Verksamhetsplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-2023

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden

2021-2023

Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden

2021-2023

Arbetsordning och reglementen
Arbetsordning för kommunfullmäktige
Huvudreglemente för Oxelösund kommuns nämnder
Reglementen för kommunala nämnder

Revideras

Reglemente för kommunstyrelsen
Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Revideras

Reglemente för krisledningsnämnden
Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revideras

Reglemente för utbildningsnämnden

Revideras

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Revideras

Reglemente för valnämnden
Reglementen för kommunala råd
Reglemente för kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

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

Org.nr
212000-0324

Bilaga
Förteckning styrdokument 2020
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Datum

2021-02-24

Styrdokument

Aktuellt

Reglementen för gemensamma instanser
Reglemente, Förbundsdirektionen i Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund
Reglemente, Förbundsordning för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund
Reglemente, Nyköping-Oxelösunds gemensamma Överförmyndarnämnd
Reglemente för växelnämnden
Övriga kommunala reglementen
Arkivreglemente
Attestreglemente
Internkontrollreglemente
Kommentarer till redovisningsreglemente
Redovisningsreglemente
Reglemente för kommunrevisorerna

4

Delegations- och verkställighetsordningar
Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen
Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden
Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Revideras

Delegationsordning för Utbildningsnämnden
Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

5

Bolagsordning och ägardirektiv
Helägda Kommunföretag
Bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB
Bolagsordning för Oxelö Energi AB
Bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB
Ägardirektiv för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB

2021-2023

Ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB

2021-2023

Ägardirektiv för Oxelö Energi AB

2021-2023

Avkastningsplan för de kommunala bolagen
Uppdragsbeskrivning för ordföranden i dotterbolagen
Företagspolicy för Oxelösunds kommun
Arbetsordning för styrelse i Oxelösunds Förvaltnings AB
Arbetsordning för styrelse i Oxelö Energi AB
Arbetsordning för styrelse i Kustbostäder i Oxelösund AB

Bilaga
Förteckning styrdokument 2020
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Datum

2021-02-24

Styrdokument

Aktuellt

Delägda företag
ONYX Näringslivsutveckling AB
Bolagsordning, Oxelösunds Hamn AB

6

Kommunala planer och program
Integration och mångfald
Integrationsplan -Att möta nyanlända i Oxelösund

Aktuellt

Mångfaldsplan 2019-2021
Handlingsplan för nationella minoriteter

2021
2021

Kultur
Kulturplan för Sörmland 2018-2025

2025

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2018-2020

Revideras

Natur, miljö, bostäder och kost
Naturvårdsplan fastlandet
Naturvårdsplan skärgården
Plan oljeskada till sjöss
Renhållningsordning och avfallsplan

2024

Bostadsförsörjningsprogram
Kostpolitiskt program
Näringsliv och besöksnäring
Program för näringslivsutveckling
Plan för besöksnäringen i Oxelösund 2019-2023

2023

Personal
Personalpolitiskt program
Trygghet och säkerhet
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023

2021-2023

Styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022

2019-2022

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 1
Krisledningsplan för Oxelösunds kommun, del 2 (Sekretess enligt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400) 18 kap, 13 §)

Revideras

Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun

2019-2022

Handlingsplan, Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism
Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade mot förtroendevalda
Säkerhetsskyddsanalys

Bilaga
Förteckning styrdokument 2020
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Datum

2021-02-24

Styrdokument
7

Aktuellt

Riktlinjer
Barn och unga
Riktlinje för elevresor på gymnasium, Komvux och folkhögskola
Riktlinje för ersättning av måltider och läromedel
Riktlinje för mottagande grundsärskola och gymnasiesärskola
Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun
Riktlinje för förskola och pedagogisk omsorg
Riktlinje för fritidshem
Riktlinje för omsorg på kvällar, nätter och helger
Riktlinje för inackorderingsbidrag
Riktlinje för skolskjuts
Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt kultur- och fritidsförvaltningen
Riktlinje för samverkan mellan utbildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen
Ekonomi, betalning och upphandling
Riktlinjer för den finansiella verksamheten

Revideras

Riktlinjer för investering och leasing
Riktlinjer betalningsvillkor
Påminnelse och kravrutin
Riktlinjer för upphandling
Folkhälsa
ANDT-strategi
Färdtjänst och bistånd
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Föreningsstöd
Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper
Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar
Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar
Riktlinjer för kommunens bidrag till studieförbunden
Förtroendevalda
Riktlinjer för kommunalt partistöd
Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda
Bilaga till Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Revideras

Bilaga
Förteckning styrdokument 2020

5(6)

Datum

2021-02-24

Styrdokument

Aktuellt

Medborgardialog
Riktlinjer för medborgardialog
Riktlinjer för e-förslag
Miljö
Riktlinjer för ett miljövänligare båtliv

Revideras

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö
Riktlinjer för Jogersö koloniområde

Revideras

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Revideras

Kost
Riktlinjer för mat och måltider
Riktlinjer för specialkost
Stipendier
Riktlinjer för miljöstipendium
Riktlinjer för kulturstipendier
Riktlinjer för idrottsstipendier
Tomt och fastighet
Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun
Riktlinjer för tomtkö, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark
Trafik
Lokala trafikföreskrifter
Vård- och omsorg
Riktlinjer för social dokumentation inom Vård och Omsorg
Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Revideras

Medicintekniska produkter

Revideras

Riktlinjer för vård i livet slut
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst
Riktlinjer för alkoholservering i Oxelösunds kommun
Riktlinjer för avvikelsehantering enligt SoL och LSS

Revideras

Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings- och vård-och omsorgsförvaltningen
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt socialtjänstlagen (SoL)
Handlingsplan för demensomvårdnad
Riktlinjer för insatser, kontaktperson/familj
Riktlinjer för placering av barn och unga

Revideras

Bilaga
Förteckning styrdokument 2020
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Datum

2021-02-24

Styrdokument

Aktuellt

Riktlinjer för Oxelösunds kommuns behandlingscentrum
Lokal handlingsplan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer – arbetsrutin för socialtjänsten i Oxelösunds kommun
Riktlinjer för våld i nära relation
Riktlinjer för missbruksvård
Övriga
Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet
Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet
Riktlinjer för Oxelösund kommuns styrdokument
Riktlinjer för konst i Oxelösunds kommun
Riktlinjer för namnsättning

Revideras

Riktlinjer för sponsring
Oxelösunds vapen
Rutiner för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år
Prioriteringsordning vid uthyrning av planer och lokaler

8

Kommunala policyn
Policy för målstyrning och roller
Finanspolicy
Företagspolicy för Oxelösunds kommun
Policy för ersättning till anställda för skada på egendom
Mat och måltider, Policy

Revideras
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2021-02-01

KS.2021.19

Kommunstyrelsen

Finansiering av Strandcafé vid Jogersöbadet
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Godkänna investering 1 300 tkr för nytt strandcafé genom förädling av befintlig WCbyggnad vid Jogersöbadet



Finansiering 1300 tkr sker genom investeringsreserven.



Godkänna projektplan



Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Strax innan sommaren 2020 utsattes strandcaféet vid Jogersöbadet för en brand,
byggnaden gick inte att rädda. Under 2021 har polisutredning, teknisk undersökning,
sanering av byggnad och mark utförts och diskussioner förts med försäkringsbolag. Vidare
har olika alternativ till utformning och placering av nytt strandcafé värderats.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår en förädling av befintlig WC-byggnad som står
placerad intill den gamla cafébyggnaden. Halva byggnader står i dagsläget tomt.
Förädlingen innebär en totalrenovering av byggnaden och tillgänglighetsanpassning av
toaletter inkl. en handikapptoalett (RWC) som placeras vid byggnadens kortsida med
separat ingång.
Strandcaféet placeras i byggnadens andra ände som vetter mot havet och ramas in med
en tillgänglighetsanpassad altan. Byggnaden ligger nära stranden men utanför
strandskyddat område.
Strandcaféet beräknas stå klart i början av juni månad 2021 under förutsättning att
startbesked beviljas inom 10 veckor från bygglovsansökan. Caféet byggs i
sommarstandard i likhet med föregående Strandcafé.
Försäkring för Cafébyggnaden täcker enbart saneringskostnader av mark och brandskadad
byggnad pga. byggnadens ålder. Kostnad för totalrenovering och omställning av WCbyggnad till sommarcafé är uppskattad till 1 300 tkr och föreslås finansieras via
Investeringsreserven.
I kostnadsuppskattningen ingår offert för ombyggnation, byggherrekostnader samt post för
oförutsedda kostnader med 20 %. Det finns alltid en förhöjd risk för oförutsedda kostnader
när renoveringar och ingrepp ska ske i en äldre byggnad.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-01
Projektplan daterad 2021-02-08
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Näringslivsansvarig (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2020-04-16

KS.2020.52

Kommunstyrelsen

Underhållsarbeten Kommunhuset
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Godkänna investeringen 10 000 tkr



Investeringen 10 000 tkr finansieras via Ramen Kommunhuset energieffektivisering



Godkänna projektplan



Attestant för projektet är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
Kommunhuset uppfördes 1975 som kontorshus i betong och tegel. Sedan des har endast
mindre planerade underhållsåtgärder genomförts i huset. Idag har huset BTA
(bruttototalarea) 4 271 m² fördelade på 2 plan och källaren. Huset rymmer 128
arbetsplatser. De tekniska systemen börjar bli ålderstigna och ytskikt slitna. Byggnaden är i
behov av en större renovering som skulle medföra att innemiljön förbättras och att
byggnadens driftkostnader sänks.
Sedan 90-talet har flera utredningar utförts beträffande ventilation, tekniska installationer
och fasader. Ingen av dessa utredningar ledde till större åtagande p.g.a. nedprioriteringar.
Under 2019 har kommunstyrelseförvaltning fått signaler om att medarbetare upplever
innemiljön som icke fullgod. Detta resulterade i en större utredning som genomfördes av
Stahrebolaget i januari 2020. Rapportens slutsats pekar på att gammal fukt har orsakat
kemisk nedbrytning av mattlim och golvmatta. Kemiska nedbrytningsprodukter påverkar
inomhusluften och har också vandrat ner i bjälklagets betongkonstruktion.
Genom att forcera ventilationen dygnet runt sänks exponeringen av dessa fuktbildade
ämnen och luftrenare har placerats ut i byggnaden, detta är en tillfällig lösning i väntan på
beslut om en permanent lösning gällande åtgärd av golv.
Med hänsyn till tidigare utredningar kopplade till uteblivna underhållsåtgärder i
kommunhuset har kommunstyrelseförvaltning på uppdrag av kommunstyrelsen utrett
kommunhusets status ur ett större perspektiv samt presenterat flera alternativ ur ett
fastighetsförvaltningsperspektiv. Utredningen resulterade i fem underhållsnivåer där
samtliga alternativ inkluderar renovering av golv.
Då huset är byggt 1975 så behövs en totalrenovering utföras gällande tekniska system och
förbättring av klimatskal för att sänka byggnadens effektbehov och driftkostnader. Dessa
åtgärder görs med fördel samtidigt för att nå bästa slutresultat samt hålla nere den totala
renoveringskostnaden och tidplanen. En totalrenovering av kommunhuset är en stor
investering som behöver utföras för att förlänga den byggnadstekniska livslängden samt
förhindra haveri i tekniska installationer. Totalrenovering av kommunhuset rekommenderas
att starta inom 5 år. Då medel inte finns avsatt för en totalrenovering föreslår
kommunstyrelseförvaltningen åtgärd av golv i detta skede inkluderat minde underhåll som
behöver utföras nu.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
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Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-04-16

KS.2020.52

3. Ärendet
Golvrenoveringen innebär byte av samtliga mattor plan 1 och 2 samt arkiv i källarvåning.
Generellt beskrivet demonteras mattor och golv slipas rent från limrester, betongen spärras
med ett spärrskikt och nytt ytskikt installeras.
Mindre underhåll som utförs i samband med golvrenoveringen.


Renovering av WC-grupper



Upprustning av ett pentry plan 1



Väggar i korridorer plan 1 och 2 målas



10 innerdörrar (byte samt nyinstallation)



4 Innerväggar på plan 2 berörs för att göra byggnaden mer yteffektiv.



Panelbyte på fasad vid entréer och ovanför konferensrum



Underhåll eller demontering av gamla skorstenen

Renoveringen beräknas starta i april och pågå 8–10 månader. Entreprenaden utförs i 7
etapper, verksamheterna evakuerar etappvis och möblerade tillfälliga kontorslokaler finns
för de som inte har möjlighet att distansarbeta. Investeringen är uppskattat till 10 000 tkr
Händelse

Kostnad

Golventreprenad

3 284 tkr

Rivning/Sanering

1 500 tkr

Rivning/renovering skorsten
Underhållsåtgärder

400 tkr
1 975 tkr

Inventarier tillfälliga lokaler

100 tkr

Flyttkostnader inkl. magasinering

565 tkr

Byggherrekostnader

590 tkr

Oförutsedda kostnader ca: 18 %
Summa investering, inkl. oförutsedda kostnader

1 586 tkr
10 000 tkr

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ny golvbeläggning samt sanering av golv i
kommunhuset, inkluderat mindre underhåll samt kostnader rörande evakuering och
magasinering inkluderat post för oförutsedda kostnader med ca 18 %. Investeringen är
uppskattat till 10 000 tkr och föreslås finansieras via ramen Kommunhuset
energieffektivisering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-04-16
Projektplan daterad 2021-02-10
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-04-16

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Personalchef (FK)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom
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Tjänsteskrivelse

OXL2
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v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2021-03-01

KS.2018.150

Kommunstyrelsen

Stallet Stjärnholm takrenovering
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att besluta om att hästarna kan
återgå till befintligt stall 2021-04-01 under förutsättning att konstruktörens
uppdaterade utlåtande är tillfyllest avseende hållfasthet.



Godkänna ökad driftkostnad 441 tkr för tillfällig etablering av tältstall.



Finansiering av driftkostnader 441 tkr sker via KS oförutsett.



Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Verksamheten och hästar är evakuerade ur befintligt stall. Stallet har fått en temporär
uppstämpning för att klara av eventuella snölaster under vintern. Konstruktör har lämnat ett
utlåtande om att from 1 april kan vintersäsong beräknas vara slut, då föreligger inga risker
om stora snölaster och ryttarföreningen kan vistas i befintligt stall till 31 september.
Nuvarande utlåtande behöver kompletteras för att vara juridiskt korrekt. Denna
komplettering beräknas vara klarlagd under v 9.
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om att kommunstyrelseförvaltningen undersöker
en mer långsiktig lösning kring tillfälligt stall där hästarna kan husera under kommande
renovering av stallets tak. Arbete pågår.
Parallellt utför Konstruktör vidare undersökning, om det går att göra några förbättringar på
konstruktionen i den del av stallet där hästarna står, för att kunna ha kvar hästarna i
befintligt stall under vintern 21/22.
Kommunstyrelseförvaltningen inväntar återkoppling från pågående byggnadstekniskantikvarisk förundersökning för att ha underlag till ny upphandling av kommande
takrenovering inkluderat delar som blir indirekt berörda i stallets konstruktion för att
möjliggöra en upphandling och sedan återkomma till kommunstyrelsen med offert och
tidplan.
Utifrån konstruktörens information föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
kommunstyrelsens arbetsutskott ges delegation att besluta om ryttarföreningen tillfälligt kan
återgå till sina befintliga lokaler from 1 april och vistas i befintligt stall till 30 september.
Tidigare beslut gällande finansiering för driftkostnader år 2021 täcker hyra av tältstall för
januari-mars inkluderat uppsägningsmånaden april. Samt kostnad för avetablering. Bodar,
containrar, staket, belysning/kablage och bevakning saknar finansiering 441 tkr för januari
till mars inkluderat uppsägningstiden i april. Finansiering av ökade driftkostnader föreslås
finansieras via KS oförutsett.
För varje extra månad som förhyrning av tillfällig etablering förlängs efter sista mars
behöver driftmedel ökas med 220 tkr/ månad.
Postadress
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Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
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Webb/E-post
www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se
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212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-01

KS.2018.150

3. Ärende
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form
av tältstall på grund av att takets konstruktion inte med säkerhet kunde klara av vinterns ev.
snölaster. Rapport lämnas vid kommande sammanträde inkluderat slutlig uppskattad
kostnad för åtgärden samt förslag till finansiering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-30 presenterades åtgärd samt förslag till
finansiering. Kommunstyrelsen får ny information med nytt datum om när byggnaden
behöver evakueras, varpå nytt datum för evakuering föreslås. Kommunchefen ges i
uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-10-07 evakueras från nuvarande stall till
tillfälliga lokaler i form av tältstall. Ordförande yrkade vid sammanträdet att punkten
Finansiering av driftkostnad 1 225 tkr år 2021 hänskjuts Mål och budgetberedningen
ändras till en ny punkt med lydelsen Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till
finansiering av driftskostnaden 1 225 tkr för 2021 och återkomma till kommunstyrelsen med
detta för beslut senast vid sammanträde i januari 2021. Kommunstyrelsen beslutar enligt
ändringsyrkande.
Verksamheten och hästar är evakuerade ur befintligt stall. Stallet har fått en temporär
uppstämpning för att klara av eventuella snölaster under vintern. Kommunstyrelsen har
informerats om att kommunstyrelseförvaltningen undersöker en mer långsiktig lösning kring
tillfälligt stall där hästarna kan husera under kommande renovering av stallets tak. Parallellt
med det arbetet behöver handlingar tas fram för en ny upphandling av kommande
takrenovering, där har utlovats att kommunstyrelseförvaltningen återkommer med offert och
tidplan.
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2021-01-27 beslutades om finansiering av
driftkostnader 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältstall för år 2021. Finansiering sker via
KS oförutsett. Vid sammanträdet 2021-01-27 godkändes investering 570 tkr för
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning inkl. kostnad för framtagande av
förfrågningsunderlag för kommande upphandling av stallets renovering. Finansiering av
investering 570 tkr sker via investeringsreserven.

Hyreskostnader för tillfällig stallösning
Jan-mars + april (uppsägningstid)
Bodar, containrar, staket,
belysning/kablage, bevakning.

441 tkr

Kostnad /månad om förlängning av tillfällig etablering önskas.
Tältstall+ bodar, containrar staket,
belysning/kablage, bevakning.

220 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-01

Johan Persson
Kommunchef

Sarah Heltborg Ronélius
Fastighetsekonom

3(3)

Tjänsteskrivelse
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Kultur och fritidsnämnd (FK)
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Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Datum

Dnr

2021-02-18

KS.2020.128

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport: Granskning av Oxelösunds
kommuns målstyrning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Anta tjänsteskrivelse daterad 2021-02-18 som svar på revisionsrapporten.

2. Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat
kommunens målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om styrelse
och nämnder arbetar ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av fullmäktiges
mål. Denna granskning rör Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 skapa en tydlighet och enhetlighet i de styrande principer och mallar som används
för arbetet. Det avser begreppsanvändning och hur måluppfyllelsen ska användas
och bedömas.
 se över fullmäktiges mål (indikatorer) för att möjliggöra en tätare uppföljning.
Särskild hänsyn kan tas för att balansera uppföljningsbehovet med den
administrativa kostnaden för arbetet. Mål och indikatorer kan med fördel vara färre
men istället följas upp oftare.
Samtliga granskade nämnder rekommenderas att:
 komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för
uppfyllnad av målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser
inom nämnden och kommunen.
 aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att revidera
eller fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. Processen kring
målformulering och kommunikation till verksamheten är avgörande för hur målen
förankras i verksamheten. Målen behöver vara relevanta, implementerade och
accepterade av medarbetare och chefer på olika nivåer.
De granskade nämnderna ska senast den 4 mars lämna sitt yttrande till revisorerna.
Kommunstyrelsen har begärt och fått uppskov med yttrandet till den 31 mars.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-18

KS.2020.128

3. Ärendet
Svar på revisionens rekommendationer.
Kommunstyrelsen pågående budgetarbete 22-24 hanterar bl.a budgetregler (instruktion)
utifrån noterade otydligheter och bristande entydighet i begreppsanvändning med
tillhörande mallar. Under 2021 upphandlas och implementeras ett verksamhetsstöd för
mål och budgetuppföljning inför 2022. I det arbetet kommer hänsyn tas till revisionens
rekommendationer vad gäller bl.a processer, styrande principer samt behov av ett
administrativt stöd.
Vad gäller fullmäktiges mål (indikatorer) kommer en översyn vara nödvändig för att det
administrativa verksamhetsstödet ska kunna fungera i att illustrera den röda tråd som
eftersträvas och tillhandahålla en ändamålsenlig målstyrning. Redan under 2021 års
uppföljning kommer måluppföljning för både nämnd- och kommunfullmäktigemålen att
följa samma uppföjlningsfrekvens som den ekonomiska. Det innebär att alla mål följs upp
genom angivande av hur långt de aktiviteter, som finns beskrivet i verksamhetsplanerna,
kommit som är kopplade till dessa.
Kommunstyrelsen inför under budgetarbetet 22-24 en ny process och angreppssätt för
hantering av nämndernas ekonomiska ramar och hur nämndernas arbete vad gäller
verksamhetsinnehåll och mål ska genomföras. I det sammanhanget kommer
förutsättningarna för att sätta nämndmål och verksamhetens möjlighet till att uppfylla
dessa, ges andra förutsättningar än tidigare. Den nya processen, kallad
Förändringsbeskrivning, kommer medföra att de rekommendationer revisionen lyfter
kommer att genomföras.
Processen inbegriper även förankring och hantering av mål och målformulering samt ger
nämnden, på ett annat sätt än tidigare, utrymme att föreslå och ge underlag till nya eller
reviderade fullmäktigemål.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-18

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Revisorerna
Kommunfullmäktige (FK)

Mats Dryselius
kommunstrateg
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2021-02-10

MEX.2020.130

Kommunstyrelsen

Försäljning av Fastigheten Körsbäret 1
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Godkänna försäljning fastigheten av Körsbäret 1 till OBOS Mark AB enligt upprättat Köpeoch genomförande avtal samt att ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i
uppdrag att underteckna detta.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har under ett par månader haft diskussioner med OBOS
Mark AB kring lämpliga fastigheter för exploatering av den produktportfölj som koncernen
har. Produktportföljen rymmer trähus i en eller två våningar med de olika
upplåtelseformerna hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.
Fastigheten Körsbäret har med sin detaljplan förutsättningar för exploatering med en
blandning av en- och tvåplans hus. Exploatören har att följa detaljplanen med den byggrätt
som finns om totalt 1900 kvm fördelat mellan de två delområdena. Det är upp till
exploatören att fördela byggrätten samt i bygglovsprocessen ta eventuella detaljfrågor.
Enligt kommunens riktlinjer för tomtkön, försäljning av fastigheter och exploatering av
kommunal mark i Oxelösunds kommun är en ny värdering framtagen vilken redovisar ett
försäljningsvärde om 2 525 000 kr.
Köpet regleras i enlighet med Köpe- och Genomförande avtal som
kommunstyrelseförvaltningen tagit fram.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunstyrelsen beslutar att godkänna
försäljningen av fastigheten Körsbäret 1 till OBOS Mark AB till enligt framtagen värdering
och enligt framtaget Köpe & Genomförandeavtal.
Beslutsunderlag
Ritning för området.
Köpeavtal

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX( FÅ)
MSF(FK)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
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Datum

2020-10-22

MEX.2020.130

Bilaga 2 Kv. Körsbäret - Prel. tidplan för start av byggnation

Aktivitet
Godkännande av köpeavtal
Oxelösunds kommun
Bygglov lämnas in
Bygglov vinner laga kraft
Tillträde fastigheten
Startbesked vinner laga kraft
Planerad produktionsstart
för första byggnaden
Inflyttning

Datum
2021-03-17
2021-04-01
2021-05-15
2021-06-01
2021-10-01
2021-11-01
2022-09-15

1 (8)

KÖP – och GENOMFÖRANDEAVTAL
för del av Stjärnholm Körsbäret 1, Oxelösunds kommun
Mellan Oxelösunds kommun, org.nr 212000-0324, 613 30 Oxelösund, nedan kallad
Kommunen, och OBOS Mark AB, org.nr 556070-7464, nedan kallad exploatören, med
adress Stationsgatan 6, 570 13 Myresjö.

1
Syfte och exploateringsområde
Exploatören har inkommit med ett intresse för köp av utpekat markområde. De ritningar
och presentationer som redovisats tillsammans med detaljplanen (0481-P80/2) ska ligga till
grund för all byggnation inom området.
Detta avtal reglerar köp- & genomförandefrågor vid exploatering av del av Stjärnholm
Körsbäret 1, nedan kallat Markområdet, uppgående till 7 404 m2, se rödmarkerat område, bilaga
1, i enlighet med gällande detaljplan.

2

Marköverlåtelse och Köpeskilling
Kommunen överlåter härmed markområdet med äganderätt till Exploatören för byggnation av
bostäder. Detta avtal reglerar samtliga förutsättningar för marköverlåtelsen. Överlåtelsen av
markområdet baseras på att byggnation av området sker i enlighet med detta avtal.
Köpeskillingen för Markområdet är 2 525 000 SEK enligt redovisad värdering. Priset är
villkorat av att det ska byggas bostäder.
Vid detta avtals påskrift betalar Exploatören 10 %, 252 500 kr, i handpenning på köpeskillingen.
Resterande belopp betalas i samband med att köpebrev skrivs.

3
Köpebrev och Tillträde
Tillträde sker enligt överenskommelse genom undertecknande av köpebrev senast 2 veckor efter
lagakraftvunnet bygglov. Om bygglov ej beviljas och vunnit laga kraft före 2021-07-01 ska köpet
återgå och handpenning återbetalas.
Slutbesked för minst 50% av produktionen ska ha sökts av Exploatören inom 36 månader efter
att startbesked har getts.
Lagfart får ej sökas med detta Köp- och Genomförandeavtal som grund.

4

Återgångsklausul
I det fall Exploatören inte fullföljer innebörden av detta avtal inom tidsram eller enligt punkt 21
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stycke 2 i detta avtal, ska köpet återgå om inte parterna överenskommer om annat.
Handpenningen förfaller i detta fall till Kommunen. Exploatören har ej rätt att kräva ersättning,
i slag det må vara, utom då Kommunen varit försumliga till den grad att tidsplanen avsevärt
fördröjs därom.

5
Avgifter
5.1
Skatter m.m.
Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, nya inteckningar och värdeintyg.
5.2
Plan- och bygglovsavgifter
Markområdet omfattas av gällande detaljplan. Exploatören ska i samband med erhållande av
bygglov erlägga bygglovsavgift enligt Kommunens gällande plan- och bygglovstaxa.
5.3
Anslutningsavgifter
Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och tele etc. inom fastigheten
bekostas av Exploatören. Kommunen ansvarar för och bekostar anslutningspunkter till
fastighetsgräns.
5.4
Fastighetsbildning
Fastigheten är bildad. Ev tillkommande kostnader från Lantmäteriet bekostas av Exploatören.

6
Exploateringsområdets skick
Markområdet har besiktigats av Exploatören och denne äger kännedom om rådande mark-och
grundförhållanden. Exploatören godkänner Markområdets skick samt förklarar sig med
bindande verkan avstå från samtliga anspråk på fel eller brister i Markområdet. Kommunen
ersätter således inte exploatören för eventuella saneringskostnader av föroreningar eller
följdkostnader som en sanering kan medföra, exempelvis försening av exploateringsprojektet.
Skulle ytterligare markföroreningar påträffas under exploateringen är Exploatören ansvarig för
att kontakta lämplig instans. Exploatören har dock rätt att kräva att köpet återgår om
föroreningar påträffas.
7
Bebyggelse och upplåtelseformer
Exploatören ska bebygga området med bostäder.
8

Parkering
PBL:s parkeringsnorm ska följas.

9
Ledningar
Exploatören ansvarar för och bekostar att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät,
elnät och fiber. Avtal träffas av Exploatören med respektive ledningsägare. Anslutningsavgifter
erläggs av Exploatören enligt gällande taxor.
Exploatören bekostar eventuella flyttningar av befintliga ledningar inom markområdet som
föranleds av exploateringen. Exploatören ansvarar för alla kontakter med ledningsägare och för
att avtal upprättas vid eventuell flytt av ledningar.
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Anslutnings & Servicepunkter för el, VA och fjärrvärme redovisas i separat handling. VAledningar inom kvartersmark ska utformas enligt Oxelö Energis standard.

10

Anläggningar
I det fall det uppförs anläggningar inom kvartersmarken ska Exploatören bekosta och utföra
byggnad av dessa. Exploatören godkänner att kostnaderna för bildande, utförande och drift av
dessa anläggningar åligger Exploatören.
Utformning av in- och utfarter till och från Markområdet ska ske i samråd med GATA/Parkenheten på Kommunen.

11
Lekplatser
Lekplatser finns ej angivna i detaljplanen.
12

Dagvatten
Exploatören ska utreda och bekosta åtgärder för att dagvattenledning i markområdet sker i
enlighet med detaljplan.

13
Avfallshantering
Exploatören förbinder sig att utföra bebyggelsen i enlighet med Kommunens
renhållningsordning beträffande tillgänglighet och sortering.
14

Arkeologi
Inga arkeologiska värden är kända för området. Påträffas arkeologiska fynd under arbetets gång
är Exploatören skyldig att rapportera detta till Länsstyrelsen. Eventuell arkeologisk
undersökning bekostas av Exploatören samt Kommunen gemensamt. Exploatören har rätt att
kräva köpet återgår om arkeologiska fynd påträffas.

15
Byggtrafik
Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att boende och verksamheter i området
störs så lite som möjligt. En trafikanordningsplan ska upprättas och godkännas av avdelningen
för Gata, Park.
16
Hantering av avfall- och masshantering under byggtiden
Exploatören ansvarar för och bekostar att separering av avfall och schaktmassor sker under
byggtiden. Detta omfattar även Exploatörens underentreprenörer.
Exploatören ansvarar för och bekostar att kvartersmarken anpassas till angränsande marknivåer
vid genomförande, med massor av lagenlig kvalitet och av i övrigt lämplig beskaffenhet.
Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort eventuella
överskottsmassor från kvartersmark till lämplig deponi eller annan lämplig plats. Kommunen
tillhandahåller ingen mark för tippning av överskottsmassor.

17

Buller
Byggnader och planlösning ska utformas enligt Boverkets riktlinjer.

4 (8)

18

Tidplan
Exploatören ska i samband med detta avtals påskrivande redovisa en tidsplan för Kommunen
(Mark- och exploateringsenheten) gällande byggstart samt förväntad byggtid. Preliminär tidplan
framgår av bilaga 3.
Tidplanen är beroende av att kommunen färdigställer gata. Omfattning och tidplan.

19
Skadeståndsansvar
Exploatören ska svara för och ersätta samtliga skador som är en följd av Exploatörens, eller
dennes underentreprenörers och leverantörers, verksamhet i samband med byggnationen.
Besiktning av närområdet så som grannfastigheter och dess byggnader som kan anses bli
påverkade av Exploateringen, skall ske före byggnationsstart. En efterbesiktning ska ske innan
Slutintyg utfärdas. Exploatören ansvarar för att besiktning utförs och Exploatören bekostar
densamma. Åtgärdar inte Exploatören skador, som konstaterats och dokumenterats vid
besiktning, senast i anslutning till byggnadsarbetenas färdigställande eller efter Kommunens
påtalande, kommer vite att utgå enligt punkt 22 i detta avtal och Kommunen kommer vidare att
utföra dessa arbeten på Exploatörens bekostnad. Kommunen och Exploatören är överens om att
Kommunen fakturerar Exploatören för erforderliga återställningsåtgärder enligt Kommunens
självkostnadspris.
Exploatören kallar ansvariga vid Kommunens Mark och Exploateringsenhet och Gata/Park till
besiktning av gator och byggnader innan byggnation påbörjas.

20

Nyttjande av allmän plats under byggtiden
Ansökan om tillfällig upplåtelse av allmän plats eller kvartersmark t.ex. som upplagsplats för
byggmaterial, uppställning av bodar eller dylikt skall ske skriftligen och i god tid till
Kommunen och Kommunen prövar varje enskilt fall. I det fall Kommunen efter framställan från
Exploatören finner upplåtelse möjlig åligger det Exploatören att ansöka och erhålla erforderliga
tillstånd för varje åtgärd.

21

Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet
Exploatören har rätt att genomföra geoteknisk undersökning samt att denna ska vara slutförd
innan bygglov sökes. I det fall fortsatt exploatering ej kommer att utföras, åläggs exploatören att
återställa marken i ursprungligt skick.
Exploatören ska inom åtta (8) månader efter tillträde till fastighet startat byggnationen, i annat
fall kan vite bli aktuell enligt punkt 22.
Om Exploatören inte påbörjat byggnation inom två (2) år från detta avtals undertecknande
återgår köpet enligt detta kontrakt att gälla. Handpenning återbetalas inte.
I det fall byggnation har påbörjats men ej slutförts, ska detta avlägsnas på Exploatörens
bekostnad. Med påbörjad byggnation avses exempelvis att ha färdigställt minst en grund.
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Tiderna som beskrivs är beroende av att kommunen färdigställer gata enligt pkt 18.

22
Vite
Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärderna genomförs inom den ovan
uppställda tidsramen. Parterna är överens om att genom denna vitesklausul säkerställa att
marken blir bebyggd inom skälig tid och på korrekt sätt så att Kommunen kan fullfölja sitt
bostadspolitiska ansvar samt ur stadsbilds- och miljösynpunkt. Kontroll, av huruvida
Exploatören uppfyllt de i detta avtal uppställda kraven, ska utföras av Kommunen (aktuell
enhet) samt en oberoende, sakkunnig besiktningsman.
Exploatören kallar och bekostar besiktningsmannen och denna måste godkännas av Kommunen
för att besiktningen ska vara giltig.
Kommunen har rätt att kräva viten enligt nedan stående punkter, dock till maximalt belopp
motsvarade köpeskillingen, som ska erläggas av Exploatören till Kommunen om Exploatören:
Enligt punkt 6, Exploateringsområdets skick
Ej utfört nödvändiga och kravställda bygglovspliktiga utredningar (dvs erhållit
startbesked) före byggnadsstart
Vite utgår upp till 1 000 000 SEK
Enligt punkt 7 Bebyggelse och upplåtelseformer
−
Ej uppfört byggnader i enlighet med redovisning
Vite utgår upp till 2 000 000 SEK
Enligt punkt 8, Parkering
−
Ej följt parkeringsnorm i enlighet med kommunens riktlinjer vid bygglovstidpunkten
−
Vite utgår upp till 50 000 SEK per felande parkering
Enligt punkt 9, Ledningar
Ej uppfyllt förutsättningarna om att byggnationerna ansluts till vatten- och avloppsnät,
elnät och fiber senast 3 år efter erhållet startbesked.
Vite utgår upp till 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 10, Anläggningar
Ej färdigställt samtliga tekniska anläggningar inom kvartersmark senast 3 år efter
ingången av detta avtal.
Vite utgår upp till 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 12, Dagvatten
−
Ej genomfört samråd rörande dagvattenledning med Oxelö Energi samt Bygglov före
byggstart.
−
Vite utgår upp till 100 000 SEK.
Enligt punkt 15, Byggtrafik
−
Ej uppvisat upprättad trafikanordningsplan och fått denna godkänd av avdelningen för
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Gata/Park, före byggstart.
−
Vite utgår upp till 100 000 SEK.
Enligt punkt 16, Avfalls- och masshantering under byggtiden
−
Ej hanterat avfall och massor ( enligt mark - & bygglov) i enlighet med detta avtals
punkt 16
−
Vite utgår upp till 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 17, Buller
−
Byggt bostäder som ej uppfyller Boverkets riktlinjer
−
Vite utgår upp till 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 18, Tidplan
−
Ej uppvisat upprättad tidplan och fått denna godkänd av Kommunen (Mark- och
exploateringsenheten) före byggstart. Punkten avser om Exploatören önskar göra framtida
ändringar i tidsplanen enligt bilaga 2.
−
Vite utgår upp till 500 000 SEK.
Enligt punkt 19, Skadestånd
−
Ej genomfört besiktningar i enlighet med detta avtals punkt 19 före byggstart
−
Vite utgår upp till 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 20, Nyttjande av allmän plats under byggtiden
−
Använder Kommunens fastighet som upplag för schaktmassor, upplagsplats, parkering
eller annat tillfälligt nyttjande utan erhållet skriftligt godkännande.
−
Vite utgår upp till 50 000 SEK per påbörjad vecka som det olovliga nyttjandet pågår.
Enligt punkt 21, Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet
−
Ej påbörjat byggnation senast 8 månader efter tillträde till fastighet. Vite utgår upp till
50 000 SEK per påbörjad månad efter 8 månader.
−
Ej ansökt eller erhållit slutbesked/interimistiskt slutbesked för byggnation inom tre år
från erhållen lagfart. Vite utgår om 100 000 SEK per påbörjad månad som slutbesked försenas.
Viten enligt detta avtal ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) för mars 2021som
basmånad. Viten ska justeras så att de följer indexändringarna fram till den tidpunkt då de
förfaller till betalning. Vitena ska dock lägst uppgå till det belopp som anges i respektive
paragraf.
Vitesbelopp förfaller till betalning 30 dagar från den tidpunkt då vitesgrundande omständigheter
anmälts till Exploatören.
Det tidsspann som vitesbeloppen grundar sig på enligt ovanstående punkter ska flyttas fram om
Exploatören hindras från att erhålla startbesked eller genomföranden av byggnation på grund av:
a)
Omständigheter som beror på Kommunen
b)
Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material, vara eller
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begränsning av arbetskraft.
c)
Strejk, blockad, lockout eller annan orsak som anges i kap 4, §3 punkt 3 och 5 i ABT06.
Dock ej orsakad av Exploatören eller någon av Exploatören anlitad.
Exploatören ska skriftligen till Kommunen påvisa orsaker för att begära framflyttning och
förlängning av tider för fullgörande. Begäran medges skriftligen av Kommunen efter prövning.
Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla skadestånd för den skada
som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott.
Uppkommer skada för tredje man på grund av Exploatörens verksamhet kopplat till fastigheten
svarar Exploatören tillfullo för detta.
Kommunen är medveten om att Exploatören bygger bostäder i takt med försäljning med
intentionen att samtliga bostäder ska vara sålda och uppförda inom 3 år.
23.
Informationsplikt
Det är Exploatörens ansvar att informera anlitade arkitekter, konsulter, entreprenörer m.fl. om
relevanta delar av detaljplanens, gestaltnings-programmets och detta avtals innehåll och
bestämmelser samt att se till att denna information delges till likaledes relevanta huvudpersoner
på byggarbetsplatsen såsom platschef och arbetschef.
Exploatören är medveten om att det i sydöstra hörnet av fastigheten finns en befintlig elstation
som ägs av OxelöEnergi.
24.
Säkerhet
Någon moderbolagsborgen skall ej erläggas.
25.
Dröjsmålsränta
Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt §6 räntelagen utgå
för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.
26.
Tvistelösning
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol och svensk lag ska tillämpas.
27.
Överlåtelse av avtal och fastighet
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på annan part än helägt
bolag inom exploatörens koncern utan kommunens skriftliga godkännande. Vid överlåtelse av
fastigheten kvarstår ansvar och skyldigheter enligt avtalet i sin helhet på Exploatören.
28.
Handlingar
Till avtalet bifogas följande handlingar
Bilaga 1 - Karta över Markområdet
Bilaga 2 – Exploatörens preliminära tidplan för genomförande
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Detta avtal har upprättats i två lika exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Oxelösunds Kommun

OBOS Mark AB

_________________________________
Ort och datum

_________________________________
Ort och datum

_________________________________
Underskrift

_________________________________
Underskrift

_________________________________
Namnförtydligande

_________________________________
Daniel Öhman enligt fullmakt

_________________________________
Underskrift
_________________________________
Namnförtydligande
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2021-02-11

MEX.2021.18

Kommunstyrelsen

Planbesked Kvarndammens industriområde
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Godkänna förslaget om planbesked för Kvarndammens Industriområde samt ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att begära planbesked för kommande
industriområde Kvarndammen.

2. Sammanfattning
I gällande Översiktsplan 2030 finns området benämnt Kvarndammens utpekat som ett
framtida industriområde.
SSAB Oxelösund AB:s och Oxelösund Hamn AB:s utveckling och kommande omvandling
tillsammans med de kompletterande företag och exploateringar som denna utveckling
medför kräver ett tillskott av ny industrimark i Oxelösund.
Vattenfall Eldistribution AB bereder nu dragning av två stycken nya 130 kv ledningar till
SSAB. I nordvästra hörnet av kommunen planeras ledningsdragningen genom det tänkta
industriområdet vid Kvarndammen. Exakt sträckning genom området utreds i samarbete
mellan kommunen och Vattenfall Eldistribution AB. Det arbetet omfattar vilken form av
verksamhet som kan vara verksam i närheten av den tänkta ledningsdragningen. I området
diskuteras också en eventuell dragning av fjärrvärmeledning mellan Oxelösund och
Nyköping. Dessa diskussioner hanteras av Oxelö Energi AB.
Nyköpings kommuns planerade utveckling av etableringsområden för industri och företag
omfattar de östra och södra delarna av nuvarande Arnö industriområde. Ett område som
angränsar till Kvarndammens industriområde. I kommande planarbete för Kvarndammen
kan en gemensam planering av respektive industriområde bli ett tänkbart alternativ.
Det område som i Översiktsplanen pekas ut väster om väg 53 blir utrednings området för
detaljplanearbetet. I kommande planprocess får sedan eventuellt samarbete med
Nyköping, ledningsdragning av högspänningsledningar tillsammans med ett par utpekade
fornlämningar, etc hanteras. I den processen får också den totala omfattningen av
detaljplanen bestämmas. Det är den normala planprocessens och dess utredningar som
tydliggör möjligheter och begränsningar.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna planbegäran för
Kvarndammens industriområde väster om väg 53 samt att ge kommunstyrelseförvaltningen
i uppdrag att lämna in planbegäran till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Karturdrag från Översiktsplan 2030

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-11

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FK)
Näringslivsstrateg (FK)
Ekonomi (FÅ)

MEX.2021.18

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Datum

Dnr

2021-02-25

KS.2020.10

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö
havsbad
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit till kommunen med synpunkter på byggnadernas skick på
Jogersö havsbad. Förslagsställaren budskap är att byggnader för toaletter och
omklädningsrum är i behov av upprustning för att öka trivseln vid Jogersö havsbad.
Strax innan sommaren 2020 utsattes strandcaféet vid Jogersöbadet för en brand,
byggnaden gick inte att rädda. Under 2020 har polisutredning, teknisk undersökning,
sanering av byggnad och mark utförts och diskussioner förts med försäkringsbolag.
På Kommunstyrelsen 2021-03-17 finns ett ärende om upprustning och förädling av befintlig
WC-byggnad som står placerad intill den gamla cafébyggnaden. Halva byggnader står i
dagsläget tom. Förädlingen innebär en totalrenovering av byggnaden och
tillgänglighetsanpassning av toaletter inkl. en handikapptoalett (RWC) som placeras vid
byggnadens kortsida med separat ingång. Antalet toaletter blir fler än i den gamla
byggnaden. Inga omklädningsrum kommer att finnas efter totalrenoveringen. Däremot
kommer det att finnas möjlighet att byta om på toaletterna om man föredrar det.
Strandcaféet placeras i byggnadens andra ände som vetter mot havet och ramas in med
en tillgänglighetsanpassad altan.
Strandcaféet beräknas stå klart i början av juni månad 2021.Caféet byggs i
sommarstandard i likhet med föregående Strandcafé.
Utöver detta kommer miljö-och samhällsbyggnadsnämnden under våren att se över och
underhålla hopptorn och bryggor vid Jogersö havsbad.
Mot bakgrund av de planer och förslag som redovisats ovan föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-25

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Bilaga: Medborgarförslag

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Fastighetsekonom (FK)

Magnus Petersson
ekonomichef

KS.2020.10

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §3

2020-02-12
Dnr KS.2020.10

Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö
havsbad
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får lämnas in och överlämnar
det till kommunstyrelsen för besvarande.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jorgersö havsbad
Dagens sammanträde
Medborgarförslag angående upprustning av byggnaderna på Jogersö
havsbad
Till berörda parter I kultur och fritids förvaltningen i Oxelösund.
Jogersö havsbad är välbesökt av turister sommartid och platsen erbjuder både
bad, strandaktiviteter, konserter samt bakluckeloppis vilket är bra för kommun. Det
enda som stör upplevelsen och som behöver ses över är toaletterna och
omklädningsrummet vars byggnader har sett sina bästa dagar. I dagsläget är
endast ett omklädningsrum i bruk och detta är både slitet, nerklottrat och delvis
belamrat med en trasig flytbrygga och påsar med sopor. Dess ena väggs trä mot
kortsidan är så murket att det uppstått hål i fasaden vilka lagats från insidan. Jag
föreslår därför att hela byggnaden rivs och ersätts med en större ändamålsenlig
byggnad med separata omklädningsrum, förrådsutrymme, kiosk med ny dörr. Den
dörr som finns i nuläget bär tydliga spår efter inbrottsförsök.
Även den separata toalettbyggnaden är i behov av renovering eller nybyggnation. I
dagsläget är endast en toalett av två öppen. Den toalett som tidigare var herrarnas
har hålligts låst i åratal efter att någon tog sig in en vinter och slog sönder alla wcstolarna och sedan dess har de inte ersatts med nya.
Att budgetera för nya byggnader 2020 vore därför värt att prioritera eftersom
Jogersö havsbad är Oxelösunds ansikte utåt dit många turister kommer sommartid
för att bada eller besöka bakluckeloppisen och då ger nämnda byggnader ett slitet
och ovårdat intryck.
Hela badets standard skulle höjas avsevärt med nya byggnader för wc och
omklädning samt medföra ökad trivsel hos badplatsens besökare så väl från
Oxelösund som besökare från andra närliggande städer men även turister som
kommer hit sommartid från våra europeiska grannländer så som Tyskland, Holland
och Danmark.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-12

Det sämsta med Jogersö havsbad kan där med vändas till en fördel om vi
investerar för framtida somrar genom att ersätta slitna badbryggor mm och anställa
sommarjobbare som regelbundet städar omklädningsrummen och toaletterna. I
dagsläget fungerar detta inte så värst bra. Golvet i omklädningsrummet är alltid fullt
av sand och smuts samt nerskräpat med kvarlämnade sopor från badgästerna.
Med vänliga hälsningar
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24
0155-382 24

Datum

Dnr

2021-02-25

KS.2021.27

Kommunstyrelsen

Avräkning barn- och elevpeng 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna avräkning för perioden januari-februari 2021, 131 tkr.
2. Finansiering sker via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda utgifter.

3. Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola, grundskola,
fritidshem och gymnasieskola. För perioden januari-februari är avräkningen framräknad till
131 tkr. Avräkningen finansieras med medel från reserven för oförutsedda utgifter
Avräkningen för januari-februari visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och som
fastställts av kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever medan
andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom grundskolan
samt grundsärskolan. Detaljerad specifikation ges i bifogat beslutsunderlag. Avräknat antal
barn- och elever multipliceras med Kf barn- och elevpeng för olika åldrar. För januarifebruari, uppgår summan till 131 tkr.
Avräkningen med 131 tkr, föreslås finansieras via kommunstyrelsens reserv för oförutsedda
utgifter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks 2021-02-25
Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2021
Protokoll 2021-02-24 – Un § 3

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
Ekonomichef

Beslut till:
Controller (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Ekonom utbildningsförvaltningen (för åtgärd)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 3

2021-02-24
Dnr UN.2021.13

Avräkning barn- och elevpeng 2021
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Godkänna avräkning för peridoden januari-februari 2021, 131 tkr.

2.

Finansiering tas via reserven för oförutsett.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden (UN) har ett resursfördelningssystem med en överenskommen
kommunfullmäktige barn- och elevpeng (Kf barn- och elevpeng) för förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasieskola. För perioden januari-februari är
avräkningen framräknad till 131 tkr. Avräkningen finansierades med medel från
reserven för oförutsett.
Avräkningen för januari-februari visar att det totalt sett är fler barn och elever när
verksamhetstalen lästs av, än vad som prognostiserats i befolkningsprognosen och
som fastställts av kommunfullmäktige. En del åldersgrupper har minskat antal elever
medan andra har ökat i antal. Vi ser den främsta ökningen av antalet elever inom
grundskolan samt grundsärskolan. Detaljerad specifikation ges i bifogat
beslutsunderlag. Avräknat antal barn- och elever multipliceras med Kf barn- och
elevpeng för olika åldrar. För januari-februari, uppgår summan till 131 tkr.
Avräkningen med 131 tkr, som medför anslagsjustering ska beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un - Avräkning barn och elevpeng januari-februari 2021
Avräkning barn- och elevpeng januari-februari 2021
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen
1.

Godkänna avräkning för perioden januari – februari 2021, 131 tkr.

2.

Finansiering tas via reserven för oförutsett.

______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)

Utdragsbestyrkande

MBB
År
2021

Förskola
Grundskola
1-3 år
4-5 år
Fklass
Åk 1-3
Åk 4-5
Åk 6-9
GY
423
307
130
401
401
400

Fritids
Sär F-6
Sär 7-9
375
453
6
6

Januari 1-3
4-5
F-Klass
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Gy
Fritids
Sär F-6
Sär 7-9
Summa
Bep/barn 136 895
94739
52 280
71128
76095
77732 130027
32880 326 298 374043
MBB
317,25
365,33
130
401
401
400
375
453
6
6
Utfall
244
441
132
406
404
414
379
425
7
8
-73,25
75,67
2
5
3
14
4
-28
1
2
-835633 597408
8713
29637
19024
90688
43342
-76720
27191
62341 - 34 009 kr

Februari 1-3
4-5
F-Klass
Åk 1-3
Åk 4-6
Åk 7-9
Gy
Fritids
Sär F-6
Sär 7-9
Summa
Bep/barn 136 895
94739
52 280
71128
76095
77732 130027
32880 326298 374043
MBB
317,25
365,33
130
401
401
400
375
453
6
6
Utfall
262
440
131
407
404
414
379
425
7
8
-55,25
74,67
1
6
3
14
4
-28
1
2
-630289 589513
4357
35564
19024
90688
43342
-76720
27191
62341 165 010 kr
Summa:

131 002 kr

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-01

OXL2
621
v 1.0
200703-13
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Dnr

KS.2012.133

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Byggnation av aktivitetspark i anslutning till Oxelöskolan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
En aktivitetspark byggs vid Frösängs gärde till en kostnad av 7 MSEK, projekt
Aktivitetspark Frösängs gärde sker som ett delprojekt inom projekt Oxelöskolan (Ny
förskola/skola) och projektplan Aktivitetspark Frösängs gärde godkänns.
Projekt Aktivitetspark Frösängs gärde finansieras genom att 7 MSEK omdisponeras ur
budget för projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark Frösängs gärde.
Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Byggnationen av Oxelöskolan prognostiseras ske till en lägre kostnad än budgeterat. Den
senaste prognosen som redovisades vid Kommunstyrelsen 2021-01-27 visar på att
kostnaderna understiger budget med 10 MSEK. Kommunstyrelsen beslutade därför att ge
kommunchefen i uppdrag att utreda om byggnation av aktivitetspark i anslutning till
Oxelöskolan kan rymmas inom ramen för byggprojektet för Oxelöskolan eller om
byggnation av aktivitetspark kan genomföras som separat investeringsprojekt samt i så fall
återkomma med förslag till finansiering av detsamma.
Under 2020 inkom ett e-förslag att bygga en actionpark för BMX, skateboards, kickbikes
med mera i anslutning till parkeringen vid Ramdalen. Förslaget fick 553 st ja röster. Kulturoch fritidsnämnden besvarade förslaget med att besluta att ta med förslaget till kommande
mål och budgetarbete.
En aktivitetspark stimulerar till ett kravlöst deltagande och inbjuder till ökad rörelse hos
ungdomar som valt bort den organiserade idrotten. Den skapar en möjlighet för barn,
ungdomar och vuxna att vara delaktiga och aktiva, oberoende av ekonomiska
förutsättningar. Genom en aktivitetspark och liknande spontanidrottsanläggningar ges barn
och ungdomar en möjlighet att aktivera sig på fritiden. Detta kan i sin tur leda till att de blir
en del i ett sammanhang som ger dem trygghet och minskar ett eventuellt utanförskap.
Detta är en vinst för såväl individen som samhället i stort som bidrar till ökad folkhälsa och
trivsel.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-01
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KS.2012.133

Aktivitetsparken föreslås vara belägen i anslutning till Oxelöskolan på Frösängs gärde.

Föreslagen placering av Aktivitetspark vid Frösängs gärde

Området är ett populärt stråk för gång och cykeltrafik. Det ligger bostäder i anslutning till
föreslagen plats vilket på ett naturligt sätt främjar närvaro av vuxna. Placeringen av
Oxelöskolan valdes bl.a. för att binda samman den centrala delen av Oxelösund och
bostadsområdet Frösäng. Den tänkta platsen för aktivitetspark förstärker denna
målsättning.
En förprojektering av aktivitetspark har skett. Denna visar att en lämplig park skulle bestå
av ca 600 m2 betongpark för skateboards, kickbikes, hinderbana/utegym och annan
lek/träningsutrustning som riktar sig till barn och vuxna från ca 8 års ålder. Den föreslagna
aktivitetsparken skulle bli ett komplement till den lekutrustning och multisportplan som
redan planeras på Oxelöskolans skolgård.
Markförhållandena på platsen måste utredas närmare. Om det mot förmodan skulle
framkomma att mark- och grundläggningsarbetena riskerar bli väldigt kostsamma så kan
kompletterande beslut behöva tas.
För att ge en uppfattning om hur en aktivitetspark skulle kunna utformas redovisas nedan
bild som visar aktivitetsparken i Götene kommun.

Exempel på aktivitetspark från Götene kommun

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-01
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Projektplan
Projektplan för uppförande av aktivitetspark har tagits fram och biläggs tjänsteskrivelsen.
Byggnationen av en aktivitetspark föreslås bedrivas som ett underprojekt inom ramen för
det totala investeringsprojektet för Oxelöskolan.
För att säkerställa att byggnationen av aktivitetsparken ansluter till planerade åtgärder vid
Försängsgärde av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamheter för barn
och ungdomar via Kultur Fritidsförvaltningen föreslås projektgrupp bestå av representanter
för dessa förvaltningar. Projektledare utgörs av projektledare för skolprojektet och sker som
ett delprojekt inom investeringsprojekt Oxelöskolan.

Ekonomi
En aktivitetspark enligt gjord förprojektering bedöms kosta ca 6 MSEK och
erfarenhetsmässigt så är markarbeten svåra att prognostisera. Av den anledningen bör det
finnas en post i budgeten för oförutsedda utgifter.
Byggkostnad inkl byggherrekostnad
Risk/oförutsett

6 MSEK
1 MSEK
7 MSEK

Finansiering
Enligt budgetreglerna i Mål och budget 2021—23 har Kommunstyrelsen rätt att
omdisponera investeringsanslag över 0,5 mkr beslutas via särskilda beslut
Kommunstyrelsen.
Byggnationen av Oxelöskolan bedöms understiga budget med 10 mkr. Genom att forma ett
eget särskilt delprojekt avseende byggnation av aktivitetspark under investeringsprojektet
för Oxelöskolan har Kommunstyrelsen därmed möjlighet att besluta om genomförande och
finansiering av byggnationen av en aktivitetspark. Ekonomichefen har kontrollerat frågan
med revisorerna och med SKR vilka båda ger besked om att ett sådant beslut är möjligt.
Genomförande av projekt Aktivitetspark vid Frösängs gärde föreslås därmed ske som ett
underprojekt under investeringsprojekt Oxelöskolan samt finansieras av det
prognostiserade överskottet inom investeringsprojektet för Oxelöskolan. Prognostiserat
överskott för investeringsprojekt Oxelöskolan är 10 MSEK och prognostiserad kostnad för
Projekt Aktivitetspark vid Frösängsgärde prognostiseras kosta 7 MSEK.
Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att en aktivitetspark vid Frösängs gärde byggs
till en kostnad av 7 MSEK, att projekt Aktivitetspark Frösängs gärde sker som ett delprojekt
inom projekt Oxelöskolan och att projektplan Aktivitetspark Frösängs gärde godkänns.
Projekt Aktivitetspark Frösängs gärde finansieras genom att kommunstyrelsen föreslås
besluta om att omdisponera 7 MSEK från projekt Oxelöskolan till delprojekt Aktivitetspark
Frösängs gärde.

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-01

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Projektplan Aktivitetspark vid Frösängs gärde

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kommunchefen (FK)
Ekonomichef (FÅ)
Miljö och samhällsbyggnadsnämnd (FK)
Kultur och fritidsnämnd (FK)

Magnus Petersson
Ekonomichef
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2021-02-19

KS.2021.

Projektplan

Aktivitetspark Frösängs gärde
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Dokumentets syfte

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

Versionshantering

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

Ansvarig

Datum

Förändring

Tillägg enligt KF § 109/2009
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1. Inledning
1.1

Projektets bakgrund

Ett e-förslag har inkommit att utveckla de skateboardramper som finns vid
Ramdalen till en Actionpark. Projekt ”Oxelöskolan” går bättre än budget därför
finns nu möjlighet att omfördela budgetmedel och bygga en actionpark i
anslutning till Oxelöskolan på Frösängs gärde. En fortsatt satsning på centrala
Oxelösund i allmänhet och de unga i Oxelösund i synnerhet. Frösängs gärde
kan bli ett aktivitetsområde för alla.
•

Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning
2.1

Uppdragsbeskrivning

Byggnation av en Aktivitetspark bestående av ca 600 m2 betongpark för
skateboards med mera, hinderbana/utegym och andra aktiviteter men också
platser för möten och avkoppling.
Projektet bedrivs som ett tydligt delprojekt inom ramen för byggnations- och
investeringsprojekt Oxelöskolan.
Aktivitetsparken vid Frösängs gärde placeras i anslutning till Oxelöskolan

2.2

Syfte

En aktivitetspark blir en attraktiv mötes- och samlingsplats utomhus för barn
och unga med möjlighet till både fysisk aktivitet och samtal. Detta är ur ett
folkhälsoperspektiv väldigt positivt. Aktivitetsparken binder samman de
centrala bostadsområdena med bostadsområdet Frösäng.
* Varför ska projektet genomföras?

2.3

Mål

Att parken skall vara klar innan skolstart höstterminen 2021

* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

5 (8)

2.4

Avgränsningar

Endast området för aktivitesparken ingår. Gestaltning och t ex belysning på
hela Frösängs gärde ingår inte.

* Vad ingår inte i projektet?

2.5

Framgångsfaktorer

Utformning och innehåll förankras med både initiativtagarna till E-förslaget,
Kultur- och Fritidsförvaltning och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning

* Faktorer som främjar projektet?

2.6

Risker

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

Risker

Sannolikhet

Konsekvenser

Åtgärder

Påverkan av
tidplan, kostnad

Budgetpost på drygt 15 % för
oförutsett.

(L, M, H)
Dåliga
M
markförhållanden
och/eller
föroreningar

Möjlighet att pausa/avbryta innan
byggnationen startar om
undersökningar visar att budgeten
inte kan hållas.

•

Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.

•

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

•

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

3 Organisation
3.1

Uppdragsgivare

Kommunstyrelseförvaltningen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2

Styrgrupp

Kommunchef (Johan Persson), Projektledare (Pär Blom)

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

3.3

Ansvarig beställare

Magnus Petersson, ekonomichef
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* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4

Projektledare

Pär Blom, Projektledare

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

3.5

Projektgrupp

Projektledare (Pär Blom), Chef Kultur- och Fritid (Anders Magnusson),
Gatuchef (Johan Rubin)

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6

Referensgrupper

Initativtagare till e-förslag, Plan- och Miljöavdelningen på MSF

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

3.7

Arbetsgrupper

4 Resurser
4.1

Ekonomi

Händelser

Belopp

Byggnation inkl. byggherrekostnad

6 000 tkr

Medel för oförutsedda kostnader

1 000 tkr

5 Tidsplan
Klart i Aug 2021

6 Huvudaktiviteter och milstolpar
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.
Markprovtagning
Beslut KS
Byggstart tidigast
Färdigställande

Mars 2021
2021-03-17
Maj 2021
Juli - Augusti
2021

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

7 (8)

7 Projektarbetssätt
7.1

Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.
7.1.1 Möten
Regelbundna projekteringsmöten, inkl. budgetuppföljning

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

7.2

Projektavvikelser

7.2.1 Ändring av projektorganisation

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

7.2.2 Övriga avvikelser

Om projektet ser ut att avvika från överenskommen tidplan, leveranstidpunkt
och/eller ekonomiska ramar skall den projektmedlem som är ”närmast
upptäckten” snarast meddela detta till projektledaren som snarast sammankallar
projektgruppen där den uppkomna situationen diskuteras. På mötet beslutas om
vilket av de två följande alternativen som föreligger.
1. Avvikelsen är av sådan karaktär att det går att hantera inom de givna ramarna
utan att den totala tidsåtgången eller ekonomiska ramarna ändras. I detta fall
räcker det med protokollet som rapport till styrgruppen.
2. Avvikelsen är av sådan karaktär att de överenskomna ramarna för tid och/eller
kostnad kommer att överskridas varför så mycket fakta som möjligt samlas in för
en rapport till styrgruppen. KS får sedan avgöra vilka åtgärder som är
lämpliga (t ex ändring av specifikation, tidplan eller ekonomiska ramar) och
ge styrgruppen förändrade direktiv.
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7.3

Nya projektidéer

Under ett projekt uppstår ofta nya idéer. Om dessa inte bedöms ingå i projektet
ska en projektidé skapas (se dokumentmall: projektidé). Dessa hanteras inte
vidare inom projektet.

8 Överlämning
Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av
uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.
Information till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kustbostäders
drift och förvaltning

9 Uppföljning och kvalitetssäkring
Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ.
Uppföljningen ska inte göras inom projektet.
Uppföljning månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef samt
controller. Kommunstyrelsen får vid varje förutbestämt sammanträde en
rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en prognos på
projektet vid färdigställande.

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

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

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

11 Referensdokument
* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Datum

Dnr

2021-02-09

KS.2021.17

Kommunstyrelsen

Uppföljning av Säg vad du tycker 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av Säg vad du tycker 2020 godkänns

2. Sammanfattning
Inom Oxelösund kommuns samtliga verksamheter används systemet Säg vad du tycker för
hantering av synpunkter från kommunens invånare och övriga intressenter. Det är viktigt att
kommunen har fungerande och välkända externa och interna rutiner för hur invånare och
andra kan lämna synpunkter. Alla synpunkter som inkommer ska följas upp. Den som
lämnat synpunkt ska få besked om vad som händer i ärendet inom tre veckor. Inkomna
synpunkter ska årligen sammanställas och redovisas i berörd nämnd.
Under år 2020 har det totalt inkommit 76 synpunkter till kommunen. Av dessa har fyra
synpunkter hanterats av kommunstyrelseförvaltningen. Frågeställarna har fått bekräftelse
på mottagen synpunkt inom två arbetsdagar och samtliga synpunkter har blivit besvarade
och svaren diarieförda.
Antalet inkomna synpunkter totalt har så gott som halverats under 2020 jämfört med
föregående fem åren. I snitt har det kommit in 145 synpunkter per år mellan åren 2015–
2019. Troligt är att situationen med covid-19 är en bidragande orsak till minskningen under
2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks
Sammanställning inkomna synpunkter 2020

Johan Persson
Kommunchef
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Dokumentation och rapportering av synpunkter 2020
Nämnd/bolag: Kommunstyrelsen

Ankomst

Synpunkt

Bekräftelse till
avsändare

Svar till
avsändare

Åtgärd

Diarienummer

2020-07-31

Synpunkt gällande anställning

Inkommen
direkt till
handläggare

2020-08-05

Frågeställaren informeras om rutinen för
anställning inom kommunen.

Synpunkt.2020.41

2020-10-09

Synpunkt om kombinerat
bullerplank/viltstängsel

2020-10-09

2020-10-12

Frågeställaren hänvisas till Trafikverket som
är ansvarig myndighet.

Synpunkt.2020.58

2020-10-30

Synpunkt om ljusställ vid fyren på
Femöreshuvud

2020-11-03

2020-11-19

Frågeställaren informeras om att området
utgör naturreservat samt utpekat område
för Natura 2000 vilket gör det svårt att
ordna ljusställ på föreslagen plats.

Synpunkt.2020.67

2020-12-09

Synpunkt om digital informationsskylt
och mörkerkörning

2020-12-09

2021-01-08

Frågeställaren informeras om att ljusstyrkan
justerats ner för att inte upplevas lika
bländande.

Synpunkt.2020.73
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Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Datum

Dnr

2021-03-01

KS.2021.31

Kommunstyrelsen

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag ta fram förslag till reviderad
delegationsordning för Kommunstyrelsen

2. Sammanfattning
Inom mål- och budgetberedningsprocessen har mål och budgetberedningen, tillika
kommunstyrelsens arbetsutskott, fört diskussioner om föreliggande behov av att revidera
Kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringen påkallas särskilt avseende de
delegationspunkter som reglerar delegation av beslut om investeringar och nuvarande
beloppsgränser i denna delegation.
Vid en kontroll av övriga nämnders delegationsordningar konstateras att det finns stora
skillnader vad gäller beloppsbegränsningar för och delegation av beslutanderätt för
investeringar.
Kommunstyrelsen föreslås därför att ge kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till
reviderad delegationsordning för Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
Ekonomichef

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Kanslichef (FK)
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Kommunstyrelsen

Beslut om överklagande av Länsstyrelsens beslut att upphäva
kommunfullmäktiges beslut 2020-11-11 § 97 att anta detaljplanen för Östra och Södra Jogersö
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1.

Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen överklagas.

2.

Godkänna det framskrivna förslaget till överklagande.

3.

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ges i uppdrag att underteckna och insända
överklagandet

2. Sammanfattning
Länsstyrelsen beslutade 2021-02-25 att upphäva Kommunfullmäktiges beslut 2020-1111 § 97 att anta detaljplanen för Östra och Södra Jogersö, ett beslut som inom 3 veckor
kan överklagas till Regeringen. Länsstyrelsen framför att detaljplanen upphävts grundat i
Länsstyrelsens lagstadgade uppgift att bevaka så att innebörden av 11 kap. 10 och 11
§§ plan- och bygglagen följs vid detaljplanering.
Länsstyrelsen är kritisk till sättet kommunen upphävt strandskyddet inom det redan
befintliga bostadsområdet. Man ifrågasätter utredningen av dagvattenhanteringen och
menar att det därför inte finns förutsättningar att uppfylla miljökvalitetsnormerna (MKN)
för vatten. Man ställer sig negativa till att det inte gjorts någon geoteknisk utredning inne
på de befintliga bostadsfastigheterna. Man kritiserar även kommunens utredning- och
hantering av översvämningsriskerna knutna till stigande havsnivå på grund av
klimatförändringen.
I överklagandet bestrider kommunen samtliga punkter ovan och ifrågasätter om inte
Länsstyrelsen också varit bidragande till att de strandnära områdena på Jogersö kunnat
ianspråktas i den utsträckning som skett. Länsstyrelsen har inte haft några synpunkter
på hur först allmän plats lämplig för bad styckats till bostadsfastighet och senare hur
samma fastighet genom en detaljplaneändring avstyckats i totalt 4 bostadsfastigheter
med mycket kraftig påverkan på strandskyddets syften och då inte minst en avhållande
effekt på allmänhetens tillgång till stranden. Denna detaljplan antogs 2009. Den av
Kommunfullmäktige antagna detaljplanen 2020-11-11 § 97 vidmakthåller endast de
beslut som fattats vid antagande av tidigare detaljplaner, vilket Länsstyrelsen som
framgår ovan medverkat i.
Ett överklagande av Länsstyrelsens beslut är en av flera möjliga vägar till en ny
detaljplan för det aktuella området. En överklagan skjuter sannolikt fram tidpunkten för
en ny laga-kraft-vunnen detaljplan med minst 2 år, se mer under rubriken
Medborgarperspektivet.
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3. Ärendet
Förutsättningar för överklagande
Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen inkom till kommunen 2021-02-25, och ett
beslut att skriva fram en överklagan fattades först 2021-03-08. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har således haft mycket kort tid att formulera
överklagandet. Det är därför mycket viktigt att kommunen erhåller en möjlighet till mer tid
att utveckla och underbygga sin talan.
11 kap. 10 § plan och bygglagen
Paragrafen innebär att Länsstyrelsen ska överpröva en kommuns beslut, om beslutet kan
antas innebära att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som
angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Länsstyrelsens synpunkter under samråd och granskning
Att det funnits risk för ett beslut om prövning av antagandebeslutet och därmed en risk för
ett upphävande av detaljplanen har Länsstyrelsen informerat om i både sitt samråds- och
sitt granskningsyttrande dock har kommunen i samråds- och granskningsutlåtande bemött
detta med argument kring sitt agerande.
Medborgarperspektivet
Att överklaga Länsstyrelsens beslut att upphäva detaljplanen kan ge konsekvenser. När en
betydligt mindre detaljplan i Trosa kommun överprövades och upphävdes av Länsstyrelsen
2018-03-01 tog Regeringens hantering av Trosas överklagan 2 år. Regeringen gick på
Länsstyrelsens linje och beslutade 2020-02-18 att detaljplanen därmed fortsatt är upphävd.
Beslutsunderlag
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Överklagan av Länsstyrelsens beslut 2021-03-15
Beslut om upphävande av kommunens beslut att anta detaljplan för Jogersö

Johan Persson
Kommunchef

Göran Deurell
Planarkitekt

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för åtgärd
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Göran Deurell
Planarkitekt
0155-383 60
goran.deurell@oxelosund.se
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Länsstyrelsen
611 86 Nyköping

Överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för
Östra och Södra Jogersö
Oxelösunds kommun överklagar Länsstyrelsens beslut om att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan för Östra och Södra Jogersö och menar att
kommunfullmäktiges beslut ska fastställas och detaljplanen därmed vinna laga kraft.

Om ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Oxelösunds kommun tog hösten 2016
initiativet till en ny detaljplan för sommarstugeområdet på östra och södra Jogersö.
Den gällande detaljplanen från 1991 medger endast mycket begränsade möjligheter
till avstyckningar och antalet avsteg från byggrätten om 120 + 50 kvm byggnadsarea
är många, vilket sammantaget bedömdes motivera en ny detaljplan som tar ett helhetsgrepp om området.
Planområdet är beläget på ön Jogersö, där det bland annat även finns kolonilotter, en
camping, en stor badplats, en restaurang och ett skogsområde med elljusspår. Ön är
förbunden med fastlandet via den kommunalt ägda Jogersövägen som genom en kort
bro leder trafiken över Jogersösundet. Planområdet är anslutet till Jogersövägen
genom en äldre gemensamhetsanläggning driven av Jogersö vägsamfällighet med
enskilt huvudmannaskap.
Inledningsvis hade kommunen en målsättning att tillskapa ett 80-tal nya möjligheter
till avstyckningar inom planområdets 136 befintliga bostadsfastigheter. Kommunen tog
dock till sig av Länsstyrelsen synpunkter om att detta inte var lämpligt utifrån att kommunen fortsatt önskar se området skötas med enskilt huvudmannaskap. Ett 80-tal nya
fastigheter insåg kommunen hade inneburit en betydande förlust av naturvärden på
privat kvartersmark. Efter ett samråd och två granskningar landade istället planprocessen i ett planförslag med 36 nya möjligheter till avstyckningar, där möjligheten till styckning prövats betydligt mer restriktivt.
En viktig utgångspunkt för den nya detaljplanen har varit att ingen ytterligare mark ska
föreslås för bostäder, utöver de fastigheter som redan finns inom planområdet. För att
ytterligare möjliggöra för ett bevarande av naturen på Jogersö beställde kommunen
en naturvärdesinventering som varit en grund för planförslagets skyddande av en del
natur inne på befintliga privata fastigheter. En negativ konsekvens av Länsstyrelsens
beslut, att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta den nya detaljplanen, är att
planförslagets skydd för växt- och djurliv uteblir och att ingen klimatanpassning alls
säkerställs inom planområdet genom exempelvis införande av en planbestämmelse
om lägsta grundläggningsnivå.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

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

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

Org.nr
212000-0324

2 (4)
Datum

PLAN.2016.7

Grund för överklagande
Att situationen för allmänhetens tillgång ser ut som den gör idag inom sommarstugeområdet på Jogersö har många orsaker. Till en del beror det på att delar av området är
äldre än vad strandskyddet är samt att Lantmäteriet, efter remiss till- och utan anmärkning från Länsstyrelsen, 1962 utfört en avstyckning där allmän platsmark ämnad som
bad med tillhörande vattenområde övergått till att bli kvartersmark med strand i strid
med områdets avstyckningsplan (04-NIK-616).
Avstyckningen innebar att den stig som finns utmed den branta kustlinjen på södra
sidan av Trappviken abrupt klipptes av och att stigen inte längre är allmänt tillgänglig
från söder. Kvartersmarken har idag avstyckats i totalt 4 fastigheter genom en planändring 2009 som Länsstyrelsen inte hade några synpunkter på. Konsekvensen är att
allmänheten idag behöver passera rakt över en gårdsplan och längs hela längden av
ett fritidshus för att på ett naturligt sätt kunna ansluta till stigen ifrån söder.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens bedömning av 7 kap. 18 c § punkt 1 miljöbalken,
att området inte skulle vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddet. Tvärtom menar kommunen att Länsstyrelsen varit bidragande till att
strandskyddets syften försakats i den utsträckning som faktiskt skett inom området.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens syn att sjöbodarna längs stigen, som idag är en
återvändsgränd, på ett betydande sätt inskränker på allmänhetens tillgång och därmed
skulle strida mot strandskyddets syften. Åtminstone i ett fall finns bygglov för en bod
och byggrätten är säkerställd i detaljplan.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens bedömning att den nu aktuella detaljplanen för
redan befintlig kvartersmark för bostäder plötsligt skulle ha så negativa konsekvenser
för djur och växtlivet att strandskyddet inte på nytt kan upphävas. Den naturvärdesinventering av kvartersmarken som kommunen tagit initiativ till anser kommunen har
beaktats i rimlig utsträckning i utformningen av planförslaget. I nu gällande detaljplan
finns inget skydd alls för naturvärden inom kvartersmarken. Kommunen kan inte se att
Länsstyrelsen varit konsekvent i sin bedömning eftersom man tidigare deltagit i och
stått bakom besluten i detaljplanerna för det aktuella området.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens bedömning att W2-områden (bryggor) lagts till
jämfört med nu gällande detaljplan. Kommunen uppmärksammades i den första
granskningen på att man hade missat att föra över två befintliga bryggområden till den
nya detaljplanen. Det som däremot skett är att en del av bryggområdena utökats lite ut
mot djupare vatten för att minska behovet av muddring för att kunna hålla sig inom det
anvisade bryggområdet i nu gällande detaljplan.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens syn att det detalj skulle vara möjligt att förutse
dagvattnets flödesvägar inom planområdet och att därmed kunna fastslå plushöjder för
marknivå och vägar. Osäkerheten kommer sig av att det inte går att veta hur områdets
fastigheter kommer att byggas ut. Vidare menar kommunen att klimatförändringen innebär att det finns betydande osäkerheter gällande framtida havsnivåer och att en föreskriven höjd inom bara några år kan visa sig vara otillräcklig. Plan- och bygglagen har
erkänt svårt att hantera flera möjliga scenarion, något som även lyfts som ett problem i
Boverkets rapport 2018:8 Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker s. 17.
Vägföreningen har informerats om att deras väganläggning i delar är lågt belägen.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens bedömning att det med anledning av föregående
punkt finns förutsättning för att med planbestämmelser kunna säkerställa miljökvalitetsnormerna genom en föreskriven dagvattenhantering. Kommunen har istället satsat på
ett passivt fördröjande av dagvatten genom bevarande av grönska på kvartersmark.
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Kommunen bestrider Länsstyrelsens syn att klimatanpassningsåtgärd av den enda
tillfartsvägen till planområdet, den kommunalt ägda Jogersövägen, inte är säkerställd.
En utredning av Jogersövägen skedde hösten 2020 och Länsstyrelsen har haft
rapporten till sitt förfogande under sin prövning av detaljplanen. Kommunen menar,
med stöd av följande stycke i Boverkets rapport 2018:8 sidan 18:
"Aspekter som kan påverka hur sannolikt det är att skydden kommer att uppföras
kan exempelvis vara att kommunen själv äger stora värden i området som är
beroende av skydd eller att det i området redan idag finns stora allmänna värden
som är beroende av skydd. Att kommunen har rådighet över marken för de framtida skydden och att det finns tydliga politiska ställningstaganden från kommunfullmäktige kan också vara viktiga aspekter att beakta för att bedöma att skydden
med stor sannolikhet kommer att uppföras."
..att det faktum att kommunen äger vägen och all erforderlig mark kring vägen och att
det finns betydande allmänna värden i form av Jogersöbadet med kringaktiviteter och
rekreation samt att detta återspeglas på s. 12-13 i översiktsplanens del om utvecklingsstrategin gör det sannolikt att åtgärder av tillfartsvägen kommer att utföras. I kartan för
utvecklingsstrategin pekas Jogersö ut som en "viktig funktion" för natur och rekreation,
med betydelsen att det är en plats som är av stor betydelse för naturvård, friluftsliv eller
rekreation samt en "viktig funktion" för bebyggelse med betydelsen att det är en "plats
som är av stor betydelse för service, teknisk försörjning, idrott, friluftsliv eller turism."
Därtill pekas hela sträckan mellan Ramdalen och Jogersö ut som ett utvecklingsstråk
utefter vilken kommunen vill skapa en mer sammanhängande miljö. Detta menar
kommunen sammantaget kompenserar för att exakta projekterade- och finansierade
åtgärder ännu så länge inte tagits fram.
Kommunen bestrider Länsstyrelsens bedömning att det är rimligt att kräva en bergteknisk utredning av befintliga och redan bebyggda bostadsfastigheter. Utöver den
juridiska utmaningen att få åtkomst till fastigheterna skulle en geoteknisk utredning
gynna vissa fastighetsägare men inte andra, som istället förväntas bekosta utredningen
av sin fastighet själva. Om misstanke finns att det inom en fastighet finns geotekniska
risker kommer detta ändå att utredas i bygglovsprocessen. Kommunen anser att vårt
resonemang, att skjuta på geoteknisk undersökning till bygglovsskedet, är rimligt utifrån
att området är befintligt. Det finns heller inget som talar för att området skulle vara bergtekniskt instabilt. Branten på Trappvikens södra sida är utpekad som kulturhistorisk
lämning av ett stenbrott och de stenar som fallit där har alltså inte fallit av sig själva.
Kommunen bestrider slutligen Länsstyrelsens samlade bedömning att detaljplanen
enligt 11 kap. 11 § plan- och bygglagen ska upphävas.
Oxelösunds kommun kommer nedan att komplettera med en mer utvecklad talan.

Oxelösunds kommuns yrkande
Oxelösunds kommun överklagar Länsstyrelsens beslut från den 25 februari 2021,
dnr 404-8581-2020.
Oxelösunds kommun yrkar att regeringen upphäver Länsstyrelsens beslut från den
25 mars 2021, dnr 404-8581-2020 och fastställer kommunfullmäktiges beslut från den
11 november 2020, § 97 att anta detaljplanen för Östra och Södra Jogersö.
Oxelösunds kommun kommer eventuellt att komplettera med ett mer utvecklat yrkande.
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BESLUT
Datum

Dnr

2021-02-25

404-8581-2020
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Torbjörg Sekse
010-2234343
Oxelösunds kommun
kommun@oxelosund.se

Överprövning av Oxelösunds kommuns beslut att anta detaljplan för
Östra och Södra Jogersö
Beslut
Länsstyrelsen upphäver med stöd av 11 kap. 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (2010:900),
PBL, kommunfullmäktiges i Oxelösunds kommun beslut den 11 november 2020, § 97, att
anta detaljplan för Östra och Södra Jogersö.
Beskrivning av ärendet
Planområdet omfattar totalt ca 111 ha och är uppdelat i två områden, Södra som omfattar
ca 66 ha och Östra som omfattar ca 45 ha. Totalt finns i dag 136 bostadsfastigheter inom
områdena. Dessa ges i detaljplanen utökade byggrätter till max 15 % av fastighetens
landareal, dock högst 260 kvm byggnadsarea varav högst 150 kvm byggnadsarea för
huvudbyggnad. Möjligheter finns enligt detaljplanen att dela fastigheter så att det totalt kan
tillskapas 36 nya bostadsfastigheter inom detaljplanens två områden.
Planområdena nås via Jogersövägen, den enda tillfartsvägen till Jogersö.
I yttrande den 17 januari 2017 angående eventuell betydande miljöpåverkan bedömde
Länsstyrelsen, till skillnad från kommunen, att betydande miljöpåverkan till följd av
planens genomförande inte går att utesluta. I yttrandet lyftes frågor angående strandskydd,
klimatanpassning, risk och sårbarhet samt naturmiljö. Kommunen valde sedan att inte
genomföra någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Länsstyrelsen framförde i sitt samrådsyttrande den 28 augusti 2018 att ett antagande av
detaljplanen kommer att prövas om inte synpunkter angående miljökvalitetsnormer (MKN)
för vatten, strandskydd och risk för översvämning kan lösas på ett tillfredsställande sätt.
Inför granskningen utfördes en dagvattenutredning, daterad den 20 februari 2019,
reviderad den 2 maj 2019, samt en dokumentation av naturvärden i april 2019.
Vid granskningen av detaljplanen, bedömde Länsstyrelsen i sitt yttrande den 4 december
2019, att synpunkter från samrådet inte tillgodosetts i planförslaget. Länsstyrelsen
bedömde med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och då kända
förhållanden att ett antagande av detaljplanen skulle komma att prövas om inte synpunkter
avseende översvämningsrisk, strandskydd, MKN för vatten och geotekniska risker beaktats
och tillgodosetts vid antagandet. Vid granskningen förelåg yttrande från Statens
Geotekniska Institut, SGI, som ansåg att en bergteknisk utredning ska utföras av
bergteknisk sakkunnig över de förekommande bergsslänterna i anslutning till planområdet.
En sådan utredning har inte genomförts innan antagande av detaljplanen.
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun antog den 11 november 2020 detaljplanen.
Beslutet kom till Länsstyrelsen den 20 november 2020, och Länsstyrelsen beslutade den 10
Postadress
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Besöksadress
Stora torget 13
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010-223 40 00 växel

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se
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Bankgiro
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FE 98
838 73 FRÖSÖN
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december 2020 att överpröva kommunfullmäktiges beslut. Av beslutet framgår att
Länsstyrelsen befarade att miljökvalitetsnormerna för vatten inte följs eftersom det inte
framgår av detaljplanen hur dagvattnet ska hanteras inom planområdet och hur det
säkerställs att miljökvalitetsnormerna följs. Länsstyrelsen befarade vidare att strandskyddet
i detaljplanen upphävs i strid med gällande bestämmelser, särskilt med beaktande av de
höga naturvärdena inom området. Länsstyrelsen befarade också att bebyggelsen blir
olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion.
Efter kommunfullmäktiges beslut har en utredning angående klimatanpassningsåtgärder för
Jogersövägen tillfogats ärendet. Utredningen är genomförd av Ramböll och är daterad den
25 november 2020.
Enligt 11 kap. 11 § andra stycket PBL ska beslut enligt första stycket fattas inom två månader
från det att länsstyrelsen har beslutat om överprövning enligt 10 § första stycket om inte längre
tid är nödvändig med hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter.
Med hänsyn till ärendets komplexitet samt mellankommande julsemestrar bedömer
Länsstyrelsen att längre tid har varit befogad.
Motivering till beslutet
Översvämning, klimatanpassning samt risk och säkerhet
Jogersövägen är den enda tillfartsvägen till de båda planområdena Östra och Södra
Jogersö. Länsstyrelsen bedömer med stöd i planeringsunderlaget ”Riskbild 2” (rapport
2013:24) att Jogersövägen riskerar att översvämmas redan i dagens klimat. Även
vägavsnitt inom respektive detaljplan och några bebyggelsekvarter samt kvarter för
tekniska anläggningar riskerar att delvis översvämmas vid högvatten i dagens klimat. Med
förändrade havsnivåer till följd av ett förändrat klimat ökar risken för översvämning för
bebyggelse inom detaljplanen samt Jogersövägen. Det bör framhållas att de beräknade
nivåerna för framtida havsnivåer vid högvatten sträcker sig fram till år 2100. De beräknade
nivåerna utgör inte en övre gräns för hur högt havet kan stiga efter sekelskiftet till följd av
klimatförändringar.
Referensytor för högsta högvatten (HHW) är beräknade för Oxelsösund i höjdsystemet RH
2000, för både dagens klimat och ett framtida klimat. I takt med att klimatförändringarna
fortgår fram till år 2100 förskjuts de beräknade referensytorna för högsta högvatten (HHW)
upp till en högre nivå som finns angiven i planeringsunderlaget ”Riskbild 2 Södermanland”
(rapport 2013:24). Förutom referensnivånerna för högsta högvatten behöver lokala påslag
för vågor samt en säkerhetsmarginal beaktas vid bedömning av översvämningsrisk,
samtliga nivåer som behöver beaktas kan utläsas i diagram som återfinns i ”Riskbild 2
Södermanland” (tabell 11 s. 42 och figur 33, s.43).
Kommunen har under planprocessen gång ändrat planområdesgränsen så att tillfartsvägen
till Jogersö inte längre ingår i detaljplanen. Enligt Boverkets vägledning till länsstyrelserna
i denna fråga framgår bland annat följande: I vissa områden riskerar vägar utanför
planområdet att översvämmas vilket kan hindra tillfart till området. Detta behöver
uppmärksammas och hanteras under planarbetet som en del i lokaliseringsprövningen.
I Utredning klimatanpassningsåtgärder Jogersövägen daterad den 25 november 2020
beskrivs olika scenarier för att klimatanpassa och säkra att Jogersövägen är framkomlig vid
höga havsnivåer, och olika förslag till åtgärder presenteras. Enligt utredningen bör ett
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arbete med att höja känsliga vägsträckor påbörjas så snart som möjligt och det handlar om
tre vägsträckor som redan i dagens klimat ligger inom riskzonen där ambulanser och
personbilar kan hindras att passera vid ett vattenstånd med 200 års återkomsttid.
Inga av de förslag och åtgärder som föreslås i utredningen om klimatanpassningsåtgärder
har säkerställts i detaljplanen eller på annat sätt. Länsstyrelsen noterar också att
utredningen inte har hanterat områden inom den delen av detaljplanen som gäller Jogersö
Södra när det gäller frågan om påverkan vid höga havsnivåer. Enligt Länsstyrelsens
rapport 2013:24, ”Riskbild 2 Södermanland, Skyfall, lokala avrinningsförhållanden och
extrema vattenstånd”, riskerar Nötuddsvägen att översvämmas och skära av den södra
delen vid Trappviken.
Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att den antagna detaljplanen inte säkerställer
att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken
för olyckor, översvämning eller erosion. Detaljplanen ska därför redan på den grunden
upphävas.
Strandskydd
Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i en detaljplan förutsätter att det finns
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §§ miljöbalken (MB) och att intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Upphävande av strandskyddet får inte omfatta ett område som behövs för att säkerställa fri
passage och allemansrättslig tillgång till området för allmänheten samt bevara goda
livsvillkor för djur- och växtlivet. Enligt Länsstyrelsens bedömning har upphävandet av
strandskyddet genom bestämmelser i detaljplanen inte fullt ut anpassats till de specifika
förhållanden som finns inom olika delar av planområdena. Tillräckligt underlag för att
bedöma förhållandena saknas i planhandlingarna. Förutom brister i underlaget brister
detaljplanen också i redovisningen av de särskilda skäl som ligger till grund för
upphävandet av strandskyddet.
Resonemang kring fri passage saknas. Även om fri passage saknas för allmänheten inom
delar av planområdet så ska fri passage enligt 7 kap 18§ miljöbalken säkerställas för att
bevara goda livsförhållanden för djur- och växtlivet inom strandzonen.
På en stor del av kvartersmarken saknas prickmark längs med strandlinjen. Med planen och
dess möjlighet till ökat antal fastigheter och utökade byggrätter så kan det i framtiden
innebära bebyggelse direkt invid stranden, till exempel Attefallhus. Det finns en risk att
den avhållande effekten på allmänhetens tillgång till vattenområdet ökar genom att den
upplevda hemfridszonen ökar.
Befintliga bryggors lagliga status framgår inte av planhandlingarna. Vattenområdet har
sedan tidigare omfattats av strandskydd. Planen redogör inte för om befintliga bryggor
tillkommit lagligen eller ej och det finns därför risk att det saknas förutsättningar för att
anordna de bryggor som planen tillåter. Det har tillkommit nya W2-områden (bryggor) i
antagandehandlingarna i förhållande till granskningshandlingarna. Resonemang kring
tillkomsten av dessa områden saknas. Det framgår inte om utredning skett inom W2områden för att identifiera grunda bottnar. Ett ökat antal bryggor kan leda till behov av
muddring vilket har en negativ miljöpåverkan.
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Länsstyrelsen bedömer att de åberopade särskilda skälen gällande bryggor samt väg/p-plats
i sig inte utgör skäl för upphävande av strandskydd.
På plankartan framgår inte tillräckligt tydligt inom vilka områden strandskyddet upphävs.
Länsstyrelsen saknar även information i planbeskrivningen om att strandskyddsdispens
krävs för olika typer av åtgärder inom planen där strandskydd fortfarande råder. Planen
redogör inte tillräckligt tydligt för de avvägningar som gjorts kring vilka åtgärder som
tillåtits genom upphävande av strandskydd i detaljplanen och vilka åtgärder som avses att
tillåtas i senare dispensprövning. Vidare ifrågasätter Länsstyrelsen förutsättningarna för att
upphäva strandskyddet inom delar av planområdena, särskilt med beaktande av de höga
naturvärdena. Särskilda skäl för upphävande av strandskyddet har inte angivits och
intresseavvägning gentemot strandskyddets syften har inte gjorts.
Planen anger att befintliga områden med kvartersmark som endast får bebyggas med
sjöbodar och bastur utökas något uppåt i terrängen för att medge klimatanpassning. Bastu
och sjöbodar är byggnader som riskerar att påverka den upplevda tillgängligheten på
platsen. Byggnaders lagliga status framgår inte av planhandlingarna och det saknas
redovisning av särskilt skäl till att strandskyddet upphävs.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att det inte har visats att finns särskilda skäl enligt 7
kap. 18 c § miljöbalken (MB) för upphävande av strandskyddet inom alla delar av
detaljplanen. Det har heller inte visats att intresset av att ta området i anspråk på det sätt
som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Upphävande av strandskyddet får inte omfatta områden som behövs för att säkerställa fri passage och allemansrättslig tillgång till området för allmänheten samt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet, vilket Länsstyrelsen bedömer sker inom delar av planområdet.
Länsstyrelsen bedömer därför att den antagna detaljplanen också ska upphävas med hänsyn
till att strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken till delar upphävs i strid med gällande
bestämmelser.
Dagvatten och miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
Detaljplanens nya samt utökade byggrätter möjliggör ett ökat byggande som innebär fler
hårdgjorda ytor inom planområdena, vilket kommer att påverka vattnets flöde och
infiltration. Planbeskrivningen anger att det är upp till varje enskild fastighetsägare att lösa
dagvattenhanteringen. Beskrivning över hur dagvattnet ska hanteras kring vägar och via
dikessystem m.m. saknas i planen och framtida hantering av dikessystem, översilningsmark, höjdsättning av vägar mm har inte säkerställts genom bestämmelser på plankartorna.
Länsstyrelsen bedömer att det är viktigt att se till helhetsbilden när det gäller dagvattenhanteringen inom detaljplanens två delområden, denna förloras om varje enskild fastighetsägare ska ansvara för sin egen dagvattenhantering.
I dagvattenutredningen (maj 2019) beskrivs hur dagvattnet kan hanteras och vad som
behöver utvecklas ytterligare. Länsstyrelsen noterar att tillämpliga delar inte har lyfts in i
planbeskrivningen, och nödvändiga planbestämmelser har inte införts på plankartorna. I
dagvattenutredningen anges till exempel att vissa framtida fastigheter har större risk för att
drabbas av översvämning än andra. Detta samt vilka åtgärder som behöver vidtas framgår
inte av planhandlingarna.
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Den antagna detaljplanen brister enligt Länsstyrelsens bedömning således i redovisning
och säkerställande av dagvattenhanteringen.
Planens påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten kan inte bedömas utifrån det
bristfälliga underlaget och Länsstyrelsen finner därför att det kan finnas risk för att
föroreningar kan spridas till omgivande mark, yt- och grundvatten så att MKN vatten
påverkas negativt.
Länsstyrelsen bedömer att kvalitetsfaktorer för morfologiskt tillstånd i kustvatten och
vatten i övergångszon kan påverkas negativt av att antalet bryggor utökas enligt
detaljplanen, detta då vissa av W-områdena inte har det djup som erfordras för att få in en
båt och muddring inte är att föredra vid uppföring av bryggor.
Av den antagna detaljplanen framgår det således enligt Länsstyrelsens bedömning inte på
ett godtagbart sätt hur miljökvalitetsnormerna för vatten enligt 5 kap. miljöbalken följs.
Sammanfattning
Mot bakgrund av det ovan anförda och med stöd av 11 kap. 11 § PBL anser Länsstyrelsen
att detaljplanen ska upphävas, då bebyggelsen blir olämplig med hänsyn till
översvämningsrisken och människors hälsa och säkerhet, att strandskydd upphävs i strid
med gällande bestämmelser och att detaljplanen inte har säkerställt att miljökvalitetsnormerna för vatten följs.
Bestämmelser som beslutet grundas på
2 kap. 5§ PBL:
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med
hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
11 kap 10§ PBL:
När länsstyrelsen enligt 5 kap. 29, 38 eller 39 § har fått ett meddelande om att en kommun
beslutat att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser, ska
länsstyrelsen inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommunens beslut eller inte.
Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet kan antas innebära att
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som angår flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller
5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
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11 kap. 11§ PBL:
Länsstyrelsen ska upphäva kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller
områdesbestämmelser i dess helhet, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra
stycket. Om kommunen medger det, får beslutet upphävas i en viss del.
Beslut enligt första stycket ska fattas inom två månader från det att länsstyrelsen har beslutat om
överprövning enligt 10 § första stycket om inte längre tid är nödvändig med hänsyn till ärendets
omfattning eller andra särskilda omständigheter.
13 kap 5§ PBL:
Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap. 11 § att helt eller i en viss del upphäva kommunens
beslut om detaljplan, områdesbestämmelser, lov eller förhandsbesked får överklagas hos
regeringen.
7 kap 18 § c MB:
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från
strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen
avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt
från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte
kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
7 kap. 18 § f MB
Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta ett område
som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri
passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller
inte om en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till
de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av tf. länsråd Eva Aalbu med länsarkitekt Victor Zakrisson som
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Torbjörg Sekse (f.d. länarkitekt),
Maria Pettersson (länsjurist), Kaj Hellner (klimatanpassning), Fredrik Nilsson (risk och
säkerhet), Kristin Larsson (strandskydd) samt Jenni Johansson Roos (MKN vatten)
medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Du kan överklaga beslutet

Bilaga 1
BESLUT
Överklagandehänvisning
Datum
Dnrregeringen
BESLUT
2021-02-25
404-8581-2020

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
regeringen.
Hur överklagar jag beslutet?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas
vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din
skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Södermanlands län antingen via e-post;
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Södermanlands län, 611 86
Nyköping.
Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till
att du överklagar. Sedan är det regeringen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre
veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla





vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på
dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB
via e-post.
Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och
telefonnummer.
Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,
sodermanland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 40 00. Ange
diarienummer 8581-2020.
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Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
(16)

2021-03-17
Dnr KS.2021.2

Delgivningar
Delges
Öppet brev till ansvariga för skolan gällande Covid
Missiv Kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
Revisionsrapport - Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till
Kustbostäder
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 3 210201 Bokslut
och verksamhetsberättelse 2020
Bilaga Verksamhetsberättelse 2020 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Bilaga Volymer och nyckeltal 2020 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 4 210201 Uppföljning
av genomförd internkontroll 2020
Bilaga - Sammanfattning av genomförd internkontroll under 2020 NyköpingOxelösunds Överförmyndarnämnd
Protokollsutdrag Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd § 5 210201
Internkontrollplan 2021
Bilaga - Internkontrollplan 2021 Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd
Årsredovisning särskild kollektivtrafik Oxelösund 2020 - Region Sörmland
Skrivelse grundläggande granskning 2020
Grundläggande granskning 2020 Oxelösund
Protokoll gemensamma patientnämnden 2021-02-18

______

Utdragsbestyrkande

Hej
Vi representerar Svenska Covidföreningen och kontaktar er med anledning av barn och ungdomars
arbetsmiljö i skolan. Ingen vet hur många barn som är drabbade av covid-19. Därmed saknas även
kunskap om hur vanligt långtidskomplikationer är bland barn i Sverige. Vi konstaterar dock att en
artikel i Aftonbladet i ämnet resulterade i att vi fick kontakt med ca 200 långtidssjuka barn på bara
några dagar. Det väcker frågor om hur stort mörkertalet är.
Med ödmjukhet inför det faktum att ingen faktiskt vet hur många barn som drabbats - då de inte
testats - eller hur deras prognos ser ut vill vi att Sveriges barn nu skyddas. Skolan måste smittsäkras
till dess att alla barn har erbjudits vaccination.
Fram till idag har sju barn dött av covid-19 i Sverige. Det är fler barn än vad som drunknar per år i vårt
land. När lagen om cykelhjälm för barn infördes sänktes dödsolyckorna från 3-4 per år till 1-2 per år.
Det är ingen som debatterar om huruvida det är av nytta att lära barn att simma eller att använda
cykelhjälm. Det känns därför extremt inkonsekvent att ansvaret för barnens hälsa till stor del läggs på
skolledningarna under denna pandemi, när de andra åtgärderna är lagstiftade för att skydda våra
barn från likvärdiga faror. Vi efterlyser ett ansvarstagandet från politiker och myndigheter som har
till uppgift att verka för att säkra barnens liv och hälsa i skolan.
Det är omöjligt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer som det ser ut i landets skolor,
tex att hålla avstånd i små lokaler med bänkar gjorda för två elever etc. Vi kan se att skolor inte vidtar
tillräckliga åtgärder för att minska risken för att eleverna ska bli smittade. Det görs få
riskbedömningar och de som finns är ofta bristfälliga och följs inte upp regelbundet. Barn och
ungdomar trängs på små ytor och korridorer, möts hundratals i matsalar och sitter nära varandra i
lokaler med dålig ventilation. De har inomhusidrott och musiklektioner med sång, trots att detta
utgör riskaktiviteter. Kort sagt, de åtgärder som görs är inte tillräckliga, både pga bristande kunskap
och resurser i våra skolor. Hur många barn som får betala priset med kroniska skador vet ingen, då
det saknas statistik på detta.
Mycket har lämnats till personlig tolkning av reglerna och ansvaret på rektorerna är oerhört stort.
Föräldrar är helt utelämnade till rektorers beslut om barnens hälsa och i förlängningen även familjens
hälsa.
Skolan är inte vilken arbetsplats som helst. Barnen har både rätt till undervisning och omfattas av
skolplikten. Båda dessa saker måste beaktas. De långtidssjuka barnen har missat månader, i många
fall nästan ett års skolgång. Tyvärr visar skolan inte mycket förmåga att hjälpa dem att uppnå
kunskapsmålen trots att engagemanget finns hos föräldrarna och barnen. Extra stöd, och
distansundervisning erbjuds ofta inte. I extrema fall har familjerna blivit anmälda till socialen för
barnens höga frånvaro. Förutom att barnen är sjuka och lever ett liv med smärta, trötthet, feber osv
så känner de en extrem stress och oro för att inte vara i skolan.
Det behövs till en samverkan mellan vård och skola för att säkerställa att barnen får den utbildning
de har rätt till och samtidigt får utrymme att tillfriskna. Samtidigt behöver Socialtjänsten
informeras om att barn kan drabbas av långtidscovid så att föräldrar till sjuka barn inte ställs inför de
orimliga valet att antingen riskera barnens hälsa genom att tvinga dem till skolan eller riskera att
förlora vårdnaden om sina barn.
De långtidssjuka barnen har precis som vuxna med långtidscovid symtom som långvarig feber,
huvudvärk, yrsel, illamående, magont, halsont, andfåddhet, hög puls, domningar i fötter och ben,
smärta i ben och armar, enorm orkeslöshet och trötthetskänsla, utslag som kliar,

koncentrationssvårigheter och smärta i hjärttrakten. Symtomen kommer och går. Minsta lilla
överansträngning, fysisk eller psykisk, leder ofta till bakslag. De har inget liv utanför skolan. De orkar
varken med kompisar eller fritidsaktiviteter. Nästan all tid utanför skolan tillbringas i sängen.
Förutom att de mår väldigt dåligt så tär det på dem psykiskt. De blir isolerade. Här är skolan viktig.
Hela samhället har fått ställa om och de som kan jobbar hemma. Även skolan behöver ställa om och
se till att dessa barn kan hänga med i skolarbetet och vara en del av gemenskapen exempelvis genom
att erbjuda distansundervisning. Långtidssjuka barn lider fysiskt, men de psykosociala
konsekvenserna av långtidscovid är även de ytterst allvarliga och behöver hanteras.
Sammanfattningsvis undrar vi hur ni säkerställer
1. att skolorna får de verktyg de behöver för att kunna minska smittspridningen? Det handlar
både om direktiv, kunskap och resurser till skolledningar som nu står orustade och ensamma
med hela ansvaret.
2. att de barn som blir långtidssjuka får den utbildning de har rätt till, dels för att de ska kunna
uppnå sina mål dels för att de ska kunna känna en tillhörighet med sin klass?
3. att det finns kunskap om långtidssjudom efter Covid-19 i skolan så att personalen möter
drabbade familjer med stöd istället för misstro.
Vi ber er att säkerställa att våra barn och ungdomar i Sverige inte utsätts för denna smitta i onödan.
Vi vet alldeles för lite om hur sjukdomen kan drabba dem på sikt för att chansa på att det ska gå bra.
Särskilt nu när våra barn riskerar att utsättas för en ny mer smittsam sträng av viruset.
Även om det är skönt att finna en gemenskap i en utsatt situation vill vi inte ha fler familjer med
långtidssjuka barn i vår förening. Vi vill se adekvata åtgärder nu.
Vänliga hälsningar
Alexendra Svenonius, talesperson Svenska Covidföreningen
Gisela Rosenkvist, styrelseledamot och ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn
Jenny Hedin, ledamot i arbetsgruppen för sjuka barn

Revisorerna
Till:
Kommunstyrelsen,
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syftet att bedöma
om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av
de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i
Oxelösund AB.
Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag
rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften
och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget däremot
definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och vår
bedömning är att det finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag
som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.
Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa specificerar
ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller annat styrande dokument
som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns ett avtal, trots ett snart sex år
gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att upprätta ett sådant, gör avsaknaden av ett
avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
reglemente behöver revideras med förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande
reglemente uttrycker enbart att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar
innebär.
Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och planerar att ta ett
ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens
reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår
bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar
för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande
uppdrag inte finns tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett
större ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt råder
samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är enligt vår mening en
allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram avtal med
Kustbostäder.
Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av kommunens
småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal som reglerar affärsrelation
med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en fastställd avtalsperiod medför svårigheter
för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.
Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och
fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad ansvarsfördelningen
mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för uppföljning av uppdraget som dock inte
efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med Kustbostäder säkerställa att uppföljningen
utvecklas.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

 Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande gällande
fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens småbåtshamnar.

 Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar för
fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.
 Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för
internupphandling.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:

 Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av Ramdalens IP.

Revisorerna
Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder och kommunstyrelsen. Revisorerna önskar svar
från granskade nämnder och kommunstyrelsen senast den 15 maj 2021.
Oxelösund den 20 januari 2021
För kommunrevisorerna
Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.
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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en granskning med syftet att
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de
uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra
uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB.
Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders
uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av
Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av
Ramdalens IP är uppdraget däremot definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera
uppdrag har utvecklats under senare år och vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig
uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig
informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser.
Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa
specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller
annat styrande dokument som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns
ett avtal, trots ett snart sex år gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att ta
fram ett sådant, gör avsaknaden av ett avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning
att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras med
förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande reglemente uttrycker enbart
att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar innebär.
Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och
planerar att ta ett ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning
behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar
styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders
bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och
fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns
tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större
ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt
råder samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är
enligt vår mening en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag
från 2015 att ta fram avtal med Kustbostäder.
Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av
kommunens småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal
som reglerar affärsrelation med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en
fastställd avtalsperiod medför svårigheter för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig
kompetens och organisation för uppdraget.
Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och
fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad
ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för
uppföljning av uppdraget som dock inte efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med
Kustbostäder säkerställa att uppföljningen utvecklas.
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
 Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande
gällande fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens
småbåtshamnar.
 Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar
för fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.
 Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för internupphandling.
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att:
 Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av
Ramdalens IP.
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2. Inledning
Bakgrund
Delar av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är
samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större
betydelse för kommunernas samlade ekonomi.
Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för
medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform
innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge medborgarna en god
livssituation.
De helägda kommunala bolagen i Oxelösunds kommun styrs genom bolagsordning,
ägardirektiv och företagspolicy. Det finns härutöver ett antal uppdrag, som bolagen utför på
uppdrag av kommunen. Bolagen ska arbeta i enlighet med ägarens avsikt och mål, och
fullmäktige ska kunna följa upp om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig
intern kontroll.
Utifrån genomförd riskanalys för 2020 har revisionen beslutat att genomföra en granskning
av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till sina helägda bolag.
Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning,
kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen.
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
 Finns uppdragens ramar tydligt definierade i bolagsordning, ägardirektiv och/eller
uppdragsbeskrivning/avtal?
 Genomförs riskanalyser för att identifiera väsentliga risker för uppdragens
genomförande, avseende både ekonomi och kvalitet?
 Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av givna uppdrag?
Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar?
 Hanteras identifierade avvikelser inom ramen för uppdragen på ett ändamålsenligt
sätt?
 Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering avseende uppdragens
utförande och ekonomi till ansvarig styrelse/nämnd?
Ansvariga nämnder
Granskningen begränsas till att omfatta kommunstyrelsen och de nämnder som ansvarar för
de uppdrag som väljs för särskild granskning.
Revisionskriterier



Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 §
Oxelösunds kommuns företagspolicy
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Bolagsordning
Ägardirektiv
Genomförande

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier och intervjuer med ansvariga
tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både ansvariga på kommunen och på
Kustbostäder i Oxelösund AB. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska
rapporten, för att säkerställa att den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. Slutsatser
och bedömningar svarar EY för. Granskningen har kvalitetssäkrats internt på EY.
Avgränsningar
Granskningen omfattar följande uppdrag till Kustbostäder:
 Underhåll och skötsel av Gata/Park
 Kommunens småbåtshamnar
 Fastighetsförvaltningen av kommunens verksamhetslokaler
 Fastighetsförvaltningen Ramdalens IP

3. Utgångspunkter för granskningen
Kommuners styrning och uppföljning av uppdrag till helägda bolag aktualiserar flera frågor. I
den här granskningen är utgångspunkten ägarstyrning, uppföljning och till viss del
uppsiktsplikt. Kravet på uppsikt finns definierat i kommunallagen medan ägarstyrningen i stor
utsträckning lämnas öppen för valfri tillämpning. Däremot finns regler om de kommunalt ägda
företagen i kommunallagen. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av
utgångspunkterna för ägarstyrning, uppföljning och uppsikt.

Kommunal verksamhet i aktiebolag
3.1.1. Kommunala angelägenheter kan överlämnas till bolag
I 1991 års kommunallag infördes regler om de kommunalt ägda företagen. I den nya
kommunallagen (2017:725) regleras förutsättningarna för överlämnade av kommunala
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angelägenheter till aktiebolag i 10 kapitlet. Om en kommun med stöd av 10 kap 1 § lämnar
över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:








Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten
Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna
som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen
Utse samtliga styrelseledamöter
Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de
fattas
Utse minst en lekmannarevisor
Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas
över till privata utförare

3.1.2. Aktiebolagslagen gäller för kommunala bolag
Aktiebolagslagen gäller fullt ut även för kommunalt hel- eller delägda bolag. Någon
speciallagstiftning för bolag med offentliga ägare finns inte. I aktiebolagslagen regleras bland
annat styrelsens och VD:s uppgifter. Lagen reglerar även vad en bolagsordning måste
innehålla. I 10 kap. 1 § punkt 3 föreskrivs att bolagsordningen ska innehålla ”föremålet för
bolagets verksamhet, angivet till sin art”. I 8 kap. 41 § andra stycket framgår att en
ställföreträdare för bolaget inte får följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat
bolagsorgan om anvisningen strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
3.1.3. SKR:s principer för ägarstyrning ger vägledning
SKR reviderade sina principer för ägarstyrning i november 2020. Principerna är inte
bindande för kommuner utan utgör en vägledning.
Som tidigare nämnts ska syfte och verksamhetsföremål beskrivas i bolagsordning. Dessa
behöver i regel kompletteras eller förtydligas med anvisningar som gäller för längre eller
kortare tid. Kommunen kan i egenskap av aktieägare lämna sådana anvisningar, ofta kallade
ägardirektiv, till bolagsstyrelsen genom ett beslut på bolagsstämman. Ett ägardirektiv som
beslutats av stämman blir bindande för bolagsstyrelsen enligt 8 kap. 42 § andra stycket
aktiebolagslagen.
SKR bedömer att den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräcklig
för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan
kommunen eller regionen och bolagen. Dialog mellan ägare och bolag bör ske
återkommande. Genom dialog kan ägarens förväntningar på bolaget tydliggöras och ägarens
uppfattning om innebörden i bestämmelserna i bolagsordning och ägardirektiv kan utvecklas.
3.1.4. Kommentar
Kommunallagen utgår ifrån att all kommunal verksamhet bedrivs utifrån ett kommunrättsligt
perspektiv. Kommunfullmäktige måste därför säkerställa att så blir fallet. De medel som finns
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att tillgå för detta ändamål utgörs för bolagens del av bolagsordning, företagspolicy (lokala
bolagsstyrningsprinciper) och ägardirektiv.
Kommunallagens krav på ägarstyrning är inte särskilt långtgående. Förändringen av
lagstiftningen innebär bl.a. att bolagsordningen, förutom det kommunala ändamålet, ska
innehålla de kommunalrättsliga principer (kommunala befogenheter) som ska gälla för
verksamheten. Det är viktigt att notera att varken fullmäktige eller kommunstyrelsen utgör
formella bolagsorgan i aktiebolagsrättslig mening. Detta innebär att beslut fattade i dessa
kommunala organ inte per automatik blir bindande för företagen. För att företagen skall vara
bundna av besluten krävs att de protokollförts på en bolagsstämma. Härigenom blir besluten
ägardirektiv som styrelsen har att verkställa. Formellt är det alltså bolagsstämman och de
ombud som utsetts som utgör bryggan mellan kommunen som ägare och företaget som
självständig juridisk person.
Uppsiktplikten
3.2.1. Den löpande uppsikten inbegriper kontroll och ledning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap §1 utöva uppsikt över de kommunala
bolagen samt nämndernas verksamhet. Detta brukar benämnas som kommunstyrelsens
uppsiktsplikt. Innebörden av uppsiktsplikten beskrivs inte i detalj av kommunallagen – för
uppgifter om uppsiktpliktens innehåll krävs att man återvänder till kommunallagens
förarbeten.
Uppsiktsplikten har sitt ursprung i kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14).
Därefter har det tillkommit vissa delar, särskilt rörande uppsikten av bolag.
Kommunstyrelsens uppsiktplikt motiverades mot bakgrund av dess nya funktion av att vara
det ledande organet i den kommunala verksamheten och därmed måste känna till vad som
händer i nämnderna för att kunna styra kommunen. Uppsiktsplikten innefattar att
kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera samt leda verksamheten. Att kontrollera och
leda verksamheten innebär följande:
Kontroll
• Förmögenhetsförvaltningen
• Ändamålsenlig användning av pengar
• Genomförandet av fullmäktiges beslut
• Legaliteten i beslut
Ledning
•
•
•
•

Ha kännedom kring verksamheten
Ge råd och anvisningar vid eventuella brister
Lyfta eventuella problem till kommunfullmäktige
Övervaka att besluten som fattas av kommunfullmäktige verkställs av nämnderna

Kommunallagen medger att kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag kan lämna råd,
anvisningar och förslag till åtgärder. Bortsett från om fullmäktige i enlighet med 6 kap 8 §
kommunallagen har beslutat att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden
som rör andra nämnders verksamhet, förfogar styrelsen inte över egna maktmedel över
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nämnderna. Styrelsen kan dock inom ramen för uppsikten begära in yttranden och
upplysningar från nämnder (se 6 kap. 12 § kommunallagen).
Enligt Kommunallagen – en kommentar av Patrik Kastberg (2019) kan uppsikten inte
fullgöras genom s.k. personunion, d.v.s. att ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter
i en annan nämnd. Ett sådant upplägg fritar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva
uppsikt över bolaget eller nämnden.
3.2.2. Förstärkt uppsikt gäller över bolagen
Sedan 2013 gäller en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Det
innebär att styrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående
år var förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det uttrycks inga särskilda krav på hur den förstärkta
uppsikten ska genomföras eller i vilken omfattning. Enligt Kommunallagen – en kommentar
av Patrik Kastberg (2019) är det upp till styrelsen att välja formerna för tillsynen. Vad gäller
dess omfattning får antas att den ska omfatta verksamheten i allmänhet och större händelser
som skett i bolaget. Av högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6335-161 framgår att
uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig
att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig.
3.2.3. Kommentar
Utifrån uppsiktpliktens innebörd enligt Kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14)
är egentligen benämningen uppsikt något missvisande. Uppsikt brukar vanligen betraktas
som en form av bevakning genom observation, utan inslag av ingripande. Uppsiktplikten
innehåller emellertid krav på ingripande. Utifrån bevakningen av nämnder och bolag ska
kommunstyrelsen ge råd och anvisningar vid brister samt lyfta problem till
kommunfullmäktige. När det kommer till uppsikten av bolag är dessutom kraven på
ingripande explicit uttryckt i lagtexten – kommunstyrelsen ska lämna förslag på åtgärder till
fullmäktige om ett bolags verksamhet inte bedöms vara förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Omfattningen av kommunstyrelsens uppsikt är inte uttryckt i lag. Av högsta
förvaltningsdomstolens prejudicerande mål kan dock förstås att uppsikten ska vara av
övergripande karaktär, åtminstone vad gäller uppsikten av bolagen. När det kommer till
uppsikten av nämnder finns ingen liknande vägledning. Det är ytterst kommunen som själv
har att bestämma formerna och omfattningen.

1

Målet avsåg frågan om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt
uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.
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Nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt
Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till
att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt. Dessa åtaganden är även gällande när skötseln av en kommunal
angelägenhet har lämnats över till någon annan, vilket ställer krav på en adekvat uppföljning.
Nämnders och kommunstyrelsens uppföljning i egenskap av beställare kan också regleras i
exempelvis avtal.

4. Övergripande om bolagsstyrningen
Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag i
bolagskoncernen. Moderbolaget är enligt fullmäktiges företagspolicy kommunens instrument
för styrning av bolagskoncernen. Moderbolagets styrelse ska fatta nödvändiga beslut för att
tillvarata kommunen intressen i sådana frågor som rör ändamål, samordning, ekonomi och
efterlevnad av uppställda mål. Styrelsen ska också verka för samordning mellan
koncernbolagen och den övriga verksamheten i kommunen.
Kommunstyrelsen har också en roll i ägarstyrningen. Enligt företagspolicyn ansvarar
kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, för kommunens ägarfunktion i moderbolaget.
Uppsikten bedrivs bland annat genom dialog, möten och rapportering. Därtill deltar
kommunstyrelsen mer handgripligen i ägarstyrningen genom bland annat fastställandet av
ägardirektiv.
Fullmäktiges fastställda företagspolicy definieras som ett ägardirektiv. Fullmäktige,
kommunstyrelsen eller moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till
företagspolicyn för respektive bolag. Kommunstyrelsen ska ge bolagen ägardirektiv utifrån
sin uppsiktsroll, vilket innebär att direktiven utgår från fullmäktiges mål. 2 Direktiven är till för
att få en löpande styrning av bolagen i tolkningen av ägardirektiv, prioriteringar och inriktning.
Moderbolaget kan i sin roll som ägare utfärda ägardirektiv, men endast i undantagsfall och i
brådskande ärenden. Ägardirektiv för den löpande styrningen ska hanteras av
kommunstyrelsen i de flesta fall, förutom i de fall fullmäktiges ställningstagande krävs.
Det finns ett antal kontaktytor mellan kommunen och bolagskoncernen, dels i form av
överlappande personuppdrag, dels genom forum på tjänstemannanivå. Kommunens
ekonomichef är också VD för moderbolaget, vilket tillsammans med ordförande i
kommunstyrelsen har samma roll i moderbolaget, bidrar till samordning mellan kommunen
och bolagskoncernen. Vidare är VD för dotterbolagen ordinarie representanter i
kommunchefens ledningsgrupp. I finanskommittén träffas representanter från bolagen och
kommunen för att diskutera finansiella frågor. I den nyligen återaktiverade analysgruppen
bereds frågor till ledningsgruppen av strateger från både bolagen och kommunen.

2

Kommunstyrelsens rätt att utfärda ägardirektiv framgår även av kommunstyrelsens reglemente.
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Vår bedömning
I SKR:s principer för ägarstyrning understryks vikten av kontinuerlig dialog mellan kommunen
och bolagen. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal kontaktytor, både på politisk nivå och
tjänstemannanivå, som kompletterar den formella bolagsstyrningen. Genom forum för
samråd och dialog möjliggörs en mer aktiv ägarstyrning av bolagen.
Enligt vår bedömning är det positivt att förhållandet mellan kommunen och bolagen regleras
genom en företagspolicy. Företagspolicyn tydliggör roller och ansvar i ägarstyrningen.
Kommunstyrelsens centrala roll i ägarstyrningen tillsammans med moderbolagets uttalade
uppdrag att verka i samordnande syfte mellan kommunen och bolagen ger åtminstone goda
förutsättningar för välfungerande samverkan.

5. Underhåll och skötsel av Gata/Park
Kustbostäder ansvarar för drift och underhåll av gator och parker
Kustbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som i samband med en bolagsfusion 2007
övertog Oxelösunds kommuns förvaltningsbolags ansvar för vården av ett antal kommunala
verksamheter. En av de uppgifterna var drift och underhåll av gator och parker.
Kustbostäders ägardirektiv skulle ersättas med avtal
Oxelösunds kommuns förvaltningsbolag övertog 2005 ansvaret för Gata/Park. I samband
med det övergick kommunens resurser för förvaltningen till bolaget. Av Oxelösunds
kommuns förvaltningsbolag ägardirektiv från 2005, som Kustbostäder övertog genom en
bolagsfusion, framgår att bolaget ska utföra drift, underhåll och förvaltning av kommunens
gator, vägar, parker och andra offentliga platser i enlighet med en årlig upprättad plan.
Verksamheten skulle bedrivas enligt mål som kommunen fastställer. I en bilaga till
ägardirektiven specificerades vad som ingick i bolagets uppdrag kring Gata/Park.
Som en del i kommunstyrelsens översyn av ägarstyrningsfrågor reviderades 2015
Kustbostäders ägardirektiv. Av sammanfattningen till fullmäktige beslut framgår att ”de
ägardirektiv som funnits i form av bilagor till Kustbostäder AB gällande kommunuppdragen
föreslås ersättas med avtal med bolaget.” Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att besluta om
avtal för kommunuppdragen. Därefter har det dröjt innan frågan om avtal återigen hamnade i
kommunstyrelsen. Vid ingången av 2019 fanns fortfarande inget fastställt avtal och den 24
april 2019 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget.
Vid tiden för denna gransknings genomförande har fortfarande inget avtal tagits fram. Utöver
Kustbostäders bolagsordning, som beskriver att bolaget svarar för drift och underhåll av
gator, vägar, parker och andra offentliga platser, finns därför inget avtal eller annat
styrdokument som preciserar Kustbostäders uppdrag rörande Gata/Park. Kustbostäders VD
tolkar fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare ägardirektiven
fortfarande är gällande, eftersom avtal för kommunuppdraget inte tagits fram.
Tidigare specificerades uppdraget genom uppdragsbeskrivningar
Tidigare har kommunen, i form av uppdragsbeskrivningar, reglerat Kustbostäders uppdrag
rörande Gata/Park. Den senaste antagna uppdragsbeskrivningen avsåg verksamhetsåret
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2012. Syftet med uppdragsbeskrivningen var att precisera och förtydliga ägardirektivet
avseende förvaltningen av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser samt
hur vissa frågor ska hanteras mellan parterna. I uppdragsbeskrivningen reglerades, förutom
detaljer kring uppdraget, även prissättningsfrågor, faktureringsfrågor, samråd och
uppföljning, ansvarsbegräsningar samt hur tolkning och tvister ska hanteras.
Under våren 2019 initierade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuchef ett arbete
med att ta fram ett avtal rörande Gata/Park. För närvarande pågår en dialog mellan
Kustbostäders VD och kommundirektören kring hur det nya avtalet ska utformas.
Kommunens beställarroll har utvecklats
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Kustbostäders motpart på kommunen. I miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente beskrivs att nämnden ansvarar för Gata/Park. Vad
detta ansvar består i specificeras inte i reglementet. Formuleringen i nämndens reglemente
kan härledas till 2012 då nämnden tog över kommunstyrelsens uppgifter avseende
Gata/Park.3 Av beslutet framgår att det var budgetansvaret för och uppsikten över Gata/Park
som överlämnades från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Enligt intervjuade har kommunen stegvis tagit en större roll i ansvaret för Gata/Park. Tidigare
agerade bolaget relativt självständigt i uppdraget. Bolaget planerade, prioriterade och
genomförde uppdraget på egen hand. På kommunen fanns en kontaktperson som bolaget
rapporterade till, men som inte i någon större omfattning involverades i bolagets arbete.
Under senare år har relationen mellan kommunen och bolaget alltmer präglats av en
beställar- och utförarmodell, där kommunen tar ett större beställaransvar än tidigare.
Bakgrunden till övergången mot denna ansvarsfördelning var bland annat att nämnden
ansåg att redovisningen av uppdraget inte var tillräcklig för att kunna säkerställa en god
ekonomi och kvalitet. Under 2019, vid genomförandet av vår granskning av kommunens
avtalshantering, upplevdes ansvarsfördelningen som otydlig mellan parterna från båda sidor.
Otydligheter och vissa konflikter uppstod i skärningspunkten mellan parternas
självuppskattade mandat. Under 2020 har Kustbostäders ledning för Gata/Park bytts ut och
relationerna mellan kommunen och bolaget normaliserats. Numera råder ömsesidig
förståelse på tjänstemannanivå för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll som
beställare och Kustbostäders roll som utförare.
Kustbostäder fakturerar kommunen månatligen
Bolaget fakturerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden månatligen. Beloppet är en
tolftedel av årsbudgeten och i slutet av året sker en avräkning. Resultatet för
kommunuppdragen ska motsvara självkostnaden, för att följa ägardirektivet samt lagen om
allmännyttan och lagen om statsstöd. Vid avräkningen för 2019 uppstod oenighet kring
kostnader och omfattningen av bolagets genomförande. Frågan om kostnaderna för
uppdragets genomförande är fortfarande omdiskuterad.

3
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Uppföljningen av uppdraget utvecklades under 2019
Under 2019 ansåg intervjuade på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att de inte
kunde agera som en professionell beställare på grund av otillräcklig insyn i bolagets arbete.
Förvaltningen önskade tydligare redovisningar kring kostnader för utfört arbete av bolaget.
Under våren 2019 etablerades en ny struktur för regelbundna avstämningsmöten mellan
förvaltningen och bolaget. Varje månad träffas förvaltningens gatuchef och företrädare för
bolaget för att diskutera ekonomi-, planerings- och prioritetsfrågor. Vid dessa tillfällen
redovisas bland annat debiterade timmar. Bolaget har efter förvaltningens krav på tydligare
redovisning anställt en administratör vars ansvar är att sammanställa uppgifter om tidsåtgång
och kostnader till förvaltningen. Förutom de månatliga mötena har gatuchef och bolagets
driftchef för utemiljö och renhållning veckovisa avstämningar om uppdragets genomförande.
Intervjuade på förvaltningen upplever numera att insynen i bolagets arbete har förbättrats,
både avseende ekonomi och verksamhet. Driftchef för utemiljö och renhållning uppger att
bolagets fokus under 2020 har varit att lyssna in förvaltningens krav och etablera fungerande
relationer. Båda parter anser att samarbetet och dialogen numera är välfungerande. Däremot
pågår fortfarande ett arbete med att tydligare redovisa bolagets kostnader för uppdraget.
Det pågår arbete med att ta fram avtal
Den rådande avtalslösheten upplevdes av både Kustbostäder samt miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen som problematisk under 2019. Båda parter var överens om
att rollfördelningen behövde tydliggöras och uppdragsbeskrivningen specificeras. Det pågår
för närvarande ett arbete med att ta fram ett avtal. Gatuchefen på miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen driver processen på uppdrag av kommundirektören.
Gatuchefen uppskattar att avtalet kommer vara klart inför verksamhetsåret 2022.
Enligt uppgift informeras nämnden muntligtigen
Enligt uppgift har information om uppdraget lämnats till nämnden muntligt vid
nämndsammanträden och i samband med ordförandeberedningen. I övrigt förs en
regelbunden dialog mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen. Den enda muntliga
information till nämnden som emellertid kan verifieras är från nämndens sammanträde den
18 mars 2020, på vilket förvaltningens gatuchef informerade om uppdraget. Vidare tar
nämnden regelbundet del av information kring det ekonomiska utfallet.
Vår bedömning
Ansvaret för Gata/Park regleras enligt vår bedömning i nuläget genom miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa
specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget.
Fullmäktige gav den 18 februari 2015 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal för
Gata/Park. Kommunstyrelsen har fortfarande inte, efter snart sex år, upprättat ett avtal
mellan kommunen och Kustbostäders gällande detta uppdrag. Att det inte finns ett avtal eller
annat styrande dokument som reglerar relationen med bolaget i denna fråga är en brist i sig.
Att det inte finns ett avtal, trots ett sedan långt tillbaka fastställt uppdrag från fullmäktige, är
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en ytterligare besvärande omständighet. Enligt vår bedömning behöver det förtydligas vad
som ingår i Kustbostäders ansvar för driften och underhållet av gator, vägar, parker och
andra offentliga platser. Vidare behöver parterna bland annat fastställa principer för
prissättning och fakturering samt riktlinjer för uppföljning och tvistehantering.
Det är möjligt att tolka fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare
ägardirektiven fortfarande är gällande. Vi gör dock bedömningen att bilagorna är ur bruk
eftersom dessa i fullmäktiges beslut beskrivs som att de funnits, vilket uttrycker en fullbordad
händelse. Dessutom finns ingen hänvisning till bilagorna i de nya ägardirektiven.
Det är positivt att det nu pågår ett arbete med att ta fram avtal som reglerar uppdraget.
Avsaknaden av avtal och en fastställd ansvarsfördelning mellan kommunen och bolaget har
öppnat upp för rörelser i rollfördelningen mellan parterna. Dessa har i stor utsträckning varit
personberoende. Enligt vår bedömning finns det utifrån ett formellt perspektiv två sätt att se
på förskjutningen mot en beställar- och utförarmodell som skett under senare år. Det finns å
ena sidan ingen tydlig grund för nämndens utökade ansvarstagande. När miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden övertog kommunstyrelsens ansvar för Gata/Park var det
specifikt budget- och uppsiktsansvaret som avsågs. Någon annan form av mandat var för
stunden inte aktuell att överta eftersom organisationen och ansvaret för verksamheten,
inklusive planering och uppföljning, hade förts över till bolaget. Det är med andra ord svårt att
härleda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens utökade ansvar i den nya rollen som
”beställare” till ett formellt beslut. Å andra sidan uttrycker varken dåvarande ägardirektiv eller
nuvarande bolagsordning explicit vilken roll bolaget ska ha i förhållande till kommunen.
Därmed lämnas utrymme för kommunen att ta en större roll än vad den tidigare haft. Oavsett
vilken av dessa tolkningar som väljs kan konstateras att tolkningsutrymmet i sig utgör ett
problem. Enligt vår bedömning bör kommunen, förutom att upprätta ett avtal, även revidera
Kustbostäders ägardirektiv och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente med
förtydliganden om respektive parts ansvar.

6. Kommunens småbåtshamnar
Kustbostäder ansvarar för driften av småbåtshamnarna
På uppdrag av kommunen ansvarar Kustbostäder för driften och underhållet av de
kommunägda småbåtshamnarna. Uppdraget regleras varken genom skriftligt avtal eller
ägardirektiv. Kustbostäder utövar ett stort egenbestämmande över utformningen av
verksamheten.
Kustbostäder fick uppdraget genom muntlig överenskommelse
Kustbostäders uppdrag regleras varken av bolagsordning, ägardirektiv eller avtal. Bolaget
fick uppdraget av kommunen i samband med att kommunen tog över ägarskapet av
hamnarna från ett privat bolag. Inledningsvis fick bolaget uppdraget att ansvara för driften
och underhållet av hamnarna via en muntlig överenskommelse med kommunen. Därefter har
uppdragets stegvis förlängts baserat på muntliga överenskommelser mellan kommundirektör
och VD för Kustbostäder.
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I uppdraget att sköta driften och underhållet av kommunens småbåtshamnar ingår enligt
intervjuade bland annat att bemanna gästhamnen, genomföra underhållsarbete och sköta
uthyrningsverksamheten. Under 2020 har det pågått ett arbete med att ta fram ett skriftligt
avtal för verksamheten. Arbetet har dock inte slutförts. Både intervjuade företrädare för
bolaget och kommunens ekonomicontroller efterfrågar ett avtal som reglerar den muntliga
överenskommelsen.
Kustbostäder tar fram budgetförslag
Bolagets ansvariga för hamnarna upprättar inför kommande verksamhetsår ett
budgetförslag. Budgetförslaget avser såväl drift som investeringar. Enligt bolagets ansvarige
upprättas budgeten relativt självständigt gentemot kommunen. Kommunen ger bolaget en
ersättning men har därefter i regel inga synpunkter på innehållet i bolagets budgetförslag. I
början på året fastställer kommunstyrelsen omfattningen och ändamålet med planerade
investeringar i ett särskilt ärende.
Vid bolagets planerings- och budgetarbete inför verksamhetsåret 2020 hade kommunen inte
givit bolaget ett definitivt besked i frågan om bolagets uppdrag skulle förlängas efter 2019.
Enligt företrädare för bolaget försvårade denna omständighet bolagets budgetplanering. I
december 2019 fick bolaget ett muntligt besked om en förlängning av uppdrag och den 20
december erhöll bolaget en skriftlig bekräftelse. Inför 2021 uppstod inte samma problematik.
Kostnaderna för uppdraget faktureras kommunen. Kustbostäders timtaxa för nedlagd tid
utgår från bolagets generella fastställda timtaxor. Intäkterna från verksamheten tillfaller
kommunen.
I uppföljningen diskuteras kostnaderna i förhållande till budget
Sex gånger per år träffas representanter för bolaget och kommunen i syfte att stämma av det
ekonomiska läget. Vid dessa uppföljningsmöten diskuteras det ekonomiska utfallet och
prognos för helåret. Uppföljningen inbegriper inte frågor som är relaterade till inriktningen av
uppdragets genomförande. Mötena är således inte ett forum där kommunen utövar en
beställarroll. Enligt intervjuade sker ingen systematisk uppföljning av uppdragets kvalitativa
aspekter. Det förs inte protokoll vid parternas uppföljningsmöten. Enligt uppgift har det inte
förekommit några ekonomiska avvikelser i genomförandet under 2020.
Återrapportering till kommunstyrelsen kring det ekonomiska utfallet sker i samband med
ekonomiska månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslutet.
Vår bedömning
Kustbostäder har ett relativt stort självbestämmande rörande prioriteringar av uppdragets
genomförande. Till skillnad från uppdraget Gata/Park är kommunens beställarroll inte lika
utpräglad avseende småbåtshamnarna. Intervjuade från både Kustbostäder och kommunen
efterfrågar ett avtal mellan parterna för att tydliggöra ansvar, roller och förväntningar. Enligt
vår bedömning är det en brist att det inte finns ett avtal som reglerar Kustbostäders uppdrag
och relation till kommunen. Rådande avtalslöshet kan leda till oenighet mellan parterna.
Dessutom medför avsaknaden av fastställd avtalsperiod att Kustbostäder saknar möjlighet
att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.
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Kommunstyrelsens ansvar för småbåtshamnarna är inte explicit uttryckt i kommunstyrelsens
reglemente. Småbåtshamnarna faller dock inom kommunstyrelsens ansvarsområde i och
med att styrelsen ansvar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte
uppdragits åt annan nämnd. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen överväga att föreslå
kommunfullmäktige att förtydliga reglementet avseende dessa uppgifter.

7. Fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler
Kustbostäders uppdrag framgår av bolagsordningen
Kommunens verksamhetslokaler ägs av kommunen och huvuddelen av dessa förvaltas av
Kustbostäder. Uppdraget regleras i Kustbostäders bolagsordning i vilken det beskrivs att
bolaget, med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och
självkostnadsprincip, ska tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter
samt tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk
fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen. Uppdragen är varken
preciserade i ägardirektiv eller avtal.
I likhet med Gata/Park specificerades tidigare Kustbostäders uppdrag i en bilaga till
ägardirektiven. Som tidigare nämnts reviderades ägardirektiven 2015 och bilagorna skulle
enligt ett fullmäktigebeslut ersättas med avtal. Den 24 april 2019 gav kommunstyrelsen
kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget.
Kommunstyrelsen utgör bolagets motpart i kommunen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår
enligt reglementet att ansvara för att hålla uppsikt över underhåll och förvaltning av
kommunens fasta och lösa egendom samt se till att samhällsbyggandet främjas.
Av styrande dokument kan förstås att bolaget har en självständig roll i uppdraget att förvalta
kommunens verksamhetslokaler. Ansvarsfördelningen gällande ny- och ombyggnation av
verksamhetslokaler är däremot mer otydlig. Utifrån kommunstyrelsens ansvar för att främja
”samhällsbyggandet” kan det tolkas som att lokalförsörjningen även är en uppgift för
kommunstyrelsen. Det är däremot inte uttryckt vad detta ansvar inbegriper.
Enligt uppgift finns ett grovt utkast på ansvarsfördelning mellan kommunen och Kustbostäder
avseende fastighetsförvaltningen. Planen är att arbetet med att ta fram ett avtal mellan
parterna ska intensifieras efter hanteringen av den pågående pandemin.
Ansvaret för ny- och ombyggnationer är tudelat mellan parterna
I Kustbostäders förvaltning ingår bland annat inre och yttre skötsel av fastigheter, ansvar för
hantering av myndighetsbesiktningar och energiuppföljningar. Förutom att ansvara för dessa
delar i kommunens verksamhetslokaler som används för eget bruk – exempelvis skolor,
badhus och kommunhuset – innefattas även fastigheter som ägs av kommunen men som
brukas av andra verksamheter.
När det kommer till fastighetsförvaltningen bedrivs uppdraget relativt självständigt gentemot
kommunen. Inför varje verksamhetsår upprättar bolaget en driftsbudget för uppdraget inom
ramen för kommunens budgetberedning. Det är bolaget som planerar och prioriterar arbetet.
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Under senare år har behovet av om- och nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler
ökat. Därmed har Kustbostäders uppdrag utvecklats, från att i huvudsak inbegripa
förvaltning, till att även omfatta projektledning av om- och nybyggnationer. Även kommunens
organisation för lokalförsörjning har utökats och det förekommer ett nära samarbete mellan
parterna i ny- och ombyggnadsprojekt. Enligt intervjuade på kommunstyrelseförvaltningen är
det till fördel om ansvaret för lokalförsörjningsprocessen ligger organisatoriskt nära
kommunens verksamheter som nyttjar lokalerna, i syfte att främja en god planering.
Under 2020 anställdes på kommunen en egen resurs för att ansvara över bland annat
projektledningen av ny- och ombyggnationer. Enligt intervjuade är tanken att denna resurs
ska överta delar av Kustbostäders ansvar för projektledning i underhåll- och
investeringsprojekt. För närvarande finns ingen fastställd ansvarsfördelning mellan
kommunens respektive bolagets organisationer för ny- och ombyggnation. Enligt intervjuade
företrädare för kommunen finns ett behov av att stärka kommunens strategiska kapacitet och
förmåga att agera som en professionell beställare. Tidigare hade
kommunstyrelseförvaltningen varken en organisation eller kapacitet för att överhuvudtaget
bedriva ett långsiktigt lokalförsörjningsarbete. I takt med att resurserna för detta arbete har
utökats har det strategiska ansvaret förflyttats från Kustbostäder till
kommunstyrelseförvaltningen.
Uppföljningen är strukturerad och omfattande
Kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder har ett strukturerat och omfattande system
för uppföljning. Parterna träffas bland annat i månatliga drifts- och ekonomimöten,
investeringsmöten, underhållsmöten, lokalbehovsmöten och förvaltarmöten. Därtill
genomförs veckovisa avstämningar vilka inbegriper dialog om av daglig drift och förvaltning,
investeringsprojekt och andra relaterade frågor.
Ny- och ombyggnationer genomförs i projektorganisationer med egna mötes- och
uppföljningsstrukturer. I större projekt finns en styrgrupp och projektgrupp med regelbundna
möten mellan entreprenör, Kustbostäder och kommunen. Vid dessa möten förs protokoll.
Återrapportering sker skriftligt och muntligt
Under året har kommunstyrelsen tagit del av både muntlig och skriftlig information om driften
av kommunens fastigheter samt ny- och ombyggnationer. Återrapporteringen av
driftverksamheten sker i samband med ekonomiska månadsuppföljningar,
delårsrapporteringen och i årsbokslutet. Informationen rör i huvudsak den ekonomiska
utfallet i relation till budget. När det kommer till ny- och ombyggnationer, det vill säga
investeringsprojekt, är kommunstyrelsen en aktiv beslutsfattare och tar kontinuerligt del av
information om pågående och kommande projekt. Kommunens fastighetsekonom och
projektledare på Kustbostäder har vid flertalet tillfällen deltagit på kommunstyrelsens
sammanträden.
Vår bedömning
Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas avseende ansvaret
för lokalförsörjningsprocessen. För närvarande beskrivs i reglementet att kommunstyrelsen
ansvarar för att ”samhällsbyggandet främjas”. Det finns en risk att kommunstyrelsen genom
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att ta över delar av projekteringen vid ny- och ombyggnationer agerar utanför sin egen
kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att
det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens
verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns tydligt definierat i
kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större ansvar för
fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet.
Det är väsentligt att kommunstyrelsen och Kustbostäder enas om ett avtal som specificerar
ansvarsfördelningen och affärsförhållandet mellan parterna. Enligt vår bedömning är det en
allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram
avtal med Kustbostäder. I nuläget delar kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder på
ansvaret för projektering av ny- och ombyggnationer. I samband med att avtal upprättas
mellan parterna bör det utredas om rådande ansvarsfördelning är ändamålsenlig.
Enligt vår bedömning sker en tillräcklig uppföljning av uppdraget. På förvaltningsnivå sker ett
omfattande informationsutbyte och tät dialog mellan tjänstepersoner. Rapporteringen till
kommunstyrelsen sker kontinuerligt och i tillräcklig omfattning.

8. Förvaltningen av Ramdalens IP
Uppdraget regleras genom ägardirektiv och avtal
Enligt Kustbostäders ägardirektiv sköter bolaget drift och förvaltning av Ramdalens IP.
Uppdragets innehåll och omfattning regleras av ett särskilt avtal med kultur- och
fritidsförvaltningen. Det var dock relativt nyligen som Kustbostäder fick uppdraget att ansvara
för idrottsplatsen. Dessförinnan förvaltades idrottsplatsen av en lokal idrottsförening. Därefter
överlämnades uppdraget 2015 till Kustbostäder som vid denna tidpunkt inte hade kapacitet
att på egen hand ta över uppdraget. Kustbostäder anlitade istället en extern aktör som fram
till 2018 ansvarade för driften, varefter Kustbostäder tog över uppdraget på egen hand.
Det senast gällande avtalet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Kustbostäder reglerar
bland annat uppdragets innehåll, struktur för uppföljning, ersättning, tidsåtgång och
fastställande av budget. Enligt intervjuade är ansvarsfördelningen mellan parterna tydlig.
Parterna omförhandlar avtalet
Även om ansvarsfördelningen mellan parterna har varit oproblematisk har andra frågor varit
föremål för diskussion. I september 2020 beslutade kultur- och fritidsförvaltningen att avtalet
med Kustbostäder ska sägas upp vid avtalstidens utgång vid årsskiftet. Bakgrunden till
beslutet är att förvaltningen upplever att kostnaden för uppdraget inte är rimliga i förhållande
till marknadspriser. Kustbostäder har inlett ett arbete med att se över priserna för uppdraget
och det pågår en omförhandling av avtalet. Kultur- och fritidsförvaltningen har även varit
kritiska till personalbyten inom uppdraget.
Avtalet ställer krav på regelbundna möten mellan parterna
Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget och prioriteringar för idrottsplatsen. Därefter för
kultur- och fritidsförvaltningen en kontinuerlig dialog på veckobasis med personalen på
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bolaget som genomför arbetet. I praktiken fungerar kultur- och fritidsförvaltningen som
arbetsledare och har en hög delaktighet i uppdragets genomförande. Utmaningar och
prioriteringar i det praktiska genomförandet hanteras i denna dialog.
I avtalet beskrivs att parterna ska följa upp verksamheten i regelbundna avstämningsmöten
en gång per kvartal eller vid behov. Vid dessa möten ska det avlämnas en resultatrapport
och avrapportering av pågående arbeten. Vidare ska beställaren kalla till årliga
avstämningsmöten. Under det första året med Kustbostäder som entreprenör genomfördes
avstämningsmöten två gånger per år. Därefter har frekvensen av dessa möten avtagit och
under 2020 har det inte genomförts några avstämningsmöten. Den uppföljning som
förekommer bedrivs inom ramen för attesteringsprocessen.
Nämnden tar kontinuerlig del av information kring idrottsplatsen
Det sker en frekvent återrapportering till kultur- och fritidsnämnden avseende Ramdalens IP.
På samtliga av nämndens sammanträden under 2020 har det givits någon form av muntlig
redovisning av verksamheten eller ekonomin. Härutöver sker även skriftlig rapportering
genom delårsrapporterna. Gemensamt för samtlig rapportering är att den rör verksamheten
snarare än avtalssituationen med Kustbostäder. Enligt uppgift informerades nämnden om
uppsägningen av avtalet den 15 september 2020. Det framgår dock inte av
sammanträdesprotokollet.
Vår bedömning
Kustbostäders uppdrag att ansvara för driften och förvaltningen av Ramdalens IP regleras
genom ägardirektiv och avtal. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en
uttalad ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen.
Det finns en avtalad process för uppföljning av uppdraget som inte efterlevs av parterna.
Förutom attestering av fakturor sker på operativ nivå regelbunden dialog som i viss mån
inbegriper uppföljning. Denna uppföljning är dock varken strukturerad eller dokumenterad
och vår bedömning är att uppföljningen bör utvecklas.
Under året har det uppstått oenighet kring kostnaderna för uppdraget. Situationen
aktualiserar vilka typer av uppdrag Kustbostäder bör utföra åt kommunen. Enligt vår
bedömning är det viktigt att frågor av denna art lyfts till moderbolaget och kommunstyrelsen.

9. Avslutande diskussion
I rapporten har respektive uppdrag till Kustbostäder behandlats separat med utgångspunkt
från ägarstyrning, uppsiktsplikt och uppföljning. Detta avslutande kapitel syftar dels till att
beskriva gemensamma nämnare för dessa uppdrag samt till att göra en övergripande
bedömning av kommunens arbete.
Kommunallagens krav på ägarstyrningen är inte särskilt långtgående. Vår granskning visar
att kommunen, genom bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy, har tillgodosett de
formella kraven på ägarstyrningen. Exempelvis är det kommunala ändamålet med
moderbolagets och Kustbostäders verksamhet fastställd i bolagsordningarna och
kommunens rätt till insyn i bolagens verksamheter är säkrad genom företagspolicyn. Det
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finns även goda förutsättningar för en god informell ägarstyrning i form av gemensamma
forum och grupperingar, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Enligt vår bedömning är
dock avsaknaden av avtal som reglerar ansvarsfördelningen samt affärsförhållandet mellan
parterna en brist i ägarstyrningen – särskilt med hänsyn till att fullmäktige, för mer än fem år
sedan, gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal avseende två verksamheter som
ingår i granskningen.
Liksom ägarstyrningen är uppsiktsplikten sparsamt beskriven i kommunallagen. I mångt och
mycket är det upp till kommunen att på egen hand definiera vad uppsikten ska innehålla, hur
den ska bedrivas och i vilken omfattning. Detta gäller framförallt för den löpande uppsikten
över den verksamhet som bedrivs i kommunen. När det kommer till uppsikten över bolagen
finns dock en rättslig normering att förhålla sig till. Av mål nr 6335-16 kan utläsas att
uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig
att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara
tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har
haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Enligt
vår bedömning säkerställer kommunstyrelsen en uppföljning av granskade uppdrag som i
stora delar uppfyller dessa krav. Även miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av
Gata/Park är enligt vår uppfattning tillräcklig. Kultur- och fritidsnämnden bör säkerställa en
starkare efterlevnad av den uppföljningsstruktur som anges i avtal med Kustbostäder.
Avslutningsvis vill vi understryka vikten av medvetenhet om reglerna för internupphandling. I
regel ska myndigheters inköp konkurrensutsättas. Det finns dock vissa undantag, varav
internupphandling utgör ett sådant. För att undantaget ska vara tillämpligt måste två kriterier
vara uppfyllda, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. Om båda kriterierna är uppfyllda, till
exempel vid ett köp från ett helägt bolag, omfattas inte upphandlingen av LOU och inköpet
behöver således inte konkurrensutsättas. I det fall en intern upphandling genomförs utan att
samtliga kriterier är uppfyllda kan det komma att anses som en olovlig direktupphandling.
För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll
som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i första hand att
den juridiska personen ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt för den
upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess strategiska mål och
dess viktiga beslut. Detta kriterium är i regel inget problem för helägda kommunala bolag att
leva upp till. För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen bedriva
mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens räkning. Den
juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska därmed huvudsakligen utöva
verksamheten åt denna upphandlande myndighet som utövar kontrollen. Det innebär att
även intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande parten i vissa fall kan
räknas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet. Detta kan vara fallet när intäkterna
hänförs till uppgifter som den kontrollerande parten har gett den juridiska personen i uppdrag
att utföra såsom exempelvis tillhandahållande av tjänster till andra aktörer på marknaden.
Verksamhetskriteriet ska i första hand bedömas utifrån den genomsnittliga totala
omsättningen i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår
tilldelningen.
Vi har inom ramen för denna granskning inte gjort en utredning av kommunens inköp från
Kustbostäder i förhållande till regelverket för internupphandling. Vi rekommenderar däremot
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kommunstyrelsen att säkerställa att nuvarande tillämpning är förenlig med kriterierna för
internupphandling. Det har inte gjorts någon utredning av detta i kommunen.

10. Svar på revisionsfrågor
Revisionsfråga

Svar

Finns uppdragens ramar tydligt
definierade i bolagsordning,
ägardirektiv och/eller
uppdragsbeskrivning/avtal?

Nej. Enligt vår bedömning saknas tydliga ramar för
Kustbostäders uppdrag rörande
fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler,
driften och underhållet av Gata/Park samt driften
och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller
förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget
däremot definierat i avtal.

Genomförs riskanalyser för att
identifiera väsentliga risker för
uppdragens genomförande,
avseende både ekonomi och
kvalitet?

Delvis. Inom ramen för kommunens uppföljning av
fastighetsförvaltningen och Gata/Park genomförs
regelbundna avstämningar avseende det
ekonomiska utfallet och verksamhetens kvalitet. I
samband med detta identifieras risker i uppdragens
genomförande. Kustbostäders uppdrag att sköta
driften och underhållet av småbåtshamnarna följs
regelbundet upp av kommunenen. Vid dessa
möten diskuteras dock enbart ekonomiska risker.
Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP
förekommer inga formella möten mellan ledningen
för Kustbostäder och kultur- och fritidsförvaltningen.
Förvaltningen är dock mycket involverad i det
dagliga arbetet och risker i utförandet fångas upp i
dialogen med Kustbostäders personal.

Finns det en ändamålsenlig
process för uppföljning och kontroll
av givna uppdrag? Dokumenteras
resultaten av genomförda
uppföljningar?

Ja, men uppföljningen kan stärkas. Enligt vår
bedömning finns en ändamålsenlig
uppföljningsprocess för merparten av granskade
uppdrag som säkerställer en tillräcklig
informationsinhämtning och möjlighet att korrigera
avvikelser. Uppföljningen för uppdraget avseende
Ramdalens IP kan dock stärkas med möten mellan
parterna.
I regel upprättas inga protokoll vid parternas
uppföljningsmöten. Det finns utrymme att stärka
dokumentationen för att säkerställa tydlighet vid
eventuella tvister.

Hanteras identifierade avvikelser
inom ramen för uppdragen på ett
ändamålsenligt sätt?

Avvikelser hanteras inom ramen för
uppföljningsmöten och i dialog mellan parterna.
Eftersom flera uppdrag i stor utsträckning är
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oreglerade är det inte alltid tydligt vad som utgör en
avvikelse, bortsett från när det kommer till det
ekonomiska utfallet. Framförallt när det kommer till
Gata/Park har det tidigare funnits skiljaktiga
uppfattningar mellan parterna kring hur
verksamheten ska bedrivas.
Sker det en kontinuerlig och
tillräcklig återrapportering
avseende uppdragens utförande
och ekonomi till ansvarig
styrelse/nämnd?

Delvis. Kommunstyrelsen och övriga granskade
nämnder inhämtar ett informationsmaterial som
möjliggör en övergripande bedömning av
uppdragens genomförande. I ett fall kan vi dock
inte verifiera att det skett muntlig återkoppling.

Oxelösund den 20 januari 2021
Anders More
EY

Herman Rask
EY
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11. Källförteckning
Intervjupersoner
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chef för utemiljö och förvaltning, Kustbostäder
Ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen
Ekonomicontroller, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetschef, Kustbostäder
Fastighetsekonom, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetsförvaltare, kommunstyrelseförvaltningen
Fastighetsförvaltare, Kustbostäder
Fritidssekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen
Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
Kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen

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

Avtal om fastighetsförvaltning Ramdalens Idrottsplats Oxelösund 2019-01-01
Bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB
Bolagsordning Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
Företagspolicy Oxelösunds kommun
Kommunens mål och budget 2020
Kommunens årsredovisning 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-09 § 158
Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-18 § 7
Kommunstyrelsens mål och budget 2020
Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-24 § 67
Kommunstyrelsens reglemente 2020
Kommunstyrelsens tertialrapport 2
Kommunstyrelsens årsredovisning 2019
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och budget 2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen mellan 2012-2020
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport 2
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2019
SKR Principer för styrning av kommun- och regoinägda bolag
Uppsägning av avtal gällande fastighetsförvaltning Ramdalens idrottsplats Oxelösund
2020-09-04
Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB
Ägardirektiv OFAB 2005-04-27
Ägardirektiv Oxelösunds kommuns förvaltnings AB
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Verksamhetsberättelse 2020
Rapportperiod: 2020-12-31 Organisation: Nyköping-Oxelösunds
överförmyndarnämnd

Uppdrag enligt budget
Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd har tilldelats förbättringsuppdragen att arbeta för att öka
delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare och att arbeta för ökad tillgänglighet i kommunen.
Nämnden har kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa att budget hålls. Personal på
Överförmyndarkontoret genomför grunduppdraget och intern verksamhetsutveckling.

2

Året som gått

År 2020 har varit ett mycket speciellt år i vårt land.
lika som det ha varit i vår verksamhet.
Nämnden och personalen har ändå på ett bra sätt
genomfört planerade aktiviteter i ganska stor omfattning.
Ett stort tack till Personal, Gode män, Förvaltare
för ett mycket gott arbete under året.
Leif Karlsson
Ordförande

Väsentliga händelser
* Andelen årsräkningar som inkommit i tid till 1 mars var 90,4 % och målet var 90 % så det uppfylldes vilket är
en klar förbättring från föregående år då det var 84 %.
* Länsstyrelsen i Stockholms län gör årligen tillsynsbesök inom överförmyndarverksamheten. Tillsynsbesöket
under 2020 visade på goda resultat och ingen kritik eller anmärkning på verksamheten.
* Nytt verksamhetssystem för ärendehantering infördes under hösten 2020.
* Nytt samarbetsavtal blev klart mellan Nyköping- och Oxelösunds kommuner och gäller från januari 2020.
* Två nya e-tjänster har upprättas under våren - Ansökan om uttag från spärrat konto och Förvaltarfrihetsbevis i
ett led att erbjuda mer digitala tjänster.
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* En längre sjukskrivning i personalgruppen (ej relaterad till Corona) gjorde att personalstyrkan var lägre under
våren vilket påverkat bland annat möjligheterna att kunna granska årsräkningar. En sommarvikarie anställdes
som hjälpte till med detta.
* En film med instruktioner kring hur man som god man/förvaltare upprättar en årsräkning har gjorts
tillsammans med IT-enheten som ett led i att digitalisera och underlätta för gode män/förvaltare. Den lades ut
på hemsidan i början av året.

Hänt till följd av Corona
Ett nämndsammanträde har ställts in. Flertalet gode män och förvaltare är 70+ men ingen har insjuknat eller
varit tvungna att avsluta sina uppdrag av den anledningen. Fåtal huvudmän har avlidit i Covid 19 men inget
som påverkat verksamheten i stort. Det vi sett är att det är färre personer som är något äldre eller som tillhör
riskgruppen som har kunnat ta nya uppdrag som gode män/förvaltare.
Verksamheten har fått ställa om utifrån att utbildningar och föreläsningar har ställts in för våra gode män och
förvaltare. Information har kontinuerligt skickats ut till gode män och förvaltare kring hur de ska förhålla sig till
sina uppdrag utifrån tex besöksförbud på särskilda boenden och den huvudsakliga kontakten mellan
överförmyndarverksamheten och gode män/förvaltare har skett via mail och telefon vilket har fungerat bra.
Verksamheten har fått planera utifrån att vi är en samhällsviktig instans och gjort planer på vad som skulle
kunna ske om personal insjuknar och hur länge verksamheten kan hålla igång. Arbetet har anpassats utifrån
detta och att vi prioriterat det som är absolut nödvändigt för att hålla kärnverksamheten igång. Övriga projekt
och utvecklingsarbeten har fått skjutas upp.

Förväntad utveckling -Coronas effekter
Nämnden kan komma att påverkas utifrån att flera ledamöter är 70+ och därmed i riskgruppen vilket kan göra
att nämndsammanträden behöver ställas in. Det kan bli svårare att rekrytera gode män och förvaltare då
flertalet är pensionärer och närmar sig 70+. Det kan försvåra för gode män och förvaltare att utföra sitt
uppdrag i och med svårigheter att ha kontakt med sina huvudmän då många bor på särskilda boenden.
Många gode män och förvaltare måste också kunna göra fysiska besök på tex bankkontor och hos olika
myndigheter och vårdinrättningar för att kunna utföra uppdragen vilket försvåras pga Corona och kan så
komma att göra även framöver.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden
Målområde Social sammanhållning
Bedömning

Nämnden bidrar till målet social sammanhållning och uppfyller målet genom tillgänglighet och delaktighet.
3.1.2 Arbeta för att öka delaktigheten i samhällslivet för kommunens invånare (KS)
Bedömning

Trend
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Nämnden bidrar till målet social sammanhållning och uppfyller målet genom delaktighet för de personer som
är gode män och förvaltare då de erbjuds utbildningar. Dock i något minskad grad under 2020 med
anledning av pandemin. Överförmyndarverksamheten genomför enkätundersökningar gentemot gode män
och förvaltare med goda resultat.
Titel
Inflytande, Nöjd medborgarindex

Utfall

Mål

38

38

Bedömning

Trend

Målområde Kommunal organisation
Bedömning

Nämnden uppfyller målet gällande tillgänglighet
4.1.1 Arbeta för att förbättra tillgängligheten till kommunen (KS)
Bedömning

Trend

Nämnden uppfyller målet avseende tillgänglighet för gode män och förvaltare och även för kommunens
medborgare. Överförmyndarverksamheten genomför enkätundersökningar gentemot gode män och
förvaltare med goda resultat.
Titel

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

Tillgänglighet telefon, andel som
får svar på en enkel fråga

Titel

Kön

Målområde Hållbar ekonomi
Bedömning

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd följer tilldelad budgetram.
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5.1.1 Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (KS)
Bedömning

Trend

Titel

Utfall

Mål

Bedömning

Trend

5.1.3 Verksamhetens nettokostnader årligen har en mindre ökning än skatteintäkter, generella
statsbidrag och bidraget från utjämningssystemet (KS)
Prio 1
Alla bidrar: nämnder, divisioner, verksamheter.
----------------------------------------------------------------------------------Totalt kommunen:
Utfall 2018: Kostnader +5,6%, Intäkter +3,6%
Utfall 2019: Kostnader +3,4%, Intäkter +4,6%
Utfall 2020:
Acceptabelt värde 2020: Kostnadsutveckling < Intäktsutveckling
Bedömning

Trend

Årets ekonomiska resultat, tkr
Verksamhet

Utfall

Budget

Avv

Utfall

Utf 2020

Förändring

2020

2020

Budget

2019

jmf 2019

%

2020
Överförmyndarnämnd
Godemän

-150

-232

81

-190

40

-21.0%

-1 880

-2 837

957

-2 252

372

-16.5%

-1

1

-100.0%

-720

87

-12.0%

Förmyndare
Förvaltare

-633

-958

325

6

Ensamkommande barn

-47

-290

242

-1

-46

4 949.1%

Administration

-2 252

-2 584

332

-1 896

-356

18.7%

Summa

-4 963

-6 900

1 937

-5 060

98

-1.9%

Överförmyndarnämnden
Utfall jämfört med budget
Arvodeskostnaderna för gode män och förvaltare har varit lägre än budgeterat för året. Eftersom antalet
ensamkommande barn har minskat i större omfattning än budgeterat har också arvodeskostnaderna varit
lägre. Lönekostnaderna för personal på Överförmyndarkontoret har varit lägre på grund av sjukskrivningar och
föräldraledighet.
Avvikelsen jämfört med budget avseende gode män och förvaltare är 1 282 tkr och beror främst av att det inte
fanns några arvodesintäkter budgeterade. Dessa arvodesintäkter uppgår 2020 till 1 051 tkr.
Arvodeskostnaderna för gode män är 264 tkr lägre jämfört med budget medan arvodeskostnaderna för
förvaltare är 34 tkr högre än budget.
Avvikelsen jämfört med budget avseende ensamkommande barn är 242 tkr och beror dels på 106 tkr i lägre
intäkter jämfört med budget och dels på 356 tkr i lägre personalkostnader. Både de lägre intäkterna och de
lägre personalkostnaderna förklaras av att det var färre ensamkommande barn 2020 jämfört med vad det var
budgeterat för.
Överförmyndarkontoret visar på en positiv avvikelse med 332 tkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras av
ökade intäkter med anledning av nytt avtal med Oxelösunds kommun, 190 tkr, samt lägre personalkostnader
p.g.a. föräldraledighet och sjukfrånvaro, 440 tkr. Dessa ökade intäkter möts dock till viss del upp av ökade
kostnader kopplade till införandet av nytt system, 137 tkr samt kostnader kopplade till ekonomitjänster som ej
fanns budgeterade, 158 tkr.
Utfall jämfört med föregående år
Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för gode män och förvaltare beror på högre intäkter
573 tkr som förklaras av intäkter, 237 tkr, som bokförts på 2020 men som avser 2019.
Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för ensamkommande barn beror på lägre intäkter och
samtidigt lägre personalkostnader med anledning av färre ensamkommande barn 2020 jämfört med 2019.
Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för överförmyndarkontoret beror på högre intäkter med
anledning av nytt avtal med Oxelösunds kommun, 202 tkr, högre personalkostnader med anledning av en
extra resurs som togs in för att hjälpa till och granska årsräkningar, 170 tkr, högre programkostnader med
anledning av införandet av nytt system, 174 tkr, samt kostnader kopplade till ekonomitjänster som ej fanns
budgeterade, 158 tkr.
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Kvalitetssystemet
Länsstyrelsen utför årliga tillsynsbesök vilket utfördes under året. Rapporten från länsstyrelsen visade på att
nämnden inte fick någon kritik.
En enkät har skickats ut under hösten 2020 till samtliga gode män och förvaltare gällande information om
överförmyndarnämnden och överförmyndarkontoret. Resultatet av denna redovisas under 2021.

Internkontroll
Internkontrollplanen är upprättad och rapporterad. Kontrollområden har varit handläggning, rekrytering av
gode män och förvaltare och granskning av årsräkningar. Dessa kommer vara med i internkontrollplanen även
under 2021.

Volymer och nyckeltal
Antal godmanskap och förvaltarskap har ökat och främst inom Nyköpings kommun. Antalet godmanskap för
ensamkommande barn har varit i stort sett oförändrat. Förmyndarskap ser ut att ha ökat men ökningen beror
till största del på byte av verksamhetssystem under senhösten 2020 för överförmyndarverksamheten. Tidigare
har syskon registrerats i samma akt men i och med bytet registreras nu varje syskon i en egen akt.
Antal årsräkningar som inkommit i tid har ökat och är något högre än det satta målet.
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Förväntad utveckling på längre sikt
Kommentar:
Utifrån att befolkningsmängden ökar så ökar även antalet invånare som är i behov av god man eller förvaltare.
Befolkningen blir äldre vilket också visar på att behovet av insatser kommer att behövas. Samhället blir mer
digitaliserat vilket kan försvåra för en del invånare men också underlätta för andra.
Regeringen har i uppdrag att se över överförmyndarverksamheten och en rapport ska vara klar i februari 2021.
Verksamheten bygger på frivillighet det vill säga att gode män och förvaltare är frivilligarbetare och man kan
se en tendens i samhället att den typ av engagemang minskar. Många uppdrag är av komplicerad karaktär
vilket gör det svårare att rekrytera gode män och förvaltare. Det som bland annat diskuteras är möjligheten att
anställa professionella gode män och förvaltare.
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Bilagor
Kontogruppsindelad analys (extern), tkr
Konto

Utfall 2020

Utfall 2019

Utf 2020 jmf

Förändring %

2019
Bidrag

82

180

-98

-54.4%

Försäljn av vhet o tjänster

1 976

1 222

753

61.6%

Summa Intäkter

2 058

1 402

655

46.7%

-12

12

-100.0%

-5 697

-5 775

78

-1.4%

-531

-583

52

-8.9%

-57

-9

-48

553.5%

Lämnade bidrag
Lönekostn
Övr personalkostn
Material
Lokhyra o städ

-106

-106

Köp av tjänst

-407

-79

-328

413.1%

Summa Kostnader

-6 798

-6 458

-340

5.3%

Summa Redovisat resultat

-4 740

-5 055

316

-6.2%

Ovanstående tabell visar intäkter och kostnader exklusive interna transaktioner inom kommunen.
Utfall jämfört med föregående år
Avvikelsen avseende utfall jämfört med föregående år för överförmyndarkontoret beror på högre intäkter med
anledning av nytt avtal med Oxelösunds kommun, högre personalkostnader med anledning av en extra resurs
som togs in för att hjälpa till och granska årsräkningar, högre programkostnader med anledning av införandet
av nytt verksamhetssystem samt kostnader kopplade till ekonomitjänster som ej fanns budgeterade.
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Volymer och nyckeltal
Volymer
Förvaltarskap Nyköping
Förvaltarskap Oxelösund
Totalt förvaltarskap
Godmanskap Nyköping
Godmanskap Oxelösund
Totalt godmanskap
Godmanskap ensamkommande barn Nyk
Godmanskap ensamkommande barn Oxd
Totalt godmanskap ensamkommande barn
Förmynderskap Nyköping
Förmynderskap Oxelösund
Totalt förmynderskap
Totalt antal gode män/förvaltare
Antal uppdrag per ställföreträdare
antal ställföreträdare med fler än 5 uppdrag
antal ställföreträdare med fler än 10 uppdrag
Antal ärenden per årsarbetare
Nyckeltal
Årsräkningar inkomna 1 mars %
Årsräkningar inkomna 1 mars % som granskats till
1 september
Samtliga årsräkningar granskade till 1 oktober

Bokslut
2020

Budget
2020

Bokslut
2019

Bokslut
2018

Bokslut
2017

101
38
139
459
91
540
4
3

96
33
129
480
105
585
8
2

91
38
129
437
92
529
8
3

94
35
129
426
85
511
25
5

7
247
60
307
iu
iu
iu

10
200
45
245
430

11
198
49
247
387

30
175
48
223
450

20

22

iu
iu

7
255

7
iu

90,4

90

85

82

90

94

100

99,3

99,6

99,4

100

100

100

100

100

23
9
224

* På grund av byte av verksamhetssystem senhöst 2020 har inte alla uppgifter kunnat tagits fram till bokslutet

94
34
128
422
89
511
114
20
134
189
46
235
584
21
7
iu

Formatmall rapporttabeller
Kolumnrubrik - Bakgrundsfärg Midnatt (mörkblå), kantlinje mellan kolumnerna vit, övriga kantlinjer (ytter och neråt) Midnatt (mörkblå). Teckensnitt Arial, teckenfärg vit, teckenstorlek 9 och teckenstil fet.
Förstarad (efter kolumnrubrikrad) och sedan varannan rad - Bakgrundsfärg "Moln" (vit), kantlinje sidorna Midnatt (mörkblå) Teckensnitt Arial, teckenfärg svart, teckenstorlek 9 och teckenstil normal (Fet vid rubrik t.ex Volymer).
Andrarad (efter kolumnrubrikrad) och sedan varannan rad - Bakgrundsfärg Dimma (ljusblå), kantlinje sidorna Midnatt (mörkblå) Teckensnitt Arial, teckenfärg svart, teckenstorlek 9 och teckenstil normal (Fet vid rubrik t.ex Volymer).
Fokuskolumn - Avser oftast den andra kolumnen i tabellen (men kan vara en annan) Bakgrundsfärg Bris (mellanblå) Teckensnitt Arial, teckenfärg svart, teckenstorlek 9 och teckenstil normal.
Hela tabellen - Kantlinje runt hela tabellen Midnatt (mörkblå)

Kolumnrubrik

Fokuskolumn

Fokuskolumn

Förstarad

Andrarad

Förstarad

Andrarad

"Moln"
HEX #FFFFFF
RGB: 255, 255, 255
Pantone: CMYK: 0, 0, 0, 0
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Sammanfattning av genomförd internkontroll
under 2020

Genomförd internkontroll
Handläggning – att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn.
Kontoret granskar årligen årsräkningar och sluträkningar vilket är en stor del av tillsynsansvaret för
nämnden. När det gäller granskningen tas underlag in och begäran om kompletteringar skickas till
ställföreträdare. Ställföreträdaren får information om vilka underlag som ska bifogas med årssluträkningen och det är deras skyldighet att lämna in underlagen. Underlagen ligger till grund för att
granskningen ska kunna ske på ett korrekt sätt. När årsräkningarna lämnas in och diarieförs begärs
direkt komplettering om tex underlag fattas. Under granskningens gång kan också ansvarig
handläggare begära ytterligare kompletteringar i form av underlag eller förklaringar. Metoden att ta in
underlag och begära kompletteringar har fungerat bra och kommer att fortsätta.
Under 2020 har en prioriteringsordning gjorts utifrån en riskanalys där vissa prioriterade räkningar
plockats ut och granskas separat. Det kan handla om nya ställföreträdare som lämnat in sin första
årsräkning, tidigare anmärkningar på förvaltningen, huvudmän med stora tillgångar, inkomna
synpunkter etc.
När ekonomiska beslut fattas i ett ställföreträdarskap ska besluten följas upp. Underlag för tex att en
omplacering gjorts eller att arv eller köpeskilling betalats ut ska redovisas till nämnden. Det kan också
röra sig om uttag från ett överförmyndarspärrat konto för ett visst ändamål eller inköp som ska
redovisas. När besluten fattas läggs en påminnelsebock på respektive handläggare som har som
ansvar att följa upp att underlagen kommer in. Kommer det inte in ska påminnelse skickas ut. Kommer
underlagen trots påminnelse inte in kan det tex innebära att ytterligare beslut ej beviljas samt att man
kan få titta vidare på skälet till varför ställföreträdaren inte inlämnar det som begärts. Personalen på
kontoret har också möten där ärenden kan tas upp om behovet uppstår.
Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde
Rekrytering av ställföreträdare – att tillgängligheten till ställföreträdare inte är tillräckligt hög
Gällande godmanskap och förvaltarskap så blir uppdragen i många fall svårare och av mer
komplicerad karaktär. Svårigheterna att rekrytera gode män och förvaltare blir mer påtagligt och
uppdraget som god man och förvaltare är ett frivilliguppdrag och det kan vara svårt att kräva en viss
kompetens för uppdraget. Detta är oförändrat de senaste åren och trenden ser ut att fortsätta.
Kontrollmomenten i interkontrollplanen var att inget ställföreträdarskap skulle upphöra pga brist på
ställföreträdare. Detta har skett genom löpande rekrytering av ställföreträdare i form
rekryteringskampanjer som tex annonsering på Facebook och på kommunens hemsida.
Informationsträffar och utbildningar har inte kunnat äga rum på grund av pandemin. Verksamheten har
istället fått ordna informationstillfällen med en person åt gången tex när det gäller personer som
lämnat in intresseanmälan att bli god man vilket är tidskrävande. Det har dock varit ett färre antal
personer under 2020 som lämnat in intresseanmälningar. När det gäller utbildningar för nya gode män
och förvaltare har verksamheten fått hänvisa till mail, telefonkontakt och att gå webbutbildningar. Det
har också varit svårare att rekrytera utifrån pandemin då det funnits vissa begränsningar i att gode
män och förvaltare kan/vill ta fler uppdrag. Det är svårt att hitta ställföreträdare som kan ta uppdrag av
mer komplicerad karaktär och det är också den typen av uppdrag som ökar och så ser det ut i hela

landet. Planeringen framöver är att fortsätta med rekrytering och att försöka anpassa oss efter
rådande omständigheter utifrån pandemin.
Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde

Mål – att kontoret hinner granska alla årsräkningar innan 1/9
Nämndens mål är att alla i tid inkomna årsräkningar ska vara granskade innan 1/9. En årsräkning ska
vara inlämnad senast 1 mars årligen. Kontrollmomentet har varit att föra statistik över antalet inkomna
årsräkningar samt över antalet granskade årsräkningar. Detta mål har uppnåtts och statistik har
genomförts varje vecka. Detta är en bra metod och är enkel att mäta och framöver kommer detta ske
på samma sätt. I år var 99,5 % av årsräkningarna granskade till 1/10. Länsstyrelsen har som riktlinje
att samtliga årsräkningar ska vara granskade till 1/10. Prioriteringsordningen som gjorts och granskats
separat har tagit tid vilket skapat viss frustration hos de ställföreträdare som inte ingår i
prioriteringsordningen. De har fått vänta på att få sina årsräkningar granskade och därmed också sitt
arvode. Till 2021 ska en ny prioriteringsordning göras men i mindre omfattning då det var för många
årsräkningar som valdes ut under 2020.
Åtgärd: Bör fortsatt vara kontrollområde
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INTERNKONTROLLPLAN

Kontrollområde
(process/styrdokument/rutin)
Tillsynsansvar och handläggning

Hot/risk

Att kontoret inte fullt ut utövar sin tillsyn
(Huvudmannen lider rättsförlust och kan bli utsatt.
Allmän misstro till stf och öfm)

Kontrollmoment

Ansvarig

Metod

Frekvens

Granskning av års/sluträkningar chef

Ta in underlag vid
löpande
granskningar och skicka
kompletteringar vid behov

Följa upp beslut om ekonomiska
transaktioner

Begära in
redovisningar/underlag
från ställföreträdare

Rekrytering av ställföreträdare

Att tillgängligheten till ställföreträdare inte är
Att inget ställföreträdarskap
tillräckligt hög (Att vi inte hittar stf till personer som är upphör pga brist på
i behov av stf (nya ärenden) och att stf får kvarstå i ställföreträdare
uppdraget mot dennes eller hm´s vilja). Svårigheter
att rekrytera i mer komplicerade ärenden. Att vi har
ställföreträdare som har för många uppdrag och då
inte hinner med eller att det innebär en risk och
konsekvens när de tex säger upp sitt uppdrag eller
om de skulle drabbas av sjukdom. Finns också en
risk om det skulle visa sig att en ställföreträdare inte
skött sitt uppdrag och vi behöver entlediga den och
då inte har någon ersättare.

chef

Fortsatt planering med
rekrytering/utbildningar/fa
cebook/hemsidan/informa
tionsmaterial/film

Mål - årsräkningar

Att kontoret inte hinner granska inkomna
Statistik över antalet inkomna
årsräkningar innan 1/9 (Att stf ej tar flera uppdrag
årsräkningar samt antalet
när tex ett uppdrag har avslutas eller vill inte ta fler
granskade.
överhuvudtaget. Det går för lång tid under året innan
vi upptäcker ev felaktigheter. Stf får vänta länge på
sitt arvode)

chef

Följa antalet granskade
årsräkningar genom
statistik.

Prioriteringsordning vid
granskning

Konsekv/
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SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK
ÅRSREDOVISNING 2020

UTFALL 2020
Särskild kollektivtrafik
(tkr)

Utfall

Budget

Skillnad

Ack. 2020

Ack. 2020

Utfall jmf.
budget

Trafikkostnad serviceresor

50 266

66 199

-15 933

- varav tilläggsavtal Covid-19

3 682

0

3 682

Trafikkostnad Skolskjuts

17 786

17 940

-154

207

0

207

2 867
0
20 320
1 589

-1 346

Administrativ kostnad
Trafikplaneringskostnad Skolskjuts

1 521
0
20 320
1 589

Viten

-1 359

0

-1 359

Total kostnad

90 123

108 915

-18 792

- varav tilläggsavtal Covid-19

Riksfärdtjänst

0
0

Ovan tabell visar utfallet för samtlig särskild kollektivtrafik som Region Sörmland planerar. Under 2020 har
rådande förhållanden av pandemin, Covid-19, haft stor påverkan på trafiken med drastiskt minskat resande och
därmed trafikkostnaderna. Med anledning av det minskade resandet och de trafikavtal som var på plats vid
tillfället togs ett tilläggsavtal fram för att kunna säkra trafiken och tillhandahålla andra typer av resor som blev
aktuella med anledning av pandemin. Tilläggsavtalet var gällande mellan mars och augusti och särredovisas i
tabellen ovan.
Indexutvecklingen är fortfarande lägre än budgeterat vilket har sänkt kostnaderna till viss del. I och med
pandemin och de rekommendationer som utfärdats av myndigheter infördes ensamåkning för alla resenärer som
är 70 år och äldre samt gällande riskgrupper vilket har minskat samordningen och drivit upp trafikkostnaden för
serviceresorna.
Rådande förutsättningar har inneburit att samtliga trafikkostnader har hamnat under budget.

Total kostnad särskild kollektivtrafik
Kommun

Utfall
2020

Budget
2020

Avvikelse
jmf budget

36 949
5 832

46 684
6 453

-9 736
-621

3 612
2 784

3 787
4 276

-175
-1 492

Nyköping
Oxelösund

26 320
2 628

28 525
2 777

-2 205
-149

Strängnäs
Trosa

7 932
2 595

9 973
4 181

-2 041
-1 586

Eskilstuna
Flen
Gnesta
Katrineholm

Vingåker

1 472

2 260

-788

SUMMA

90 123

108 915

-18 792

OXELÖSUNDS KOMMUN
För Oxelösunds kommun ansvarar Region Sörmland i den särskilda kollektivtrafiken för serviceresor och
Riksfärdtjänst.

Särskild kollektivtrafik
Oxelösunds Kommun (tkr)

Utfall

Budget

Skillnad

Ack. 2020

Ack. 2020

Utfall jmf.
budget

Trafikkostnad serviceresor

1 165

1 250

-85

- varav tilläggsavtal Covid-19

106

0

106

Trafikkostnad Skolskjuts

805

700

105

64

192

-128

Administrativ kostnad
Trafikplaneringskostnads skolskjuts

585
50

585
50

0
0

Viten

-40

0

-40

2 628

2 777

-149

- varav tilläggsavtal Covid-19

Riksfärdtjänst

Total kostnad

Oxelösund kommuns helårskostnad avseende den särskilda kollektivtrafiken hamnade på drygt 2,5 Mkr, knappt
150 Tkr lägre jämfört mot budget.
Indexutvecklingen var, i likhet med det första kvartalet, även under andra kvartalet lägre än budgeterat vilket
har sänkt trafikkostnaderna till viss del. Under 2020 har rådande förhållanden av pandemin, Covid-19, haft stor
påverkan på trafiken med drastiskt minskat resande och därmed trafikkostnaderna. Med anledning av det
minskade resandet och de trafikavtal som var på plats vid tillfället togs ett tilläggsavtal fram för att kunna säkra
trafiken och tillhandahålla andra typer av resor som blev aktuella med anledning av pandemin. Tilläggsavtalet
var gällande mellan mars och augusti och särredovisas i tabellen ovan.
I och med pandemin och de rekommendationer som utfärdats av myndigheter infördes ensamåkning för alla
resenärer som är 70 år och äldre samt gällande riskgrupper vilket har minskat samordningen och drivit upp
trafikkostnaden för serviceresorna.
Skolskjutsuppdraget flyttades över till Region Sörmland från höstterminen 2020. Då detta är ett nytt uppdrag var
budgeten något osäker vilket har visat sig i utfallet. En anledning till detta är att det faktiska resandeunderlaget
inte stämmer med de antagna i budgeten. Skolskjutsen har heller inte haft samma påverkan av pandemin som
övrig särskild kollektivtrafik.
Viten för året har reglerats i december och då fördelats mellan kommuner och Region Sörmland enligt
fördelningsnyckeln. Merparten av vitesbeloppet för 2020 omfattar vite för avtalsbrott i samband med
uppsägning av trafikavtal i december månad.

Revisorerna
Till:
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden

För kännedom:
Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning 2020
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.
I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt avser de
områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser ett delvis ändamålsenligt arbete och
rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges
styrprinciper. Bedömningen grundas på ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera
av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte
efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den
grundläggande granskningen 2018 och 2019.

Granskad
styrelse/nämnd

Styrning utifrån fullmäktiges mål
och riktlinje

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Intern kontroll

Ekonomisk
uppföljning och
rapportering

Ej tillämpligt (se fördjupad
granskning om målstyrning)
Ej tillämpligt (se fördjupad
granskning om målstyrning)
Ej tillämpligt (se fördjupad
granskning om målstyrning)

Kultur- och fritidsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Följande rekommendationer lämnas:


Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering
sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019
års grundläggande granskning.



Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i
enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens anvisningar.
Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en korrekt expediering av
uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även vid 2018 samt 2019 års
grundläggande granskning.

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade
nämnder till den 2 juni 2021.
Oxelösund den 2 mars 2021
För kommunrevisorerna
Eva Asthage
Ordförande

Mayvor Lundberg
Vice ordförande

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner.

Genomlysning av
kommunstyrelseförvaltningen
i Oxelösunds kommun
Februari 2021

Sammanfattande slutsatser
●

En analys av kostnadsutvecklingen i förhållande till demografin visar att Oxelösund kommuns kostnader har ökat mer än det demografiska trycket under perioden. Kostnaderna
har främst ökat inom kärnverksamheterna (33,5 procent) även om kostnaderna för övrig verksamhet också har ökat betydligt (31,7 procent). I förhållande till det demografiska
trycket är det dock inom övrig verksamhet som kostnadsutvecklingen är som högst.

●

I förhållande till de offentliga nyckeltal som finns på området ligger Oxelösunds kommun lågt inom verksamhetsområdena politisk verksamhet samt infrastruktur och skydd.
De offentliga nyckeltalen visar också att Oxelösunds kommun har låga kostnader för måltider inom skolverksamheten, vilket vid en enhetlig prissättning kan indikera att
Kostenheten generellt bedriver sin verksamhet till en låg kostnad.

●

En jämförelse av Oxelösunds kommuns totala administrativa resurser visar att kommunen har ökat i administrativ personal och ligger idag högre än jämförbara kommuner, men
lägre än länet, både gällande administrativ personal per invånare och administrativ personal per anställd. Ökningen av administrativ personal återfinns dock inte under
Kommunstyrelseförvaltningen, utan är hänförlig till övriga förvaltningar. Kommunstyrelseförvaltningen har istället under perioden minskat antalet anställda. Minskningen är
enligt intervjuerna främst hänförlig till vakanser, exklusive vakanserna har Kommunstyrelsens bemanning varit relativt konstant de senaste fem åren.

●

Utifrån den ökade administrationen och i förhållande till Kommunstyrelseförvaltningen utveckling är det extra viktigt att Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med de övriga
verksamheterna säkerställer att kommunen inte genomför dubbelarbete, samt säkerställer att uppgifter som effektivt kan hanteras av Kommunstyrelseförvaltningen inte
behöver hanteras av förvaltningarna själva.

●

En analys av de fördelade gemensamma kostnaderna visar att Oxelösund historiskt sett har legat väldigt lågt i administrationskostnader som har nycklats ut på
verksamheterna. Kostnaden har dock ökat betydligt mellan 2018 och 2019 och ligger i och med det i nivå med jämförbara kommuner. Skillnaden förklaras till stor del av ett
tidigare fel i RS-redovisningen. Korrigerar vi för detta tyder de fördelade gemensamma kostnaderna på att den centrala administrationen i Oxelösunds kommun bedrivs i till en
genomsnittlig effektivitet i förhållande till jämförbara kommuner, kommunen har en marginellt lägre kostnadsandel än jämförbara kommuner men en marginell högre kostnad
per invånare.

●

Resultatet från tidsstudien visar att Kommunstyrelseförvaltningen endast lägger fyra procent av arbetstiden på de kommunala bolagen, vilket visar att de kommunala bolagen
inte innebär någon stor arbetsbörda för förvaltningen. Bortser vi från Kostenheten har Kommunstyrelseförvaltningen däremot relativt få anställda som arbetar med väldigt
många olika frågor. När enheterna själva har identifierat sina processer ser vi att de skapar en stor mängd processer, vilket signalerar att de inte arbetar i helhetssjok utan att
man snarare arbetar med uppgifter än processer. Framöver behöver förvaltningen arbeta med att sammanföra arbetsuppgifter till mer sammanhängande processer för att få ett
bättre flöde och öka effektiviteten i arbetet.
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Bakgrund och uppdrag
Den demografiska utvecklingen gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar.
Därmed ökar också kraven på offentlig sektors effektivitet och produktivitet.
Ofta blir administrativa funktioner utsatta för besparingskrav i syfte att bibehålla så
mycket resurser och kapacitet som möjligt i kärnverksamheten. För att
effektivisera administrationen behövs välgrundade analyser så att rätt beslut kan
tas. I syfte att proaktivt agera och/eller vara förberedd inför ett förändringsarbete
är mätningar och jämförelser en bra utgångspunkt. Fokus är att identifiera och
mäta nyckeltal som kan jämföras över tid och mellan varandra. Målet är att
identifiera var organisationen och processen är förhållandevis effektiv och var det
kan finnas potential till effektiviseringar.
Oxelösunds kommun genomförde 2015 en finansiell analys av framtida kostnader
mot bakgrund av befolkningsprognos och förväntad demografisk utveckling för
kommunen som helhet. Under våren 2019 genomfördes en förnyad analys gjorts
för hela kommunkoncernen baserad på befolkningsprognos, förväntad
demografisk utveckling och prognostiserade investeringsbehov för
kommunkoncernen som helhet.
Oxelösunds kommun använder regelbundna genomlysningar av nämndernas
verksamhet för att konstatera effektivitet och hitta förbättringsområden i sina
verksamheter. PwC har därför fått i uppdrag att genomlysa de delar av
Kommunstyrelsens verksamhet som omfattar HR, Ekonomi, Stab (strateger),
Kansli, Kommunikation- och serviceenhet och Kost.
Genomlysningen av Kommunstyrelsen och dess verksamhet ska belysa om
nämndens verksamhet är effektiv. Genomlysningen förväntas visa områden som
nämnden har förbättringsområden inom och områden som fungerar väl.
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Kommunstyrelseförvaltningen i Oxelösunds kommun
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens
olika verksamheter utifrån mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit.
Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag
säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den
ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker.
Kommunstyrelsen bedriver verksamheter bland annat inom områdena ekonomi,
personal, kommunikation, ärendeberedning, inköp, säkerhetsfrågor, räddningstjänst,
näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT,
fastighetsägaransvar för verksamhetslokaler samt måltidsverksamhet. Flera av
verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer.

Kommunstyrelse-förvaltni
ngen

Ekonomi

HR

Inköp

Kansli

Kommunikation
och service

Kost

Stabs-funktione
n

I genomlysningen av kommunstyrelseförvaltningen i Oxelösunds kommun ingår de sju
enheterna Ekonomienheten, HR-enheten, Inköpsenheten, Kanslienheten,
Kommunikation- och serviceenheten, Kostenheten och Stabsfunktionen.
Mellan 2014 och 2016 ökade antalet anställda med 12 anställda tydligt inom
KS-verksamheter. Sedan 2018 har dock antalet anställda på de berörda enheterna
minskat återigen. År 2019 bestod de berörda enheterna tillsammans av 65 anställda.. Av
dessa var 61 tillsvidareanställda och 4 visstidsanställda. Anledningen till de lägre antalet
anställda beskrivs dock i intervjuerna främst vara hänförligt till vakanser och inte på en
faktisk minskning i personalresurserna. Givet detta bedöms personalresurserna legat
relativt konstant sedan 2016.
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År

Tillsvidare

Visstid

Totalt

2019

61

4

65

2018

66

5

71

2017

64

6

70

2016

63

8

71

2015

59

8

67

2014

51

8

59
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Kommunstyrelseförvaltningens kostnadsutveckling
Under perioden 2017-2019 har Kommunstyrelseförvaltningens kostnader ökat från
ungefär 158 till 174 miljoner kronor, vilket motsvarar en kostnadsökning på 10 procent
(16,3 miljoner kronor). Kostnaderna har främst ökat för kommungemensam
administration och gemensam service (6,6 miljoner kronor) samt fastigheter och lokaler
(8,4 miljoner kronor), som tillsammans står majoriteten av kostnadsökningen (15
miljoner kronor).
På kontonivå kan den största delen av ökningen förklaras av ökade kostnader för köp av
verksamhet, som har ökat med 7,9 miljoner kronor under perioden (motsvarande 14
procent). Ökningen beror främst på ökade kostnader för köp av verksamhet från
kommuner (7,5 miljoner kronor) samt köp av verksamhet från kommunägda bolag som
ej avser drift (5 miljoner kronor).
Lokalkostnaden har ökat från ungefär 6,4 till 9 miljoner kronor (2,6 miljoner kronor) och
är den kostnad som procentuellt sett har ökat mest – motsvarande 41 procent.
Personalkostnaden har ökat med 3,8 miljoner kronor under perioden, motsvarande 10
procent, vilket skulle motsvara strax över 3 procent per år i årlig lönekostnadsökning.
Övriga kostnader har ökat med 1,9 miljoner kronor, motsvarande 3,5 procent.
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Demografisk
tillbakablick
I detta kapitel presenteras resultatet av den demografiska tillbakablicken där
kommunens historiska nettokostnadsutveckling analyseras i förhållande till
den demografiska utvecklingen.

Kommunal verksamhet och befolkningsförändringar
Att en kommun med stor befolkning har ”mer” kommunal verksamhet än en liten är
tämligen självklart. Två lika stora kommuner kan dock ha olika utbyggd kommunal
verksamhet.
Skillnader kan förklaras av:
• Åldersstruktur,
• Socioekonomisk struktur,
• Graden av ”frivillig” verksamhet,
• Ambitionsnivå i obligatorisk verksamhet,
• Inslag av entreprenad (påverkar nivån på den verksamhet där kommunen är
huvudman).
Den enklaste kommunen att driva är den där befolkningsutvecklingen är stabil och där
ålderskullarna är ungefär lika stora mellan åren. Verkligheten ser dock annorlunda ut.
Både minskande och växande kommuner upplever svängningar i ålderskullarnas storlek
på grund av historiska variationer av födelsetalen (40-talet, 60-talet, 90-talet).

För de individuella tjänsterna kostar nya lokaler och anläggningar mer än gamla. Finns
det ledig kapacitet kan exempelvis en ytterligare elev kosta mindre än genomsnittet
(marginalkostnaden). När kommunen slår i kapacitetstaket kan den extra eleven bli
väldigt dyr.
För de kollektiva tjänsterna bör det finnas stordriftsfördelar för vissa verksamheter där
kostnaden kan öka mindre än vad som följer av befolkningstillväxten.
Viktiga verktyg för att hantera expansionen är:
• Bostadsbyggnadsprognos,
• Befolkningsprognos,
• Lokalresursplan,
• En adekvat resursfördelningsmodell
i budgetprocessen.

Efterfrågan på kommunens tjänster behöver nödvändigtvis inte öka eller minska i
samma takt som antalet invånare förändras. Alla invånare efterfrågar inte alla delar av
kommunernas tjänsteutbud.
Efterfrågan på verksamhetslokaler beror framför allt av utvecklingen för de specifika
åldersgrupper som verksamheterna vänder sig till och av statliga reformer eller
samhällsförändringar som påverkar målgruppernas efterfrågan.
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Befolkningsutveckling 2009-2019
2009–2019, befolkningsutveckling

2009–2019, försörjningskvot

Kommunens folkmängd har ökat med 7,3 procent under perioden 2009 till 2019.
Befolkningen minskade dock något under år 2009, 2012 och 2019. Den årliga
förändringen var som störst i mitten av perioden och uppgår i genomsnitt till 0,6 procent.

Den snabbare befolkningsökningen i åldersgrupperna som är föremål för kommunal
service (0-19 år samt 65+) gör att kommunens försörjningskvot har ökat under perioden
(från 0,83 till 0,98).

De åldersgrupper som är föremål för kommunal service (0-19 samt 65+) har ökat med
18,8 procent under perioden, vilket är en högre ökning än den totala befolkningsökningen i kommunen.
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Kostnader vs. demografi
Ett sätt att utvärdera hur pass väl kommunens resursfördelning har fångat den historiska befolkningsutvecklingen
(och därmed det förändrade trycket på verksamheten) är att jämföra den faktiska kostnadsutvecklingen med en
beräkning där kostnaderna antas följa demografin (förändring av befolkningen).
Kostnadsutvecklingen är hämtad från kommunens till SCB inrapporterade räkenskapssammandrag.
Definitionen är ”kostnad egen konsumtion”, vilket är bruttokostnad minus interna intäkter samt försäljning
till andra kommuner och landsting.
Kostnaderna har räknats om i fasta priser med hjälp av KPI och faktisk löneutveckling.
Kostnadsförändringar utöver demografin kommer att beaktas som en förändring av servicenivån/kvaliteten.
Förändringar föranledda statliga beslut:
•

i allmänhet fullt ut finansierade av staten,

•

regleringar enligt finansieringsprincipen,

•

riktade statsbidrag.

Förändringar föranledda kommunala beslut:
•

d.v.s. förändrade anslag till olika verksamheter utöver vad som kan motiveras av demografin,

•

effekter på driftsekonomin p.g.a. nyinvesteringar.

Förändringar av konjunkturen:
•

PwC
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Kostnader vs. demografi
2009–2019, totalt

2009–2019, vård, skola och omsorg

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 15,5
procent i fasta priser.

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 17,9
procent i fasta priser.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 38,5 procent under perioden.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 33,5 procent under perioden.

Sett över hela perioden har de totala kostnaderna utvecklats snabbare än vad som är
motiverat av demografin.

Sett över hela perioden har kostnaderna för skola, vård och omsorg utvecklats snabbare
än vad som är motiverat av demografin. Skillnaderna är som störst i början och i slutet
av perioden.

Exkluderar vi kostnaderna för kommunens flyktingverksamhet är ökningen 36,5 procent.

PwC

11

Kostnader vs. demografi
2009–2019, förskola, fritidshem och annan verksamhet

2009–2019, grundskola

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 34
procent i fasta priser.

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 28,2
procent i fasta priser.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 70,1 procent under perioden.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 35,4 procent under perioden.

Sett över hela perioden har kostnaderna för förskola, fritidshem och annan verksamhet
periodvis utvecklats snabbare än vad som är motiverat av demografin. Skillnaderna har
ökat i slutet av perioden – under 2019 minskade det demografiska trycket med 1,2
procentenheter samtidigt som kostnaderna ökade med 10,8 procentenheter.

Sett över hela perioden har kostnaderna för grundskola utvecklats snabbare än vad som
är motiverat av demografin. Mellan 2013 och 2018 var dock kostnaderna lägre än det
demografiska trycket. År 2019 avstannade utvecklingen av det demografiska trycket
samtidigt som kostnaderna ökade med 14,1 procentenheter.

PwC
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Kostnader vs. demografi
2009–2019, gymnasieskola

2009–2019, äldreomsorg

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en minskning av kostnaderna med
26,4 procent i fasta priser.

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 28,4
procent i fasta priser.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser minskat med 24,7 procent under perioden.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 51,2 procent under perioden.

Sett över hela perioden har kostnaderna för gymnasieskola minskat i något lägre
omfattning än vad som är motiverat av demografin. De sista två åren har skillnaderna
minskat.

Sett över hela perioden har kostnaderna för äldreomsorgen utvecklats snabbare än vad
som är motiverat av demografin. Skillnaderna har successivt ökat under perioden.
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Kostnader vs. demografi
2009–2019, LSS

2009–2019, IFO exklusive bistånd

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 1,5
procent i fasta priser.

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 8,6
procent i fasta priser.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 34 procent under perioden.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser minskat med 14,3 procent under perioden.

Sett över hela perioden har kostnaderna för LSS utvecklats snabbare än vad som är
motiverat av demografin. Skillnaden var som störst år 2018, men har sedan minskat
något.

Sett över hela perioden har kostnaderna för IFO-verksamheten exkl. bistånd utvecklats i
lägre utsträckning än vad som är motiverat av demografin. Kostnaderna översteg var
som var demografiskt motiverat i början av perioden, men har sedan 2013 understigit
det demografiska trycket.
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Kostnader vs. demografi
2009–2019, övrig verksamhet*

2009–2019, politisk verksamhet

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 7,2
procent i fasta priser.

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 7,7
procent i fasta priser.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 31,7 procent under perioden.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 38,7 procent under perioden.

Sett över hela perioden har kostnaderna för övrigt utvecklats snabbare än vad som är
motiverat av demografin. Kostnaderna ökade kraftigt år 2016, men har sedan avtagit
något.

Sett över hela perioden har kostnaderna för politisk verksamhet utvecklats snabbare än
vad som är motiverat av demografin. Kostnadsutvecklingen har dock varierat kraftigt
mellan åren.

*) Politisk verksamhet, infrastruktur och skydd samt kultur och fritid.
PwC
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Kostnader vs. demografi
2009–2019, infrastruktur, skydd m.m.

2009–2019, kultur och fritid

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 7,7
procent i fasta priser.

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 6,3
procent i fasta priser.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 16,7 procent under perioden.

De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 54,1 procent under perioden.

Sett över hela perioden har kostnaderna för infrastruktur, skydd m.m. utvecklats i
snabbare än vad som är motiverat av demografin. Kostnadsutvecklingen har dock
varierat mellan åren – kostnaderna översteg det demografiska trycket i början och slutet
av perioden, men understeg demografin i mitten av perioden.

Sett över hela perioden har kostnaderna för kultur och fritid ökat snabbare än vad som
är motiverat av demografin. Kostnaderna ökade kraftigt mellan 2011 och 2013 samt år
2016.

PwC
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Sammanfattande analys
Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna med 15,5
procent i fasta priser.
De faktiska kostnaderna har i fasta priser ökat med 38,5 procent under perioden.
Justerar vi för de kostnader som redovisats under flyktingverksamheten har kostnaderna
ökat med 36,5 procent. Detta innebär att Oxelösunds kommuns kostnader har ökat mer
än det demografiska trycket under perioden.
För kärnverksamheten – skola, vård och omsorg – har kostnaderna ökat mer än vad
som varit betingat av demografin. Kostnaderna har ökat med 33,5 procent. Detta ska
jämföras med ett demografiskt tryck på 17,9 procent. Det är främst inom förskola,
fritidshem och annan verksamhet, äldreomsorg och LSS som kostnaderna ökat betydligt
mer än demografin under perioden.
Även inom övrig verksamhet har kostnaderna utvecklats i högre omfattning än vad som
varit betingat av demografin. Kostnaderna har ökat med 31,7 procent. Detta ska
jämföras med ett demografiskt tryck på 7,2 procent. Skillnaderna har ökat markant under
andra halvan av perioden. Samtliga övriga verksamheter (politisk verksamhet,
infrastruktur och skydd m.m. samt kultur och fritid) har utvecklats i högre omfattning än
det demografiska trycket under perioden.

PwC
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Nyckeltalsjämförelse
I detta kapitel presenteras en analys av kommunens administration utifrån
relevanta offentliga nyckeltal.

Om kommunal administration
De senaste åren har debatten om administrativa resurser inom kommunal sektor blivit
alltmer intensiv. Det brukar framhållas att en ökad andel administrativa resurser minskar
kärnverksamhetens relativa resurstilldelning. Det har även lyfts fram att den utökade
administrationen leder till minskad kostnadseffektivitet och hämmar kvalitetsutveckling
inom kommunkoncernen. Bakgrunden till att Sveriges kommuner har anställt alltfler
administrativa resurser kan förenklat förklaras av mer komplexa regelverk och
lagstiftning, utökat kommunalt ansvar, utökat krav på politisk målstyrning och mätning
samt uppföljning och kontroll.
Sett över en tioårsperiod har antalet årsarbetare i administrationsarbete ökat med 32,9
procent i riket. Kommunerna i Södermanlands län har ökat antalet medarbetare inom
administration med 38,3 procent under samma period. Detta skulle kunna förklaras av
att kommunerna i Södermanlands län har svårare att dra nytta av stordriftsfördelar i
förhållande till genomsnittskommunen. Exempelvis är antalet årsarbetare inom
administrationsarbete per 1 000 invånare högre bland kommunerna i Södermanlands
län än i riket – 10,3 i kommuner i Södermanlands län år 2019 jämfört med
riksgenomsnittet på 9,0.
I detta avsnitt analyserar nyckeltal kring kommunens administration. Nyckeltalen
beskriver den historiska utvecklingen för Oxelösunds kommun för perioden 2014-2019.
Oxelösunds kommun jämförs även med jämförbara kommuner, övriga kommuner i
Södermanlands län, kommungruppen Pendlingskommun nära mindre tätort samt riket.
Jämförbara kommuner är de sju kommuner som på en övergripande nivå har liknande
strukturella förutsättningar som Oxelösund. Som jämförelsekommuner används därför
Leksand, Lilla Edet, Mörbylånga, Olofström, Surahammar, Vaggeryd och Vårgårda.

PwC
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Kompensation för merkostnader för administration i
kostnadsutjämningssystemet
När det gäller lönekostnaden för administrativ personal finns ett teoretiskt samband
mellan kostnadsnivå och kommunens folkmängd. Viss administrativ personal, t.ex. med
koppling till myndighetsutövning och vissa ledningsfunktioner, måste finnas i kommunen
oavsett kommunstorlek eftersom verksamheten är obligatorisk. Enligt lag är det i stort
sett fritt fram för kommunerna att organisera sin verksamhet som de själva önskar, dock
är kommunerna skyldiga att ha vissa nämnder. En kommun måste ha ett
kommunfullmäktige, en kommunstyrelse, en valnämnd, en överförmyndarnämnd (eller
särskild överförmyndare) samt revisorer. Detta gör att kostnadsnivån för administration
inte kan anpassas fullt ut efter kommunens storlek, vilket resulterar i att mindre
kommuner får en högre kostnad per invånare än större kommuner.
Nettokostnaderna för politisk verksamhet (exklusive partistöd) i riket uppgick till 872
kronor per invånare år 2019. I detta ingår kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet
inklusive arvoden, revision samt administration knuten till kommunens politiska
ledningsfunktion. I Oxelösund var motsvarande kostnad 847 kronor per invånare år
2019.
I kostnadsutjämningen ges kompensation för merkostnader för administration till små
och glesa kommuner eftersom vissa administrativa funktioner måste finnas i kommunen
oavsett kommunstorlek. Ersättningsnivåerna förändrades i samband med den nya
kostnadsutjämningen eftersom kostnadsskillnaderna mellan kommunerna likväl som
kostnaderna för administration hade ökat sedan den tidigare delmodellen togs fram.
I samband med detta gjordes även vissa korrigeringar i de gränsvärden för
befolkningsstorlek och gleshet som ligger till grund för kompensationen, eftersom
sambandet mellan högre kostnader och gleshet för befolkningsmässigt större kommuner
ansågs vara svagt.
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I det nya kostnadsutjämningssystemet ges ingen ersättning till glesa kommuner som har
en folkmängd utöver 25 000 invånare. Detta för att koncentrera ersättningarna till de
mindre kommunerna. Vidare innebär den nya kostnadsutjämningen att ersättningen
minskar för små mindre glesa kommuner.
Oxelösunds kommun hade år 2019 en folkmängd på 11 983 invånare och en
invånardistans på 342,7. Detta innebär att Oxelösunds kommun inte erhåller någon
kompensation för merkostnader för administration i kostnadsutjämningssystemet.

Invånardistans

Folkmängd

Ersättning totalt

Lönekostnad

Politisk verksamhet

> 350

< 8 000

1900

1500

400

< 25 000

950

800

150

> 25 000

-

-

-

< 8 000

150

0

150

< 25 000

-

-

-

> 25 000

-

-

-

< 350

Beloppen som redovisas i tabellen är i 2016 års prisnivå och ska räknas upp till respektive utjämningsårs
prisnivå med nettoprisindex.
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Administrativa resurser
2014–2019, antal administrativa resurser per 1 000 invånare

2019 i jämförelse, antal administrativa resurser per 1 000 invånare

Nyckeltalet visar antalet kommunalt anställda årsarbetare inom administrationsarbete* i
relation till befolkningen i kommunen.

Oxelösund redovisar ett relativt högt nyckeltalsvärde för antal administrativa resurser
per 1 000 invånare i relation till jämförelsegrupperna. Endast övriga kommuner i länet
redovisar ett högre nyckeltalsvärde, övriga jämförelsegrupper ligger lägre än
Oxelösunds kommun.

Under perioden 2014-2019 ökade antalet administrativa resurser per 1 000 invånare
med 2,3 årsarbetare, vilket motsvarar en ökning med 31,5 procent.
Ökningen förklaras av att antalet kommunalt anställda årsarbetare inom
administrationsarbete har ökat med 30 årsarbetare, motsvarande 35,1 procent under
perioden, samtidigt som befolkningen endast har ökat med 3,7 procent.

Oxelösunds kommun överstiger jämförbara kommuner med 0,5 administrativa resurser
per 1 000 invånare. Skillnaden mot övriga kommuner i länet uppgår istället till 0,7
administrativa resurser per 1 000 invånare.

*) I kommunalt anställda årsarbetare inom administrationsarbete inkluderas administratörer, handläggare
och anställda i ledningsarbete. Uppgiften är baserad på SKR:s personal- och lönestatistik.
PwC
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Administrativa resurser
2014–2019, antal medarbetare per administrativ resurs

2019 i jämförelse, antal medarbetare per administrativ resurs

Nyckeltalet visar antalet kommunalt anställda årsarbetare inom administrationsarbete i
relation till det totala antalet årsarbetare i kommunen.

Oxelösunds kommun redovisar en nyckeltalsvärde som överstiger nivån i övriga
kommuner i länet och riket, men som är lägre än i jämförbara kommuner och
kommungruppen. Detta innebär att Oxelösunds kommun har färre administrativa
resurser i förhållande till antalet medarbetare än övriga kommuner i länet och
riksgenomsnittet.

Under perioden 2014-2019 minskade antalet medarbetare per administrativ resurs med
0,7 årsarbetare. Detta förklaras av att antalet administrativa resurser har ökat mer än det
totala antalet medarbetare under perioden. Antalet årsarbetare inom
administrations-arbete har ökat med 30 årsarbetare (35,1 procent) samtidigt som det
totala antalet årsarbetare har ökat med 179 årsarbetare (24,2 procent).

PwC

Ett lågt antal medarbetare per administrativ resurs skulle kunna indikera en lägre
effektivitet.
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Köks- och måltidsarbete
2014–2019, kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9,
kronor per elev

2019 i jämförelse, kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9,
kronor per elev

Kostnaden per elev för måltider i kommunal grundskola ökade mellan 2014 och 2016.
Sedan dess har kostnaden minskat, även om kostnaden har varierat mellan åren. År
2019 redovisas den lägsta kostnaden under perioden. Kostnaden understiger nivån för
år 2016 med 1 183 kronor per elev, vilket motsvarar 17,2 procent.

Oxelösunds kommun redovisar en kostnad för måltider i kommunal grundskola som
understiger nivån i samtliga jämförelsegrupper. Skillnaden mot jämförbara kommuner
uppgår till 885 kronor per elev, vilket motsvarar en skillnad på 13,5 procent.
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Köks- och måltidsarbete
2014–2019, antal köks- och måltidsarbetare per 1000 invånare i
åldern 0-15 samt 80+ år

2019 i jämförelse, antal köks- och måltidsarbetare per 1000 invånare
i åldern 0-15 samt 80+ år

Nyckeltalet visar antalet kommunalt anställda årsarbetare i köks- och måltidsarbete i
relation till befolkningen i åldern 0-15 år samt 80+ år.

Oxelösunds kommun redovisar ett nyckeltalsvärde som understiger samtliga
jämförelsegrupper. Detta innebär att Oxelösund har färre årsarbetare i köks- och
måltidsarbete i förhållande till befolkningen i åldern 0-15 år samt 80+ år i förhållande till
jämförelsegrupperna.

Antalet köks- och måltidsarbetare per 1 000 invånare i åldern 0-15 år samt 80+ år ökade
mellan 2014 och 2016, men har sedan minskat. Sedan 2016 har antalet minskat med
3,7 årsarbetare, vilket motsvarar 31,4 procent. Detta förklaras av att antalet årsarbetare i
köks- och måltidsarbete har minskat med två årsarbetare under perioden (-8,2 procent),
samtidigt som befolkningen i aktuella åldrar har ökat med 18,6 procent.
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Skillnaden är som störst i förhållande till jämförbara kommuner där den uppgår till 3,5
årsarbetare per 1 000 invånare.
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Politisk verksamhet
2014–2019, nettokostnad politisk verksamhet, kronor per invånare

2019 i jämförelse, nettokostnad politisk verksamhet, kronor per
invånare

Nettokostnaden för politisk verksamhet har ökat med 87 kronor per invånare under
perioden 2014-2019, vilket motsvarar en ökning med 10,8 procent. Den ökade
kostnaden förklaras främst av ökade kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet.

Oxelösunds kommun redovisar en nettokostnad för politisk verksamhet som överstiger
nivån i övriga kommuner i länet, men som är lägre än i övriga jämförelsegrupper.
Skillnaden är störst i förhållande till kommungruppen (142 kronor per invånare), i
förhållande till övriga jämförelsegrupper är skillnaderna däremot relativt små.

Under övrig politisk verksamhet redovisas administration som är direkt knuten till
kommunens politiska ledningsfunktion (t.ex. politiska sekreterare och
nämndsekreterare), allmänna val, borgerliga förrättningar, taxering, vissa
medlemsavgifter samt överförmyndarverksamhet och gode män för personer över 18 år
(ej ensamkommande och ej under 18 år).
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Infrastruktur och skydd
2014–2019, nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kronor per
invånare

2019 i jämförelse, nettokostnad infrastruktur, skydd m.m., kronor
per invånare

Kommunens nettokostnad för infrastruktur och skydd har varierat under perioden.
Kostnaderna ökade mellan 2015 och 2017, men har sedan sjunkit något. År 2019 är
dock nettokostnaden per invånare 340 kronor högre än år 2014, vilket motsvarar en
ökning med 12 procent.

Oxelösunds kommun redovisar en nettokostnad för infrastruktur och skydd som är
betydligt lägre än i jämförelsegrupperna. Skillnaden mot jämförbara kommuner uppgår
till 570 kronor per invånare, vilket motsvarar 15,2 procent.

Under övrigt ska kommunen redovisa näringslivsfrämjande åtgärder, konsument- och
energirådgivning, turistverksamhet, miljö-och hälsoskydd (myndighetsutövning), miljö,
hälsa och hållbar utveckling, alkoholtillstånd m.m. samt totalförsvar och samhällsskydd.
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Fördelning av OH-kostnader i räkenskapssammandraget
I den kommunala organisationen uppstår OH-kostnader dels på central kommunnivå
och dels på förvaltningsnivå. OH-kostnaderna på central kommunnivå har enligt SCB
ökat snabbare än kommunernas totala bruttokostnader under de senaste åren, medan
utvecklingen av OH-kostnader på förvaltningsnivå är okänd eftersom de inte synliggörs i
Räkenskapssammandraget (RS). Givet utvecklingen är det av stor vikt att dessa
kostnader kan redovisas på ett tillförlitligt och jämförbart sätt.
Definition
Med OH-kostnader på kommunnivå avses driftredovisningens rad 920, Gemensamma
verksamheter. Enligt RS-instruktionen ska följande redovisas under Gemensamma
verksamheter:
”Samtliga kostnader och intäkter för kommungemensamma verksamheter, dvs. sådana
verksamheter som har en övergripande kommunnytta ingår här. Det som avses är dels
overheadkostnader för sådan gemensam verksamhet som inte kan väljas bort, t.ex.
kommunledning och central administration, juridik, arkiv, telefonväxel etc., dels
kostnader för sådana verksamheter i kommunen som alla kan, men inte måste, använda
sig av antingen som en fri nyttighet eller genom någon form av internköp, t.ex. storkök,
transporter etc. Den enskilda kommunen kan ha organiserat sig på olika sätt med
avseende vad som är overheadkostnad, fri nyttighet och internköp.”
Fördelning av OH-kostnader
Oavsett om OH-kostnaderna uppstår på kommunnivå eller förvaltningsnivå ska de
fördelas till verksamheterna. Detta kan antingen ske med den fördelningsnyckel som
SCB erbjuder (SCB-nyckeln) eller med hjälp av fördelningsnycklar som kommunerna
själva konstruerar.
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OH-kostnaden på kommunnivå kan redovisas på tre sätt i RS:
1.

Genom interndebiteringar i form av interna köp från gemensamma verksamheter,

2.

Genom fördelning med egen fördelningsnyckel (kommunnyckel),

3.

Genom fördelning med SCB-nyckeln.

Om kommunen väljer att fördela ut en del av de gemensamma kostnaderna själva så
fördelas resterande automatiskt via SCB-nyckeln.
OH-kostnader på förvaltningsnivå ska fördelas på verksamheter enligt samma
grundprincip som på kommunnivå, vilket innebär att kostnaderna ska fördelas till lägsta
organisatoriska nivå inom respektive förvaltning. Till skillnad från OH-kostnader på
kommunnivå har OH-kostnader på förvaltningsnivå ingen egen post i RS. SCB-nyckeln
gäller inte heller för fördelning av OH-kostnader på förvaltningsnivå. Detta innebär dels
att OH-kostnaderna på förvaltningsnivå inte synliggörs i RS, dels att kommunerna måste
konstruera egna fördelningsnycklar för OH-kostnader på förvaltningsnivå.
SCB:s fördelningsnyckel
SCB-nyckeln bygger på summan av Personalkostnader (Löner och Kalkylerade
personalomkostnader), Varor, Övriga, Lokal- och anläggningskostnader (Externa
lokalhyror, Kalkylerade kapitalkostnader och Interna lokalkostnader), Interna köp och
övriga interna kostnader minskat med Interna intäkter.
Summan av kostnaderna minskat med Interna intäkter sätts sedan i relation till rad 900,
Summa driftverksamhet och fördelas proportionellt till respektive verksamhet.
Grundprincipen för SCB-nyckeln är således en proportionerlig fördelning av OH-kostnader,
så att verksamheter med större bruttokostnader får en större andel av OH-kostnaden.
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OH-kostnader på central kommunnivå
2014–2019, gemensamma kostnader fördelade till egentlig
verksamhet totalt, andel

2019 i jämförelse, gemensamma kostnader fördelade till egentlig
verksamhet totalt, andel

Nyckeltalet visar kostnaden för kommungemensam verksamhet (summan av
kommunnyckel och SCB-nyckeln) i förhållande till bruttokostnaden exklusive köp av
verksamhet avseende egentlig* verksamhet.

Andelen gemensamma kostnader fördelade till egentlig verksamhet i Oxelösunds
kommun ligger i nivå med jämförbara kommuner och övriga kommuner i länet, men
överstiger nivån i kommungruppen och riksgenomsnittet. En trolig förklaring till
skillnaden mot kommungrupp och riket är kommunens storlek.

Andelen gemensamma kostnader fördelade till egentlig verksamhet har varierat sedan
2014, men ökade kraftigt år 2019. År 2019 uppgår andelen till 5,3 procent, vilket är den
högsta nivån under mätperioden.

*) Egentlig verksamhet omfattar de sex verksamhetsblocken Politisk verksamhet, Infrastruktur, skydd
m.m., Kultur och fritid, Pedagogisk verksamhet, Vård och omsorg och Särskilt riktade insatser.
PwC
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OH-kostnader på central kommunnivå
2014–2019, kostnad för gemensam verksamhet, kronor per invånare

2019 i jämförelse, kostnad för gemensam verksamhet, kronor per
invånare

Nyckeltalet visar kostnaden för kommungemensam verksamhet (summan av
kommunnyckel och SCB-nyckeln) i relation till befolkningen i kommunen.

Oxelösunds kommun redovisar den högsta kostnaden per invånare för gemensam
verksamhet av jämförelsegrupperna. Skillnaden är dock relativt liten i förhållande till
jämförbara kommuner och uppgår till 157 kronor per invånare. I jämförelse med riket är
däremot skillnaderna större, Oxelösund redovisar en kostnad som överstiger
riksgenomsnittet med 1 237 kronor per invånare (64,4 procent). En trolig förklaring till
skillnaden i kronor per invånare är att kommunen är en av de mindre i jämförelse
grupperna, vilket påvisas av att andelen i som fördelas ut till verksamheterna är mindre
jämförbara kommuner och länet.

Kostnaden för gemensam verksamhet har varierat mellan 1 608 och 3 158 kronor per
invånare under perioden. Mellan år 2018 och 2019 ökade kostnaden med 1 246 kronor
per invånare, vilket motsvarar en ökning med 65,2 procent.
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Sammanfattande analys
I Oxelösunds kommun har antalet administrativa resurser per 1 000 invånare ökat med
31,5 procent under perioden. Kommunen ligger därför relativt högt i förhållande till
jämförelsegrupperna, endast övriga kommuner i länet redovisar ett högre nyckeltalsvärde.
Ser vi istället till antalet medarbetare per administrativ resurs så har Oxelösunds
nyckeltalsvärde minskat under perioden, vilket förklaras av att antalet administrativa
resurser har ökat mer än det totala antalet medarbetare under perioden.
I förhållande till jämförelsegrupperna redovisar Oxelösund ett nyckeltalsvärde som är lägre
än i jämförbara kommuner och kommungruppen, men överstiger nivån i övriga kommuner i
länet och riket,
Ökningen av administrativ personal återfinns dock inte under
Kommunstyrelseförvalt-ningen, utan bör då vara hänförlig till övriga förvaltningar.
Kommunstyrelseförvaltningen har istället minskat antalet anställda under perioden. Utifrån
detta är det extra viktigt att Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med de övriga
verksamheterna säkerställer att kommunen inte genomför dubbelarbete, samt säkerställer
att uppgifter som effektivt kan hanteras av Kommunstyrelseförvaltningen inte behöver
hanteras av förvaltningarna själva.
Gällande köks- och måltidsarbete redovisar Oxelösund både en kostnad för måltider i
kommunal grundskola som understiger nivån i samtliga jämförelsegrupper och ett färre
antal årsarbetare i köks- och måltidsarbete i förhållande till befolkningen i åldern 0-15 år
samt 80+ år än jämförelsegrupperna. Vid en enhetlig prissättning indikerar detta att
Kostenheten generellt bedriver sin verksamhet till en låg kostnad och således är effektiv.
Den låga kostnaden skulle dels kunna förklaras av ett lågt antal anställda inom
måltidsverksamheten, men kommunen bör även säkerställa att det låga kostnadsläget inte
beror på att verksamheterna själva sköter en del av arbetet som måltidsverksamheten
normalt sköter.

PwC

30

Sammanfattande analys

Kommunens nettokostnad för politisk verksamhet har ökat med 10,8 procent under
perioden, vilket förklaras av ökade kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet.
Kostnaden är lägre än i övriga jämförelsegrupper men högre än i övriga kommuner i länet..
Även när det gäller nettokostnaden för infrastruktur och skydd redovisar kommunen ett lågt
värde, kostnaden är betydligt lägre än i samtliga jämförelsegrupper.
När det gäller andelen gemensamma kostnader fördelade till egentlig verksamhet ligger
Oxelösund i nivå med jämförbara kommuner och övriga kommuner i länet, men överstiger
nivån i kommungruppen och riksgenomsnittet. I kronor per invånare visar detta mått att
kommunen ligger marginellt över jämförbara kommuner men tydligt över de övriga
jämförelsegrupperna. En trolig orsak till detta är att kommunen är något mindre än
genomsnittet i de övriga grupperna.
Analysen av de fördelade gemensamma kostnaderna visar att Oxelösund historiskt sett har
legat väldigt lågt i administrationskostnader som har nycklats ut på verksamheterna.
Kostnaden har dock ökat betydligt mellan 2018 och 2019 och ligger i och med det i nivå
med jämförbara kommuner. Skillnaden förklaras till stor del av ett tidigare fel i
RS-redovisningen. Korrigerar vi för detta tyder de fördelade gemensamma kostnaderna på
att den centrala administrationen i Oxelösunds kommun bedrivs i till en genomsnittlig
effektivitet i förhållande till jämförbara kommuner, kommunen har en marginellt lägre
kostnadsandel än jämförbara kommuner men en marginell högre kostnad per invånare.
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Tidsstudie och
intervjuer
I detta kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen kring tids- och
resursåtgång för de arbetsuppgifter som åligger kommunstyrelseförvaltningen
samt iakttagelser från intervjuer. Vid genomgång av intervjuerna utgår vi
huvudsakligen från fyra perspektiv - enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal,
enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen, huruvida utfallet i
enkätundersökningen speglar uppdraget samt centrala iakttagelser och medskick.

Antal årsarbetare och fördelning av årsarbetare mellan
enheterna
I genomlysningen av kommunstyrelseförvaltningen ingår de sju
enheterna Ekonomienheten, HR-enheten, Inköpsenheten,
Kanslienheten, Kommunikation- och serviceenheten, Kostenheten
och Stabsfunktionen. Dessa enheter har 58* medarbetare med en
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 92 procent.
Sysselsättningsgraden är som högst på Ekonomi-, HR- och
Inköpsenheten (100 procent) och som lägst på Stabsfunktionen (88
procent) och Kanslienheten (81 procent). Detta innebär att enheterna
tillsammans består av 53,8 årsarbetare.
Bland enheterna är Kostenheten den enhet som består av flest
årsarbete med sina 18,3 årsarbetare, följt av Ekonomienheten och
Kommunikation- och serviceenheten som har 10,0 respektive 9,2
årsarbetare. Därefter följer Stabsfunktionen med 5,3 årsarbetare och
HR-enheten med 5,0 årsarbetare. De minsta enheterna, sett till antal
årsarbetare, är Kanslienheten med 4,1 årsarbetare och
Inköpsenheten med 2,0 årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av arbetstid mellan kommunen och de kommunala
bolagen
Kommunstyrelseförvaltningens verksamhet är främst fokuserad på
kommunen, endast en mindre del av arbetet är fokuserat på de
kommunala bolagen. Arbetstiden är fördelad med 96 procent mot
kommunen och 4 procent mot de kommunala bolagen.
Samtliga enheter utom HR-enheten och Kostenheten arbetar både
mot kommunen och de kommunala bolagen. Bland enheterna är det
Inköpsenheten som lägger störst andel arbetstid mot de kommunala
bolagen, följt av Stabsfunktionen.
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Kategorisering av delprocesser
För att möjliggöra analys av hur stor del av kommunstyrelseförvaltningens
arbete som riktar sig mot respektive aktör i kommunen har samtliga
enheters delprocesser kategoriserats in i följande sex kategorier:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Direkt mot politik/strategiska frågor på uppdrag av KS/KF,
Direkt mot förvaltningsledning,
Direkt mot verksamheten,
Direkt mot medborgare,
Kommunövergripande,
Övrigt.

Vilka delprocesser som hör till respektive kategori presenteras på sida 33.
Resultatet visar att den största delen av kommunstyrelseförvaltningens
arbete sker Direkt mot medborgare (40 procent) och upptar 21,3
årsarbetare. Därefter följer Direkt mot politik/strategiska frågor på uppdrag
av KS/KF och Kommunövergripande arbete som står för vardera 21 procent
av arbetet på förvaltningen, vilket motsvarar 11,2 årsarbetare per kategori.
Övrigt, som är en samlingskategori för samtliga enheters övriga arbete, står
för 8 procent av arbetet på förvaltningen och upptar 4,5 årsarbetare. Minst
del av arbetet sker Direkt mot förvaltningsledning och Direkt mot
verksamheten, som står för 7 respektive 4 procent av arbetet på
förvaltningen. Detta motsvarar 3,5 respektive 2,1 årsarbete.
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Kategorisering av delprocesser – exklusive Kostenheten
Exkluderar vi Kostenheten från analysen får vi istället en annorlunda
fördelning av arbetstiden mellan de olika kategorierna. Kostenhetens arbete
är främst riktat mot medborgare och står för 72 procent av det arbete som
sker Direkt mot medborgare (15,4 av 21,3 årsarbetare) och är således en
stor förklaring till att en så stor andel av kommunstyrelseförvaltningens
arbetstid är fokuserad mot medborgare.
När Kostenheten exkluderas blir resultatet att den andel av arbetstiden som
läggs Direkt mot medborgare sjunker från 40 till 17 procent (från 21,3 till 5,9
årsarbetare). Den största delen av arbetstiden läggs istället på
Kommunövergripande arbete (32 procent), som upptar 11,2 årsarbetare.
Därefter följer Direkt mot politik/strategiska frågor på uppdrag av KS/KF
(31 procent), som också upptar 11,2 årsarbetare.
Övrigt, som är en samlingskategori för samtliga enheters övriga arbete, står
för 9 procent av arbetet på förvaltningen och upptar 3 årsarbetare. Minst del
av arbetet sker Direkt mot verksamheten och Direkt mot förvaltningsledning,
som står för vardera 6 procent av arbetet på förvaltningen. Detta motsvarar
2,1 respektive 2,2 årsarbete.
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Kategorisering av delprocesser
Direkt mot politik/strategiska frågor på
uppdrag av KS/KF

Direkt mot
förvaltningsledning

Direkt mot verksamheten

Direkt mot medborgare

Kommunövergripande

Övrigt

Anläggningsredovisning (Ekonomi)

Chefsrådgivning (HR)

Bankkort/handkassor (Ekonomi)

Bostadsanpassningsbidrag (Ekonomi och Kommunikation- och service)

Försäkringar (Ekonomi)

Övrigt (Samtliga enheter)

Bokslut, årsredovisning, delårsrapport (Ekonomi)

Chefsadministration (Kansli)

Resursfördelning (administration och
utbetalning) (Ekonomi)

Utlämnande av offentliga handlingar och sekretessgranskning i samband med Kravhantering (Ekonomi)
detta (Kansli)

Budget (Ekonomi)

Ledning (Samtliga enheter)

Gruppstöd och utbildningsinsatser (HR)

ANDTS-samordning (Kommunikation- och service)

Leasing bilar (Ekonomi)

Finansiering (Ekonomi)

Intygshantering (HR)

Distribution av matlådor (Kommunikation- och service)

Avtalshantering/avtalsförvaltning (Inköp)

Internkontroll (Ekonomi)

Ledarutveckling (HR)

Finsk medborgarservice (Kommunikation- och service)

Förstudie/marknadsanalys (Inköp)

Koncernbank (Ekonomi)

Rehabilitering (HR)

Medborgarservice – möten på Kommuncenter (Kommunikation- och service)

Kvalitetssäkring (Inköp)

Koncernbokslut (Ekonomi)

Rekrytering (HR)

Medborgarservice – telefoni (Kommunikation- och service)

Upphandling (Inköp)

Kundreskontra (Ekonomi)

Support/ärendehantering (HR)

Medborgarservice – digitalt (Kommunikation- och service)

Utveckling (Inköp)

Leverantörsreskontra (Ekonomi)

Webb och andra digitala kanaler – innehåll (Kommunikation- och service)

Arbetsrätt och förhandling (HR)

Löpande redovisning/kassan (Ekonomi)

Distribution (Kost)

Fackliga kontakter/samverkan (HR)

Uppföljning och prognos (Ekonomi)

Egenkontroll (Kost)

Friskvårdsaktiviteter (HR)

Kompetensförsörjning (HR)

Livsmedelsbeställning (Kost)

Hälsofrämjande arbete (HR)

Nämndadministration/kansli (Kansli)

Matproduktion (Kost)

Lönebildning, löneöversyn, lönekartläggning och frågor om lön (HR)

Samordning av GDPR för kommunstyrelsen (Kansli)

Mark och exploatering – arrenden (Stabsfunktionen)

Pension/försäkring (HR)

Övriga uppdrag för sekreterare (kommunala råd
som inte är nämnd eller styrelse) (Kansli)

Mark och exploatering – bostadshus (Stabsfunktionen)

Statistikhantering (HR)

Integrationsfrågor (Stabsfunktionen)

Mark och exploatering – företagsetablering (Stabsfunktionen)

Administrativt stöd (Kansli)

Internationellt arbete (Stabsfunktionen)

Näringsliv – etableringar (Stabsfunktionen)

Arkiv (Kansli)

IT-frågor och digitalisering (Stabsfunktionen)

Näringsliv – näringslivsklimat (Stabsfunktionen)

Informationssäkerhet (Kansli)

Kommunstrategiska frågor och kvalitetsutveckling (Stabsfunktionen)

Juridik (Kansli)

Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning (Stabsfunktionen)

Posthantering (Kansli och Kommunikation- och service)

Taxor och avgifter (Stabsfunktionen)

Utredning (Kansli)

Trygghet och säkerhet (Stabsfunktionen)

Övergripande samordning av GDPR för hela kommunen (Kansli)
Analys och utveckling (Kommunikation- och
service)
Finskt förvaltningsområde – samordning (Kommunikation- och service)
Internservice – Kommuncenter (Kommunikation- och service)
Internservice – Kommunhuset (Kommunikation- och service)
Intern och extern kommunikation (Kommunikation- och service)
Telefonihantering – system (Kommunikation- och service)
Verksamhetsutveckling – medborgarservice (Kommunikation- och service)
Verksamhetsutveckling – övrigt (Kommunikation- och service)
Webbsupport – system (Kommunikation- och service)
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Ekonomienheten

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
Ekonomienheten har 10* medarbetare med en genomsnittlig
sysselsättningsgrad på 100 procent. Avdelningen består således av
10 årsarbetare.
Enheten arbetar både mot kommunen och de kommunala bolagen.
Arbetstiden är fördelad med 96 procent mot kommunen och 4 procent
mot de kommunala bolagen, vilket motsvarar 9,6 respektive 0,4
årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom Ekonomienheten är Uppföljning
och prognos (2,2 årsarbetare), följt av Övrigt (1,9 årsarbetare),
Bokslut, årsredovisning, delårsrapport (1,2 årsarbetare) och Budget
(1,1 årsarbetare).
Därefter följer Löpande redovisning/kassan (0,6 årsarbetare),
Försäkringar (0,5 årsarbetare), Leverantörsreskontra (0,4
årsarbetare), Kundreskontra (0,4 årsarbetare) och Ledning (0,3
årsarbetare).
Inom Bostadsanpassningsbidrag, Kravhantering, Finansiering,
Anläggningsredovisning och Bankkort/handkassor återfinns 0,2
årsarbetare per delprocess.
De minst vanliga delprocesserna är Koncernbokslut, Internkontroll,
Resursfördelning och Koncernbank som upptar 0,1 årsarbetare per
delprocess. Inga resurser uppges läggas på Leasing bilar (0,0
årsarbetare).
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Iakttagelser från intervjuer
Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
Kommunen uppges ha utvecklingspotential avseende digitalisering, exempelvis gällande e-tjänster som medborgare kan nyttja.
Detta förväntas bli en avgörande faktor för att uppnå en ekonomi i balans givet den framtida tillväxten samt medborgarnas ökade
krav på servicenivån.

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
Bland kategorin Övrigt (19 procent) ligger en halvtidstjänst inom systemförvaltning och support/stöd. Interna möten ligger även
under Övrigt, exempelvis APT-möten, samt statistikhantering. Att 10 procent ägnas åt Leverantörs- samt Kundreskontra upplevs
vara mycket.

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Enheten menar att analys ingår i kategorin Uppföljning och prognos, som är den mest omfattande processen. Ekonomienheten är
beroende av att andra förvaltningar hanterar ekonomisystemet på ett korrekt sätt. För närvarande är felaktiga konteringar och
attesteringar vanligt förekommande, vilket leder till att enheten får lägga mycket tid på korrigeringar. För att förebygga detta önskar
enheten lägga mer tid på utbildning i hantering av systemet utifrån de styrande och stödjande dokument som finns i kommunen.
Sammanfattningsvis är enhetens uppfattning att mer tid bör ägnas åt analys samt utbildning av förvaltningarna i kommunens
ekonomisystem, och på så vis arbeta proaktivt snarare än reaktivt.

Centrala iakttagelser och medskick
●
●
●
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Önskar utbilda fler administratörer i exempelvis i hur systemen används. Vill jobba mer proaktivt.
Vill ha någon form av leveransbedömning. Tillämpar inte NKI-undersökningar för närvarande. Samtidigt upplevs
förväntningarna från verksamheten som orimlig i vissa hänseenden.
Svårt för ekonomienheten att veta hur mycket stöd som administratörerna på förvaltningarna behöver. Ekonomienheten
skulle kunna ge stöd och allmänna råd till förvaltningarna, men för detta skulle en fördjupad behovsanalys göras.
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HR-enheten

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
HR-enheten har 5* medarbetare med en genomsnittlig
sysselsättningsgrad på 100 procent. Avdelningen består således av
5 årsarbetare.
Enheten arbetar uteslutande mot kommunen, ingen arbetstid läggs på
de kommunala bolagen. Arbetet mot kommunen står därför för 5,0
årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom HR-enheten är Chefsrådgivning
(1,2 årsarbetare), följt av Rehabilitering (1,0 årsarbetare). Därefter
följer Övrigt (0,4 årsarbetare), som t.ex. innefattar hantering av
siths-kort, fritidsförening, feriearbete och mångfaldInom delprocesserna Arbetsrätt och förhandling, Ledning, Rekrytering
samt Gruppstöd och utbildningsinsatser återfinns 0,3 årsarbetare per
delprocess.
Lönebildning, löneöversyn, lönekartläggning och frågor om lön,
Kompetensförsörjning, Hälsofrämjande arbete och Fackliga
kontakter/samverkan står för 0,2 årsarbetare vardera.
De minst vanliga delprocesserna är Statistikhantering,
Intygshantering, Support/ärendehantering, Ledarutveckling,
Pension/försäkringar och Friskvårdsaktiviteter som upptar 0,1
årsarbetare per delprocess.
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Iakttagelser från intervjuer
Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
HR-enheten var 3,5 årsarbetare för fem år sedan, och sedan dess har man ökat med 1,5 årsarbetare. Enheten vill dock framhålla
att den upplevda kompetensnivån har ökat till följd av detta. Framför allt har enheten erhållit medel för att minska sjukfrånvaron.

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
Att kategorin Chefsrådgivning (23 procent) har högst procentuell fördelning är inte förvånande eftersom kärnuppdraget för
HR-enheten är chefsstöd. Rehabilitering (20 procent) upplevs ha ökat de senaste två åren eftersom HR-enheten fick ett utökat
uppdrag att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Detta upplevs dock vara en temporär satsning, och enheten förväntar sig att den
procentuella fördelningen mot habilitering minskar framgent. Lönebildning, löneöversyn, lönekartläggningar och frågor om lön (4
procent) pågår dels löpande under året, men merparten av processen genomförs under en koncentrerad period. Därför upplever
HR-enheten att det är svårt att göra en korrekt tidsuppskattning.

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Enheten uppfattar sig som operativa snarare än strategiska. De strategiska uppgifterna har blivit lidande när brådskande ärenden i
verksamheterna uppkommit. Under de senaste åren har enheten börjat diskutera vad det primära uppdraget är, och landat i att
uppdraget i huvudsak består i att tillse att verksamheterna fungerar så bra som möjligt. Vidare upplever enheten att servicenivån
gentemot verksamheterna är hög. Utformningen av de strategiska uppdragen uppfattas växa fram gemensamt inom HR-enheten,
snarare än riktade uppdrag från kommunledning eller politik. HR-enheten styr således över vilka uppdrag som ska genomföras
utifrån omvärldsanalyser, signaler från verksamheterna och berörda chefer. Responsen på förslag avseende strategiska uppdrag
uppges vara positiv - både från kommunledning och politik. I sammanhanget vill enheten understryka att det är lättare att följa upp
leveranser i operativa frågor, eftersom enheten ofta får återkoppling från verksamheterna, medan strategiska frågor är svårare att
följa upp. Som exempel nämns att det är svårt att mäta effekten av enskilda insatser såsom en insats riktad mot
kompetensförsörjningen och vilken omfattning insatsen har påverkat kompetensförsörjningen. Istället tillämpas uppskattningar.

Centrala iakttagelser och medskick
●
●
●
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KS har beslutat om mål som är kopplat till HR-enhetens arbete och där i finns även uppföljningsmått.
Vissa av enhetens uppföljningsmått är konstanta (exempelvis sjukfrånvaro) medan andra kan ändras från år till år.
Enheten har identifierat tre utvecklingsområden: införa tjänstelegitimationskort som bland annat ska användas för att logga
in på datorerna, sänka de höga sjukfrånvarotalen samt förändra kultur, attityder och beteenden.
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Inköpsenheten

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
Inköpsenheten har 2* medarbetare med en genomsnittlig
sysselsättningsgrad på 100 procent. Avdelningen består således av
2 årsarbetare.
Enheten arbetar både mot kommunen och de kommunala bolagen.
Arbetstiden är fördelad med 73 procent mot kommunen och 28
procent mot de kommunala bolagen, vilket motsvarar 1,45 respektive
0,55 årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom Inköpsenheten är Upphandling
(0,8 årsarbetare).
Därefter följer Förstudie/marknadsanalys och Avtalshantering/
avtalsförvaltning med 0,4 årsarbetare per delprocess.
De minst vanliga processerna är Utveckling och Övrigt, som står för
0,2 årsarbetare vardera, samt Kvalitetssäkring (0,1 årsarbetare).
Ledning står för knappt 1 procent av arbetstiden och motsvarar 0,0
årsarbetare.
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Iakttagelser från intervjuer
Inköpsenheten är kommunstyrelseförvaltningens minsta enhet. Intervjun genomfördes tillsammans med Ekonomienheten, varför
vissa av svaren är kortare.

Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
-

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
Visionen är att kategorin Upphandling (40 procent) ska bli något mindre och att Förstudie/marknadsanalys (22 procent) ska bli
mycket större. Tidigare har kategorin Förstudie/marknadsanalys varit ännu mindre. Det som tar mycket tid i anspråk gällande
upphandling är att skriva underlaget och annonseringstiden. Inköpsenheten är av uppfattningen att processen ska vara så
standardiserad som möjligt. Avtalshantering/avtalsförvaltning (18 procent) innefattar kontroll av att leverantörerna har fakturerat rätt
och att leveransen skett inom avtalad tidsram samt uppföljningsmöten med leverantörerna.

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Önskar arbeta mer mot förstudie/marknadsanalys och mindre mot upphandling.
Det genomförs löpande uppföljningsmöten med leverantörerna. Vidare är enheten noggrann med att utvärdera och kontrollera så
att den upphandlade varan/tjänsten uppfyller krav och förväntningar.
För närvarande mäts inte kundnöjdhet, men enheten funderar på om man ska göra det framöver. Anledningen till att enheten
överväger en sådan undersökning är för att få en oberoende analys av hur verksamheterna upplever befintliga leverantörer.
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NKI-undersökningar genomförs ej, men enheten ser positivt på en undersökning av hur verksamheterna upplever
befintliga leverantörer. Enheten understryker att man är beroende av administratörerna inom respektive verksamhet och
att det vore intressant att höra hur de upplever nuvarande situation.
Önskar lägga mindre tid på upphandlingsprocessen genom standardisering och mer tid på förstudie/marknadsanalys för
att leverera mer värde.
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Kanslienheten

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
Kanslienheten har 5* medarbetare med en genomsnittlig
sysselsättningsgrad på 81 procent. Avdelningen består således av
4,1 årsarbetare.
Enheten arbetar både mot kommunen och de kommunala bolagen.
Arbetstiden är fördelad med 96 procent mot kommunen och 4 procent
mot de kommunala bolagen, vilket motsvarar 3,9 respektive 0,2
årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom Kanslienheten är
Nämndadministration/kansli (1,0 årsarbetare), följt av Arkiv (0,8
årsarbetare) och Posthantering (0,7 årsarbetare).
Därefter följer Administrativt stöd (0,5 årsarbetare) och Utlämnande
av offentliga handlingar och sekretessgranskningar i samband med
detta (0,4 årsarbetare).
Övergripande samordning GDPR för hela kommunen och
Samordning av GDPR för kommunstyrelsen står för 0,2 årsarbetare
vardera.
De minst vanliga delprocesserna är Juridik, Chefsadministration,
Utredning och Övrigt, som upptar 0,1 årsarbetare per delprocess,
samt Informationssäkerhet och Ledning, som står för 1 procent av
arbetstiden och motsvarar 0,0 årsarbetare vardera. Inga resurser
läggs på Övriga uppdrag för sekreterare.
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Iakttagelser från intervjuer
Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
Enheten är av uppfattningen att man innehar färre administrativa resurser per medarbetare och att det märks.

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
Nämndadministration (26 procent) är den mest omfattande kategorin, men enheten tror att man arbetar ännu mer med
nämndsadministration än angivet. I nämndsadministration ingår bland annat att svara på frågor kring registrering och utlämning av
allmänna handlingar. Inga nämndsekreterare finns ute på förvaltningarna utan alla nämndsekreterare arbetar på Kanslienheten,
vilket förklarar den relativt höga andelen. Enheten uppskattar att kategorin Juridik (2 procent) är de facto är högre än i
undersökningen.

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Enheten ser ett behov av stöd i vissa processer för att avlasta. För närvarande uppges de personella resurserna inte räcka till, dels
för att en del uppgifter är eftersatta och dels för att underlätta för befintlig personal. Bland annat nämns att det saknas tid för
GDPR-frågor och informationssäkerhet.
Personalbehovet bedöms vara en heltidstjänst till, vilket skulle underlätta arbetsbelastningen men även skapa en mer hållbar
organisation. Om en tjänsteperson skulle vara borta en längre period skulle kansliet ha svårt att upprätthålla en godtagbar
servicenivå.
Det genomförs inga systematiska kundundersökningar för närvarande. Tidigare träffade enheten berörda förvaltningar och hade en
dialog kring verksamheternas upplevda servicenivå.
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Har inga nyckeltal eller resultatmått som man följer upp idag. Enheten menar att arbetsuppgifterna gör det svårt att
erforderliga nyckeltal och sätta målnivåer.
Tidigare har uppföljning av den upplevda servicenivån skett, men för närvarande sker ingen mätning. Skulle kunna vara
möjligt att mäta kvaliteten på utlämnande av handlingar och hur nöjda mottagaren är.
Anser att de har få resurser och skulle behöva ha ytterligare en heltidstjänst. Enheten anser sig vara sårbara om
exempelvis någon skulle bli sjuk under en längre period.
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Kommunikation- och serviceenheten

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
Kommunikation- och serviceenheten har 11* medarbetare med en
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 92 procent. Avdelningen består
således av 9,2 årsarbetare.
Enheten arbetar både mot kommunen och de kommunala bolagen.
Arbetstiden är fördelad med 93 procent mot kommunen och 7 procent
mot de kommunala bolagen, vilket motsvarar 8,6 respektive 0,7
årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom Kommunikation- och
serviceenheten är Intern och extern kommunikation (1,7 årsarbetare),
följt av Medborgarservice – telefoni (0,8 årsarbetare samt Webb och
andra digitala kanaler – innehåll (0,8 årsarbetare).
Bostadsanpassningsbidrag och Telefonihantering – system står för
0,6 årsarbetare per delprocess.
Därefter följer Finskt förvaltningsområde – samordning,
Verksamhetsutveckling – medborgarservice och Medborgarservice –
möten på Kommuncenter (0,5 årsarbetare) samt Internservice –
Kommunhuset, Webbsupport – system, Verksamhetsutveckling –
övrigt (0,4 årsarbetare).
Posthantering, Analys och utveckling, Medborgarservice – digitalt,
Övrigt och ANDTS-samordning upptar samtliga för 0,3 årsarbetare
vardera. De minst vanliga delprocesserna på enheten är Distribution
av matlådor, Ledning och Internservice – Kommuncenter, som upptar
0,2 årsarbetare vardera, samt Finsk medborgarservice, som upptar
0,1 årsarbetare.
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Iakttagelser från intervjuer
Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
Enheten anser att resultatet är svårtolkat eftersom det är få på enheten som jobbar med ren administration. Det hade även
varit intressant att se om jämförelsekommunerna har ett kontaktcenter eller inte.

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
De flesta kategorierna som återfinns i diagrammet kan hänföras till intern och extern kommunikation även om
arbetsuppgifterna är differentierade.

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Enheten anser att kategorin Analys och utveckling bör öka för att säkerställa att de insatser som genomförs når önskvärd effekt
samt att man når rätt målgrupper. Intern kommunikation och Extern kommunikation anses vara viktigt för att stärka varumärket
både mot medborgare och medarbetare. Enheten söker även efter effektiviseringsmöjligheter för att lyfta bort onödiga moment.
Det genomförs en servicemätning på kommunikationscentret varje år, men det inkluderar inte samtliga medarbetare inom
Kommunikation- och serviceenheten. Det upplevs svårt att hitta nyckeltal för att mäta enhetens effektivitet, men användandet
av e-tjänster och träffsäkerheten på kommunens hemsida uppges vara två nyckeltal som man kan mäta och följa upp.
Uppdragen som enheten får kommer huvudsakligen från kommunchefen, men även förvaltningschefer kan ge uppdrag. Det
finns för närvarande inget gemensamt mål för Kommunikation- och serviceenheten, men däremot utgår enhetens arbete från
fullmäktigemålen, gällande styrdokument och lagkrav.
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Enheten vill jobba mer med analys och utveckling för att förstå vilka effekter genomförda insatser har, exempelvis hur
medborgarna upplever den servicen som ges från enheten.
Enheten har inga tydliga nyckeltal som följs upp och upplever det svårt att skapa träffsäkra nyckeltal.
Det finns idag inget gemensamt mål för Kommunikation- och serviceenheten mer än det kommunövergripande målen.
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Kostenheten

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
Kostenheten har 20* medarbetare med en genomsnittlig
sysselsättningsgrad på 91 procent. Avdelningen består således av
18,3 årsarbetare.
Enheten arbetar uteslutande mot kommunen, ingen arbetstid läggs på
de kommunala bolagen. Arbetet mot kommunen står därför för 18,3
årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom Kostenheten är Matproduktion,
som motsvarar 9,8 årsarbetare, följt av Livsmedelsbeställning (2,8
årsarbetare).
Därefter följer Egenkontroll (1,7 årsarbetare), Övrigt (1,5 årsarbetare)
och Ledning (1,4 årsarbetare).
Den minst vanliga delprocessen är Distribution, som upptar 1,1
årsarbetare.
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Iakttagelser från intervjuer
Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
Kommunen har låg kostnad för måltidsverksamheten och antalet arbetade timmar i förhållande till målgruppen (barn och unga samt
äldre) är låg, vilket enheten anser är bra.

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
Egenkontroll (9 procent) är ett lagkrav där dokumentation sker en gång i veckan. Ledning (8 procent) omfattar ledningsgruppens
arbete. I ledningsgrupper återfinns fyra tjänstepersoner. Distribution (8 procent) sker till både äldreomsorgen och skolorna - totalt
350 matlådor i veckan. Nu har en entreprenör upphandlats för att sköta distributionen. Utöver de kategorier som finns med pågår
flertalet projekt inom Kostenheten tillsammans med andra enheter. Dessa projekt ligger under kategorin Övrigt (8 procent).

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Kostenheten önskar lägga mer tid på Matproduktion och uppger att det vore önskvärt att matproduktionen uppgick till 60-70
procent, snarare än 53 procent. Övriga processer tar dock mycket tid i anspråk. Enheten strävar efter att ha mer matlagning och
service mot kunderna och skapa trivsel i matsalarna. Kärnuppdraget uppges vara att servera god och näringsrik mat, och således
bör en hög andel av tiden avse matproduktion. De administrativa processerna anses hindra denna utveckling, men enheten
implementerar ett nytt kostsystem som förväntas leda till minskad administration. Gällande analysarbete granskas kostnader och
intäkter samt portionsstatistik. Enheten har måltal om andel ekologisk mat, att matsvinnet ska minska samt att 50 procent av
måltiderna ska vara klimatanpassade utifrån Agenda 2030.
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Enheten anser att mer tid och resurser bör läggas på matproduktionen - 60-70 procent istället för nulägets 53 procent.
Har för närvarande vissa mål som följs upp, exempelvis andel ekologiska livsmedel. Detta mål har tagits fram av
politikerna utifrån kostchefens förslag. Att minska matsvinnet är också ett mål samt att 50 procent av måltiderna ska vara
klimatanpassad, vilket innebär en vegetarisk rätt i veckan.
Trivsel i skolmatsalarna är också ett mål - man har gjort en storsatsning för att det ska bli mer trivsamt i skolmatsalarna
genom exempelvis större salladsbord, att soppa erbjuds varje dag samt en vattenmaskin med bubbelvatten.
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Stabsfunktionen

Antal årsarbetare och fördelning av arbetstid mellan
kommunen och de kommunala bolagen
Stabsfunktionen har 6* medarbetare med en genomsnittlig
sysselsättningsgrad på 88 procent. Avdelningen består således av
5,3 årsarbetare.
Enheten arbetar både mot kommunen och de kommunala bolagen.
Arbetstiden är fördelad med 88 procent mot kommunen och 12
procent mot de kommunala bolagen, vilket motsvarar 4,7 respektive
0,6 årsarbetare.

*) Uppgifter om antal medarbetare är baserat på antal svar på enkäten.
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Fördelning av delprocesser

Den vanligaste delprocessen inom Stabsfunktionen är Mål- och
budgetarbete samt verksamhetsuppföljning (1,1 årsarbetare), följt av
Mark och exploatering* (1,0 årsarbetare).
Därefter följer Kommunstrategiska frågor och kvalitetsutveckling (0,9
årsarbetare) samt IT-frågor och digitalisering och Näringsliv** som
upptar 0,7 årsarbetare vardera.
Integrationsfrågor står för 0,3 årsarbetare och Övrigt för 0,2
årsarbetare.
De minst vanliga delprocesserna är Taxor och avgifter, Ledning och
Trygghet och säkerhet som upptar 0,1 årsarbetare per delprocess.
Endast väldigt små resurser läggs på Internationellt arbete, som
upptar 0,02 årsarbetare.

*) Mark och exploatering är en sammanslagning av delprocesserna Mark och
exploatering – arrenden (0,4 årsarbetare), Mark och exploatering – bostadshus (0,4
årsarbetare) och Mark och exploatering – företagsetablering (0,2 årsarbetare), vilket
summerar till 1,0 årsarbetare.
**) Näringsliv är en sammanslagning av delprocesserna Näringsliv – näringslivsklimat
(0,5 årsarbetare) och Näringsliv – etableringar (0,2 årsarbetare), vilket uppgår till
totalt 0,7 årsarbetare.
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Iakttagelser från intervjuer
Enhetens reflektion kring offentliga nyckeltal
-

Enhetens reflektion kring utfallet i enkätundersökningen
Stabsenheten har väldigt skilda arbetsuppgifter och ansvar. Utfallet i enkäten visar de processer som är gemensamma inom
respektive område. Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning (20 procent) är den mest omfattande kategorin. Detta är
en följd av att staben inte har något gemensamt uppdrag utan består av tjänstepersoner med sju olika uppdrag.

Speglar utfallet i enkätundersökningen ert uppdrag?
Det uppges inte finnas behov av ett gemensamt uppdrag, utan det viktiga anses vara att samtliga tjänstepersoner har respekt för
respektive uppdrag och har en hjälpsam attityd. Tjänstepersonerna inom staben får sina uppdrag formellt genom kommunchefen,
men tjänsterollerna innebär att omvärldsbevakning och initiering av uppdrag drivs av respektive tjänsteperson.
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Tjänstepersonerna inom staben har olika arbetsuppgifter och skilda roller. Den ena rollen är inte den andra lik.
Mycket samverkan både internt och externt med exempelvis kommuner och räddningstjänst.
Staben får sina uppdrag från kommunledningen, men initierar till stor del sina egna uppdrag.
Krav på att vara självgående och löpande omvärldsbevakning för att kunna forma sitt och uppdrag.
Det operativa arbetet upplevs ibland ta upp för mycket av tjänstepersonernas tid. Mer långsiktiga projekt tvingas pausas
och bortprioriteras.
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Sammanfattning

Sammanfattande analys
Tidsstudie

Iakttagelser från intervjuer

Totala återfinns 58 medarbetare med en genomsnittlig tjänstgöringsgrad om 92 procent
inom Kommunstyrelseförvaltningen i Oxelösunds kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
är indelad i sju enheter och den största enheten är Kostenheten med 18,3 årsarbetare,
följt av Ekonomienheten samt Kommunikation- och serviceenheten med 10 respektive
9,2 årsarbetare. Den minsta enheten är Inköpsenheten med 2,0 årsarbetare.

Vi har genomfört intervjuer med samtliga enheter inom Kommunstyrelseförvaltningen.
Vid intervjuerna har tonvikten varit fokuserad kring nuläget (utifrån tidsstudie och
genomgång nyckeltal) och önskvärd situation samt hur denna situation kan uppnås.

Arbetstiden är fördelad med 96 procent mot kommunen och 4 procent mot de kommunala
bolagen. Samtliga enheter utom HR-enheten och Kostenheten arbetar både mot
kommunen och de kommunala bolagen.
Vi har genomfört en tidsstudie och kategoriserat processerna i sex kategorier utifrån
huruvida respektive process huvudsakligen är riktad mot politik, förvaltningsledning,
verksamheten, medborgare, kommunövergripande samt övrigt. De svar som vi har fått
in indikerar att Kommunstyrelseförvaltningen huvudsakligen arbetar mot medborgaren
(40 procent), vilket summerar till 21,3 årsarbetare. Därefter följer de processer som är
inriktade mot politiken och kommunövergripande verksamhet (21 procent), motsvarande
11,2 årsarbetare. Lägst andel går åt till arbete mot förvaltningsledning och verksamheten
- motsvarande 7 respektive 4 procent av arbetet på kommunstyrelseförvaltningen. Detta
motsvarar 3,5 respektive 2,1 årsarbete. Övrigt, som är en samlingskategori för samtliga
enheters övriga arbete, står för 8 procent av arbetet på förvaltningen och upptar 4,5
årsarbetare.
Om vi exkluderar Kostenheten visar resultatet att den största delen av
Kommunstyrelse-förvaltningens arbete är kommunövergripande (32 procent) eller sker mot
politiken (31 procent), motsvarande 11,2 årsarbetare vardera. Andelen arbetstid som läggs
mot medborgare uppgår till 17 procent, vilket motsvarar 5,9 årsarbetare.
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Det generella svaret från enheterna är att mer tid än önskvärt går åt till operativa/
administrativa processer, vilket leder till att det strategiska arbetet blir lidande. Detta
beror bland annat på kommunens mognadsgrad i fråga om standardisering och
digitalisering, men även det allmänna personella läget som beskrivs som ansträngt.
Vi kan konstatera att ingen av enheterna genomför kundundersökningar. Tidigare
genomförde Kanslienheten uppföljning av upplevd servicenivå. Övriga enheter har ej
genomfört kundundersökningar. Den generella attityden är dock positiv till att genomföra
sådana undersökningar för att mäta kvaliteten på genomfört arbete. Det finns dock
farhågor, bland annat att kunskapsnivån bland vissa tjänstepersoner vid verksamheterna
är låg beträffande servicen som genomförs och därför kan resultatet bli missvisande.
Respektive enhet har en tydlig bild av vad kärnuppdraget innebär. Däremot har vi noterat
att tilldelningen av uppdrag skiljer sig i fråga om vem som är initiativtagare. Majoriteten av
enheterna tar själva initiativ till uppdrag utifrån omvärldsbevakning inom respektive
område, men det förekommer även politiska prioriteringar och uppdrag.
Gällande nyckeltal noterar vi att det är få enheter som mäter och följer upp verksamheten
kvantitativt. Kostenheten och HR-enheten har tydliga måltal utifrån politisk prioritering.
Övriga enheter upplever att deras uppdrags karaktär är svårt att kvantifiera på ett
rättvisande sätt.
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Sammanfattande analys
Resultatet från tidsstudien och iakttagelserna från intervjuerna ger sammantaget
en bild av att arbetet på Kommunstyrelseförvaltningen främst är fokuserat på
operativa och administrativa processer, och att det strategiska arbetet därmed
blir lidande. Givet att endast fyra procent av arbetstiden läggs på de kommunala
bolagen ser vi att de kommunala bolagen inte innebär någon stor arbetsbörda
för förvaltningen, utan att arbetet främst är fokuserad på kommunens egna
verksamheter.
Trots detta kan vi av resultatet från tidsstudien konstatera att
Kommunstyrelse-förvaltningen, när vi bortser från Kostenheten, består av relativt
få anställda som arbetar med ett stort antal frågor och uppgifter. När enheterna
själva har identifierat sina processer ser vi att de skapar en stor mängd
processer, vilket signalerar att de inte arbetar i helhetssjok och att man snarare
arbetar med uppgifter än processer. Framöver behöver förvaltningen arbeta med
att sammanföra arbetsuppgifter till mer sammanhängande processer för att få ett
bättre flöde och öka effektiviteten i arbetet.Denna identifierade utmaning hänger
också samman med det verksamheternas egna känsla av att det strategiska
arbetet i dagsläget blir lidandet till följd av att mognadsnivån vad det gäller
standardisering och digitalisering upplevs låg.
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Uppföljningsmodell
I detta kapitel presenteras våra slutsatser från den demografiska
tillbakablicken, nyckeltalsjämförelsen samt tidsstudie och genomförda
intervjuer.

Uppföljning inom administration

Den demografiska utvecklingen gör att efterfrågan på välfärdstjänster ökar. Därmed ökar
också kraven på offentlig sektors effektivitet och produktivitet. Ofta blir administrativa
funktioner utsatta för besparingskrav i syfte att bibehålla så mycket resurser och kapacitet
som möjligt i kärnverksamheten. I syfte att proaktivt agera för och/eller vara förberedd på
den typen av krav kan mätning, analys och jämförelse av administrativa funktioner och
processer göras. Fokus är att identifiera och mäta nyckeltal som kan jämföras över tid och
mellan varandra. Utgångspunkten är att identifiera om processer och aktiviteter är
förhållandevis effektiva och var det kan finnas potential till effektiviseringar.

En utmaning finns även i att de administrativa processerna ofta genomsyrar hela
organisationen och inte enbart återfinns inom en avgränsad enhet eller funktion på
övergripande kommunledningsnivå. För att fånga den totala resursåtgången i en
administrativ process måste därför hela processen kartläggas och mätas.

Utmaningarna ligger i att definiera de administrativa processerna till omfattning och
innehåll, samt att identifiera vad som åstadkoms. Ett tecken på utmaningarna med att följa
upp verksamhet och processer inom det administrativa området är att vi kan konstatera att
det är få kommuner som systematiskt arbetar med detta.
Utgångspunkten för att konstruera en uppföljningsmodell är att ställa frågan “varför?”. Vilka
är de bakomliggande skälen till att en uppföljning och analys behöver göras?
Om det i verksamheten finns uppfattningar och signaler om att servicenivån och kvalitetet
på de tjänster som levereras brister och en diskrepans råder mellan förväntningar och krav
från servicemottagarna och den leverans som sker från de administrativa funktionerna så
är det en kvalitativ uppföljning och mätning som behöver göras. Om det däremot finns
upplevda brister i effektivitet och produktivitet så bör fokus vara en undersökning av detta
genom en kvantitativ analys.
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Hur skapar administrationen värde?
Administrationens nytta kan mätas, analyseras och bedömas utifrån nedanstående frågeställningar:
Hur möter vi
organisationens
strategiska behov?

PwC

Hur möter vi våra kunders/servicemottagares behov?

Hjälper vi
organisationen att
implementera dess
strategi?

Uppfyller vi i
dagsläget våra
kunders/servicemottagares behov?

Effektivitetsmått

Kundservicemått

Optimerar vi vår
leverans av tjänster?

Håller våra tjänster
en ändamålsenlig
kvalitet?

Utvecklar vi tjänster i
syfte att snabbare och
bättre uppfylla våra
kunders
förväntningar?

Utnyttjar vi våra
kompetenser och
resurser på bästa
sätt?

Kvalitetsmått

Innovationsmått

Effektivitetsmått
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Uppföljning av administrativa tjänster
Uppföljning inom det administrativa området är komplicerat utifrån att verksamhetens output kan variera över tid, men
också, vilket kan identifieras i tidsstudien ovan av att verksamheterna har en stor mängd olika uppgifter och outputs.
Vi ser två alternativa vägar för en konstruktiv och användbar uppföljning inom administrationen. Varje kommun behöver i
sitt val av väg fundera på vilken av vägarna som bäst speglar det behov och de resurser som finns tillgängliga. Av vikt är också
att mäta det som är relevant och har en väsentlig omfattning.
Kvantitativ uppföljning

Kvalitativ uppföljning

Arbetsgång om målet är att genomföra kvantitativa uppföljningar

Arbetsgång om målet är att genomföra kvalitativa uppföljningar

1.
2.
3.
4.
5.

Definiera huvudprocesserna
Definiera output från processerna, vad ska processen åstadkomma - inte göra
Bedöm resursåtgången. Hur mycket resurser går åt i processen i dagsläget?
(exempelvis antal årsarbetare)
Konstruera nyckeltal. Output i förhållande till resurser.
Sätt måltal

Dessa nyckeltal kan sedan följas över tid för att se hur produktivitet eller effektivitet
utvecklas över tid.

Nackdelen med denna ansats är att mätningen kan vara resurskrävande i förhållande till
administrationens storlek, och även att det kan vara svårt att definiera output för de
dominerande processerna.
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1.
2.
3.
4.
5.

Definiera de primära servicemottagarna
Definiera vad som är nyckelleveranser. Bör göras av
leveransmottagarna/servicemottagarna.
Definiera vilka kvalitetsfaktorer som är viktiga för mottagarna (leverans i tid,
mängden stöd, responstid osv.)
Genomför en regelbunden undersökning som mäter mottagarnas uppfattning av
dessa kvalitetsfaktorer .
Sätt måltal

Nackdelen med denna ansats är att mätningen blir subjektiv och att det inte alltid är
säkert att nöjdheten korrelerar med vad som faktiskt har levererats. Det kan också skapa
orimliga förväntningar på leveransen till verksamheterna. Regelbundna avstämningar av
förväntan/möjlighet behöver göras.
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Slutsatser
I detta kapitel presenteras våra slutsatser från den demografiska
tillbakablicken, nyckeltalsjämförelsen samt tidsstudie och genomförda
intervjuer.

Slutsatser - demografisk tillbakablick och nyckeltalsjämförelse
Demografisk tillbakablick

Nyckeltalsjämförelse

●

Det demografiska trycket under perioden motsvarar en ökning av kostnaderna
med 15,5 procent i fasta priser medan de faktiska kostnaderna har ökat med
38,5 procent.

●

Antalet administrativa resurser per 1 000 invånare har ökat med 31,5 procent
sedan 2014 och kommunen ligger relativt högt i förhållande till
jämförelsegrupperna.

●

Kostnadsökningen har under perioden varit högre i kärnverksamheterna än i
övriga verksamheter. .

●

●

Bland övrig verksamhet* har kostnadsökningen varit mest omfattande inom
politisk verksamhet samt kultur och fritid - 38,7 respektive 54,1 procent - vilket
vida överstiger det demografiska trycket under mätperioden.

Ser vi istället till antalet medarbetare per administrativ resurs så har Oxelösunds
nyckeltalsvärde minskat under perioden, vilket förklaras av att antalet
administrativa resurser har ökat mer än det totala antalet medarbetare under
perioden.

●

Oxelösunds kostnad för måltider i kommunal grundskola understiger nivån i
samtliga jämförelsegrupper och kommunens totala antal årsarbetare i köks- och
måltidsarbete i relation till befolkningen 0-15 år samt 80+ år är lägre än i
jämförelsegrupperna.

●

Kommunens nettokostnad för politisk verksamhet har ökat med 10,8 procent
under perioden, vilket förklaras av ökade kostnader för nämnd- och
styrelseverksamhet.

●

Kostnaden för infrastruktur och skydd är emellertid låg.

●

Oxelösunds gemensamma kostnader fördelade till egentlig verksamhet ligger
Oxelösund i nivå med jämförbara kommuner och övriga kommuner i länet, men
överstiger nivån i kommungruppen och riksgenomsnittet.

*) Politisk verksamhet, infrastruktur och skydd samt kultur och fritid.
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Slutsatser - tidsstudie och iakttagelser från intervjuer
Tidsstudie
●

Totala återfinns 58 medarbetare på sju enheter inom
kommunstyrelse-förvaltningen i Oxelösunds kommun. Den största enheten är
Kostenheten med 18,3 årsarbetare och den minsta enheten är Inköpsenheten
med 2,0 årsarbetare.

●

Kommunstyrelseförvaltningen arbetar huvudsakligen mot medborgaren (40
procent) samt mot politiken och kommunövergripande (21 procent vardera).
Lägst andel går åt till arbete mot förvaltningsledning och mot verksamheten motsvarande 7 respektive 4 procent av arbetet på kommunstyrelseförvaltningen.

●

Om vi exkluderar Kostenheten visar resultatet att den största delen av arbetet
istället sker kommunövergripande (32 procent), följt av arbete mot politiken (31
procent). Andelen arbetstid som läggs mot medborgare uppgår till 17 procent,
jämfört med tidigare 40 procent.
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Iakttagelser från intervjuer
●

Generellt anser enheterna att mer tid än önskvärt går åt till
operativa/administrativa processer, och för lite tid ägnas åt det strategiska
arbetet.
○

Detta förklaras av kommunens mognadsgrad inom standardisering och
digitalisering samt av att antalet resurser inom
kommunstyrelseförvaltningen är begränsat. Den genomförda
nyckeltalsjämförelsen ger viss fog för påståendet.

●

Ingen av enheterna genomför kundundersökningar. Den generella attityden till
sådana undersökningar är dock positiv. Det finns dock farhågor, bland annat att
kunskapsnivån bland vissa tjänstepersoner vid verksamheterna är låg
beträffande servicen som genomförs och därför kan resultatet bli missvisande.

●

Respektive enhet har en tydlig bild av vad kärnuppdraget innebär. Däremot har vi
noterat att tilldelningen av uppdrag skiljer sig i fråga om vem som är
initiativtagare. Majoriteten av enheterna tar själva initiativ till uppdrag utifrån
omvärldsbevakning inom respektive område, men det förekommer även politiska
prioriteringar och uppdrag.

●

Det är få enheter som mäter och följer upp verksamheten kvantitativt.
Kostenheten och HR-enheten har tydliga måltal utifrån politisk prioritering.
Övriga enheter upplever att deras uppdrags karaktär är svårt att kvantifiera på ett
rättvisande sätt.
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§ 1/21 Fastställande av dagordning

Gemensamma patientnämndens beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling.
Proposition
Ordförande Tomas Fors (C) frågar nämnden om dagordningen kan fastställas i

enlighet med utskickad handling och finner att det bifalls.
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§ 2/21 Information vid gemensamma
patientnämnden 18 februari 2021

Tomas Fors (C), Gemensamma patientnämndens ordförande, informerar om
forumet Fokus Patient som arbetar med patientens rättigheter och skyldigheter.
Idris Ozturk, nämndsekreterare, informerar om Region Sörmlands arbete med att
ta fram rutiner och riktlinjer för genomförandet av digitala sammanträden i
nämnder och fullmäktige.
Marie Björnstedt Bennermo, patientsäkerhetschef, informerar om Inspektionen
för Vård- och Omsorgs rapport om äldrevården. Utifrån den genomförda
granskningen har Region Sörmland tagit fram en handlingsplan där åtgärder ska
vara klara eller påbörjade under andra kvartalet 2021.
Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, informerar om vaccinationsprocessen
avseende covid-19 samt åtgärdspunkter kopplat till pandemin.
Matilda Uvnäs, utredningssekreterare, informerar om covid-19-rapporten,
verksamhetsberättelse/bokslut 2020 samt information om inkomna ärenden till
patientnämndens kansli.
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§ 3/21 Gemensamma patientnämndens
verksamhetsberättelse för 2020

PN2l-0004

Diarienummer:
Behandlat av

Mötesdatum

Arendenr

l Gemensamma patientnämnden

2021-02-18

§3/21

Gemensamma patientnämndens beslut
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma patientnämnden godkänns.

Proposition
Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och
fimier att det bifalls.

Ärendet
Den gemensamma patientnämnden i Region Sörmland är en gemensam nämnd
för regionen och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans som tar
emot synpunkter och klagomål som rör all offentligt finansierad hälso- och
sjukvård inom kommunerna, regionen och folktandvården. Uppdraget innefattar
också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som
tvångsvårdas och som begär en stödperson.
Nämndens uppdrag regleras i lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656).
Verksamhetsberättelsen ger beskrivning av uppdraget och verksamheten för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-09
Gemensamma patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020
Bilaga internkontrollplan 2020 för Gemensamma patientnämnden

Beslutet expedieras till
Samtliga huvudmän
Jan Grönlund, regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör

.-^~>

Carolina Sandberg, kanslichef

t.-^
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Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-02-18 PN21-0001-2

§ 4/21 Gemensamma patientnämndens
anmälningsärenden den 18 februari 2021

Diarienummer: PN21-0002
Behandlat av

Mötesdatum

Arendenr

l Gemensamma patientnämnden

2021-02-18

§4/21

Gemensamma patientnämndens beslut
l. Delegationsbeslutet anmäls.
2. Redovisning och anmälan av övriga handlingar godkänns.

Proposition
Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och
finner att det bifalls.

Ärendet
Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den

18 februari 2021:

Statistik stödpersoner 2021
Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den

18 februari 2021:
Minnesanteckningar gemensamma patientnämndens arbetsutskott

den 5 februari 2021
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-09
Beslutet expedieras till
Akten
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SID 7(7)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

(17)

Dnr KS.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen
får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen
fritt att återkalla lämnad delegation.
Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-03-17
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i
del. ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Kjell Andersson
Maria Malmberg

2020-11-01 –
2020-12-31

B.9

Avtal båtplatser och sjöbodar

Castor

Maria Malmberg

2020-11-17

B.11

Avtal om bostadsarrende Åskär 206 A

Castor

Maria Malmberg

2020-11-27

A.17

Yttrande bygglovsremiss

Castor

Maria Malmberg

2020-12-08

B.11

Avtal om bostadsarrende Hasselö
Bergö 170

Castor

Margrita Sjöqvist

2020-12-18

C 11

Nyupplåning 30 mkr

Ekonomiavd

Sara Littorin
Malin Isegård

2021-01-01 –
2021-01-31

B.12

Malin Isegård
Hanna Taflin

2021-01-01 –
2021-01-31

B.12

Bifall

BAB-diariet

Henny Larsson

2021-01-01 –
2021-01-31

D.3

Nyanställningar januari

Castor

Maria Malmberg
Kjell Andersson

2021-01-01 –
2021-01-31

B.9

Avtal båtplatser och sjöbodar

Castor

Maria Malmberg
Kjell Andersson

2021-01-31 –
2021-01-31

A.17

Yttrande bygglovsremiss

Castor

Margrita Sjöqvist

2021-01-31

C5

Avskrivning av osäkre fordringar
<25 000 kr, samlingslista okt 2020-jan
2021

Ekonomiavd

Avslag

Utdragsbestyrkande

BAB-diariet

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-17

Margrita Sjöqvist

2021-01-31

C7

Överenskommelser om
avbetalningsplaner för betalning av
skulder upp till 50 000 kr,
samlingslista okt 2020-jan 2021

Ekonomiavd

Sara Littorin
Malin Isegård

2021-02-01 –
2021-02-28

B.12

Avslag

BAB-diariet

Malin Isegård
Hanna Taflin

2021-02-01 –
2021-02-28

B.12

Bifall

BAB-diariet

Sara Littorin
Malin Isegård

2021-02-012021-02-28

A.20

Yttrande

BAB-diariet

Henny Larsson

2021-02-012021-02-28

D.3

Nyanställningar februari

Castor

Margrita Sjöqvist

2021-02-16

C 11

Nyupplåning Grönt lån 60,2 mkr

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2021-02-21

A 24

Uppdaterad kravrutin

Ekonomiavd

______

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-09

OXL2
621
v 1.0
200703-13

1(3)
Dnr

KS.2020.130

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Oxelösunds kommuns årsredovisning 2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1) Årsredovisningen fastställs
2) Medel för ej färdigställda investeringar från 2020, omfattande 189 222 tkr, överförs i
form av tilläggsbudget som förstärkt investeringsutrymme till 2021, och tilldelas:
Kommunstyrelsen
153 745 tkr
Utbildningsnämnden
64 tkr
Vård- och omsorgsnämnden
2 497 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
21 243 tkr
Kultur- och fritidsnämnden
1 973 tkr
Investeringsreserven 2021
9 700 tkr
3) Godkänner att ytterligare 38,3 mkr överförs från eget kapital till avsättning för
sluttäckning av deponin på Björshult.
4) Godkänner att 35,5 mkr avsätts till Resultatutjämningsreserven

2. Ärendet
I årsredovisningen för Oxelösunds kommunkoncern redovisas måluppföljning och
ekonomisk redovisning 2020.
Kommunfullmäktige angav sex kommunmål vilka har följs upp i årsredovisningen.
Dessa är:
•
•
•
•
•
•

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

Måluppfyllelsen av de sex kommunmålen bedöms enligt följande:
75 – 100 %
mycket god måluppfyllelse
50 – 74 %
god måluppfyllelse
25 – 49 %
relativt låg måluppfyllelse
0 – 24 %
låg måluppfyllelse
Totalt sett uppnås en Relativt låg måluppfyllelse (49%) för alla mätta mål i snitt vilket
är en försämring jämfört med 2019 som innebar God måluppfyllelse (62%). Antal
uppsatta mål har minskat med 16 st jämfört med föregående år, från 149 till 133.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-09

2(3)

KS.2020.130

Måluppfyllelse för de mätta KF-målen har ökat till 41% i jämförelse med 2019 då
medeltal för måluppfyllelse låg på 31%. De sammanslagna mätta KF- och
nämndmålen har dock minskat till 49% jämfört med föregående års måluppfyllelse
som då låg på 62%.
All måluppfyllnad har minskat för de sammanslagna mätta KF- och nämndmålen
jämfört 2019. För de mätta KF-målen har två målområden minskat, två ökat och två
målområden ligger i nivå med 2019.
Resultaten visar på stor variation vilket beror på, att flera mål fallet bort med
anledning av att underlag saknas som t.ex inställda nationella prov inom skolan eller
förändringar i kriterier för eller borttagande av mål (KKiK). Orsaken till detta står bl.a.
att finna i rådande pandemi 2020 och nationella beslut tagna med anledning av
pandemin.
Målområdet som avviker mest negativt procentuellt jämfört med 2019 är Attraktiv
bostadsort med en minskning av måluppfyllelsen med 34%. Här är måluppfyllnaden
av mätta mål 45% jämfört med 2019 där motsvarande resultat var 68%. Även
målområdena God folkhälsa och Mod och framtidstro har en tydlig negativ
procentuell avvikelse (25%) respektive (21%) i måluppfyllelse jämfört med 2019.
Övriga KF-mål har också en negativ procentuell avvikelse med mellan 5% och 19%.
Målområde Mod och framtidstro har endast ett KF-mål vilket visar på 0% uppfyllelse.
Målområdet Trygg och säker uppväxt har i gengäld 8 mätbara mål vilket gör att ett
ouppfyllt mål ger mindre påverkan på den totala måluppfyllelsen för målområdet.
Målområdet Trygg och säker uppväxt har gått från 27% till 75% måluppfyllnad och
målområdet God folkhälsa från 0% till 67% måluppfyllnad för de mätta KF-målen.
Däremot visar målen inom Trygg och värdig ålderdom samt Attraktiv bostadsort en
sjunkande måluppfyllnad från 33% till 0% respektive från 60% till 40% jämfört
föregående år. Övriga målområden ligger i nivå med 2019.
Koncernens resultat uppgår till 87,7 mkr (34,4 mkr).
Kommunens bokförda resultat uppgår till 43,7 mkr (2,4 mkr), 19,5 mkr bättre än
budget.
Nämndernas budgetöverskott är 6,7 mkr. Intäkter från skatter och statsbidrag blev
14,6 mkr högre än budget. Avskrivningskostnader blev 1,3 mkr lägre än budgeterat
och Finansnettot 0,9 mkr lägre än budget.
Investeringsbudgeten uppgick till 366,9 mkr och utgifterna till 174,4 mkr och berör ca
75 st projekt. Några av de stora investeringarna är:
Oxelöskolan
Planerat underhåll
Ramdalsskolan
Asfaltering
Ny- till byggnation äldreboende etapp 1

96,2 mkr
8,1 mkr
8,6 mkr
7,8 mkr
20,7 mkr

I samband med beslut om årsredovisningen ska kommunfullmäktige också ta
ställning till de äskanden om tilläggsbudgetering av ej förbrukade medel från 2020
som nämnderna önskar föra över som förstärkt investeringsutrymme till 2021.
Av dessa ej förbrukade medel, 192,5 mkr, föreslås 179,5 mkr budgeteras för att
avsluta de olika pågående projekt. Dessutom föreslås 9,7 mkr ytterligare tillföras
investeringsreserven 2021 för att kunna finansiera nya behov som framkommer
under 2021.

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-09
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Deponering inom Björshults avfallsanläggning har skett sedan 1964. Kostnaderna för
avfallsanläggningen regleras via ett avtal från 1960-talet mellan Nyköpings kommun
och Oxelösunds kommun. Andelen av deponin som tillfaller Oxelösunds kommun (ca
17%) och Nyköpings kommun (ca 83%) grundar sig på antalet invånare i respektive
kommun. Med anledning av att deponeringsverksamheten på stora delar av
anläggningen har upphört har Nyköpings kommun påbörjat planeringen avseende
sluttäckningsåtgärder.
Vid bokslutet 2019 gjordes en avsättning på 3,8 mkr baserats på en preliminär
uppskattning av nettokostnaderna för sluttäckning. Under 2020 har arbetet med att ta
fram en kostnadsberäkning fortsatt. Det beslutades att avsättningen bara ska avse
kostnader och inte eventuella intäkter. Dessutom ska kostnaderna index- och
nuvärdesberäknas. En ny beräkning på kostnader för sluttäckningen har tagits fram
och en ytterligare avsättning för Oxelösunds del är beräknats till 38,3 mkr. Båda
kommunerna reserverar ovanstående kostnader som en avsättning och finansieras
via eget kapital.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att reservera medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed under vissa förutsättningar föra medel
mellan olika år. Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt
goda tider, då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att sedan användas för att täcka
hela eller delar av underskott under svagare tider. Kommunen har 49,5 mkr avsatta i
RUR sedan tidigare och en ytterligare avsättning på 35,5 mkr görs 2020, som nu blir
totalt 85,0 mkr.

Johan Persson
Kommunchef

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020
Investeringar tilläggsbudgetering till 2021

Beslut till:
Revisorerna (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Förvaltningschefer (FK)
Kommunstrateg (FK)
Personalchef (FK)
Controller (FK)

Margrita Sjöqvist
Controller
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Inledning
Det här är Oxelösund
Det här är Oxelösund!

gemensamma resurser används så effektivt
som möjligt.

Oxelösund är den lilla kommunen med de
stora kontrasterna. Här samsas den moderna
industrin med natur och skärgård sida vid sida.
Vi ligger på en halvö rakt ut i havet vid
Östersjöns kust en timme söder om
Stockholm.

I Oxelösund värnar vi om vår miljö.
Tillsammans med andra tar vi steg i arbetet
med att förbättra vår närmiljö och vårt klimat.
I Oxelösund är närhet ett nyckelord. Närhet till
samhällsservice, närhet till naturen och närhet
mellan människor. Vi bryr oss om och tar
ansvar för varandra.

I Oxelösund välkomnar vi nya idéer och
utveckling. Vi vågar pröva nya vägar och vi
vågar göra fel på vägen. Vi är modiga och har
framtidstro.

Oxelösund är en plats där invånare, företag
och besökare trivs och utvecklas.

I Oxelösund är vi måna om att våra invånare
får en bra service och vi tar ansvar för att våra

Mandat i fullmäktige 2018–2022

Befolkningsstruktur i Oxelösund 2020
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Kommunchefen och Kommunstyrelsens ordförande har ordet
År 2020, ett år som vi kommer att minnas av
flera anledningar. Året 2020 då Oxelösund blir
70 år som egen kommun. Flera evenemang,
både stora och små, med konserter och
stadsfest fanns med i planeringen för att fira
tillsammans med invånare och besökare.
Ibland blir det inte som planerat och allt som vi
förberett kastades över ända i ett enda svep
när den globala pandemin med coronaviruset
nådde Sverige och Oxelösund tidigt under
våren. Snabbt fick vi alla ställa om till ett liv där
vi fick begränsa vår rörlighet och våra
kontakter med nära och kära.

Årets ekonomiska resultat är över förväntan,
följsamhet i budget och extra statsbidrag med
anledning av coronapandemin gör att vi har ett
resultat på dryga 40 miljoner kronor.

Alla andra frågor som inte rörde pandemin blev
sekundära. Äldreomsorgen har varit i stort
fokus under hela år 2020 då pandemin har
slagit hårt mot den äldsta befolkningen. Men
även utbildningsverksamhet och kultur och
fritidsverksamhet har i hög grad blivit
påverkade av de rekommendationer och
restriktioner som infördes av regeringen.
Åtgärder för att minska smittspridning och för
att säkra tillgång på personal och
skyddsmaterial, intern och extern
kommunikation blev frågor som hamnade i
fokus och blev särskilt viktiga. I stort har ingen
kommunal verksamhet eller någon del av
samhället gått oberörd från pandemin, den
präglade det vi kunde göra och det vi gjorde
under 2020. Det var glädjande att se alla de
företag och organisationer som särskilt under
våren 2020 slöt upp för att hjälpa oss i
kommunen och hjälpa invånare som hade
svårt att handla. Ett samhälle byggs
tillsammans och i pandemins svåra stunder
visade vi det i Oxelösund.

Uppföljningen av mål för 2020 ser inte lika
positiv ut. En stor anledning till att vi inte når
uppställda mål kan naturligtvis hänföras till att
fokus har legat på att hantera det som har varit
av akut karaktär i våra verksamheter och
därmed har utvecklingsarbete och målarbete
fått stå tillbaka.
Flera nya markanvisningar har tilldelats
exploatörer för att få till stånd fler bostäder och
företagsetableringar. På Stenvikshöjden
bygger HSB hyresrätter och bostadsrätter
planeras inom samma område och i centrum
längs Torggatan planeras för en Padelhall och
ett gym och strax intill görs nu Järnvägsparken
om. Byggkranar syns nu i Oxelösund på flera
platser och vi har startat vår egen Bo i
Oxelösund kampanj för att visa upp de härliga
livsmiljöer vi har att erbjuda i Oxelösund.
Vi arbetar vidare med de stora
investeringsprojekten Oxelöskolan, Björntorps
äldreboende och en ny restaurangbyggnad vid
Läget. Stjärnholms stall är ett av de nya
investeringsärendena som har tillkommit under
året som vi behöver åtgärda med anledning av
att taket på stallet behöver bytas ut.

Med de nationella besluten om begränsat antal
deltagare vid sammankomster infördes gjordes
också en överenskommelse med mellan
samtliga politiska partier i Oxelösund om att
begränsa antalet deltagare i våra egna
sammanträden med kommunfullmäktige, i
styrelser och i nämnder.
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Vi har reviderat vårt näringslivsprogram och
tagit ett avstamp för ett ännu bättre
företagsklimat, för fler arbetstillfällen och
tillväxt när vi nu har anställt en resurs på heltid
för att ägna näringslivsfrågorna mer fokus.
SSAB Oxelösunds omvandling och
Oxelösunds hamns expansion ger nya
affärsmöjligheter till mindre företag och
erbjuder en möjlighet för kommunen att växa.
En chans som vi gör allt för att ta tillvara

genom att utveckla vår service, genom en ny
skolorganisation och genom att utveckla nya
boendemiljöer och fler boendealternativ.
Även om mycket kraft och energi har ägnats åt
att hantera pandemin har mycket av den
löpande verksamheten ändå fungerat och vi
har fattat många stora och strategiska beslut
som beskrivs närmare i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef

Catharina Fredriksson

Johan Persson
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Årshändelser
•

Under 2020 har en nysatsning på
näringslivsarbetet inletts för att fånga och
stötta de möjligheter och den tillväxt som
förväntas i Oxelösund i samband med
SSABs, Oxelösunds hamns, övrig industris
samt besöksnäringens expansion. En
näringslivsansvarig har anställts på heltid
samtidigt som samarbetet med
Nyköpingsregionen nu helt fokuseras på
etableringsfrågor.

•

Under 2020 lanserades fyra nya webbplatser
för att uppfylla tillgänglighetsdirektivet som
började gälla den 23 september;
oxelosund.se, kustbostader.se
oxeloenergi.se samt visitoxelosund.se.

•

Vid midsommar invigdes det nya
servicehuset på Jogersö camping i
Oxelösund.

•

Kommunens firande av sitt 70-årsjubileum
som stad fick skrinläggas med anledning av
pandemin

•

För att uppmuntra medarbetarna med
anledning av sina insatser under pandemin
och som stöd till det lokala näringslivet
beslutades om sommargåva till all
tillsvidareanställd personal och till en utökat
jul- och nyårsgåva i form av värdecheck till
köp hos lokala företagare och handlare.

•

De hyresgäster som bedriver handel- eller
restaurangverksamhet i kommunens
fastigheter erbjöds möjligheten till
hyresreduktion under våren 2020

•

Under hösten 2020 genomförde PwC
genomlysning av Kommunstyrelsens
verksamhet. Resultatet av genomlysningen
presenterades för Kommunstyrelsen i
februari 2021. Därefter startar arbetet med att
besluta om aktiviteter

•

Planbesked söktes för utveckling av
detaljplan för området vid Badhusviken (Båt
och motor), Aspa, Skansvägen samt
Tångvägens förlängning

•

Exploateringar och försäljning av
Stenvikshöjden till HSB för hyresrätter och
bostadsrätter har genomförts

•

Under hösten 2020 inleddes bygget av ett
nytt särskilt boende vilket omfattar 22 platser
och beräknas vara färdig för inflytt under tidig
höst 2021.

•

Sedan tidigare beslut i Vård- och
omsorgsnämnden genomfördes under 2020
övergång av personlig assistans till privat
regi. Från och med mars 2021 utförs
personlig assistans av Carelli assistans.

•

Under året har kommunstyrelsen beslutat om
markanvisningar för Acasa AB byggnation av
hyreshus i Inskogen, Toltorp AB för
framtagande av detaljplan för Boviera vid
cirkusplatsen, Björntorpsvägen samt
Kiladalenhus för markområdet Vinbäret i
Oxelösund.

•

Utbildningsförvaltningen hade inför 2020 ett
prognosticerat underskott på -35 mkr, därför
vidtog åtgärder för att få verksamheten att nå
en budget i balans. Vid KF i oktober
beslutades att nämnden fick gå maximalt 15,7 mkr 2020, men fortsätta att vidta
åtgärder för att få en budget i balans.

•

Kommunen sålde under 2020 markområde
vid Stenvikshöjden till HSB för byggnation av
hyreslägenheter (70 st hyresrättslägenheter)

•

Ny Förskole- och skolorganisation - Under
2020 har nämnden uppdragit till
utbildningsförvaltningen att ta fram förslag på
ny förskole- och skolorganisation. Under
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våren arbetades 7 olika förslag fram. Under
hösten beslutade en enig nämnd om att
godkänna ett av dessa.

•

Renovering av Järnvägsparken och
Malmtorget inleddes under 2020 och slutförs
2021

•

Gång- och cykelväg samt belysning längs
Aspaleden

•

•

Evakuering av Stjärnholms stall till nya
tältstallar inför renovering av det fuktskadade
taket på stallet

Anläggning av lekplatser Inskogen och
Vivesta, samt hundrastgård Ramdalen

•

Omfattande investeringar på Ramdalens
idrottsplats

•

Upprustning och invigning av discgolfbanan

•

Ny asfaltsbeläggning på många gator
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Förvaltningsberättelse
I denna förvaltningsberättelse lämnar
Oxelösunds kommun information om
förvaltningen av kommunen och den
kommunala koncernen i enlighet med Lag
(2018:597) om kommunal bokföring och
redovisning 11 kapitlet och RKR R15
Förvaltningsberättelse som gäller från och med
räkenskapsåret 2020.

Händelser av väsentlig betydelse

Följande rubriker ska ingå i
förvaltningsberättelsen och bör redovisa
följande:

Här beskrivs kommunens processer för att
fastställa mål, budget, uppföljning,
internkontroll samt beskriver de styrdokument
som gäller för kommun och bolag.

Här beskrivs större händelser som inträffat
under eller efter räkenskapsårets utgång som
till exempel större köp/försäljning av
verksamheter eller omstruktureringar.
Styrning och uppföljning av den
kommunala verksamheten

Översikt över verksamhetens utveckling

God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning

Beskriver på ett översiktligt sätt kommunens
utveckling under en femårsperiod där större
förändringar kommenteras.

Här utvärderas hur mål och riktlinjer med
betydelse för god ekonomisk hushållning
uppnåtts. Det innebär att målen avstäms och
avvikelser analyseras och kommenteras. En
utvärdering görs även av kommunens
ekonomiska ställning avseende resultat, och
drift.

Den kommunala koncernen
Beskriver på ett överskådligt sätt de olika
enheter som ingår i den kommunala koncernen
allt från nämnder, bolag, samägda företag och
privata utförare.
Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning

Balanskravsresultat
För beräkningen av balanskravsresultatet, som
är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska
årets resultat rensas för vissa poster som inte
härrör från den egentliga verksamheten, som
till exempel reavinster.

Beskriver förhållanden som inte redovisas i de
finansiella rapporterna, men som ändå är
viktiga för att kunna bedöma kommunens
resultat och ekonomisk ställning. Det kan vara
förhållande rörande befolkningsutveckling,
arbetsmarknad, bostadsmarknad, näringsliv
mm. Hantering av risker rörande omvärld,
verksamhet samt finansiella risker redovisas
också här. Pensionsförpliktelser och
uppföljning av riktlinjer för förvaltningen av
pensionsmedel redovisas också under denna
rubrik.

Väsentliga personalförhållanden
Beskriver personalförhållanden som bland
annat antal anställda, sjukfrånvaro och
personalpolitik.
Förväntad utveckling
Här beskrivs kommunens förväntade
utveckling under de kommande åren baserad
på upprättad mål- och budget. Eventuella
osäkerhetsfaktorer som kan påverka belyses.
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Översikt över verksamhetens utveckling
Flerårsöversikt
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Tillgångar
Eget kapital
Skulder och avsättningar
Soliditet

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatter och statsbidrag
Årets resultat
Tillgångar
Eget kapital
Avsättningar o skulder
Soliditet
Soliditet (Inkl pensionsförpliktelser)*
Nettoinvesteringar

2020
582,1
-1 164,40
87,7
1 965,50
712,3
1 253,20
36,2%

2020
173,6
-863,2
757,0
43,7

1 746,2
665,5
1 080,7
38,1%

1 559,1
636,7
922,4
40,8%

Kommunen
2019
2018
169,6
163,0
-861,2
-830,8
710,8
679,6
2,4
4,3

2016
528,7
-1 013,8
47,6

1 459,3
602,1
857,2
41,3%

1 407,6
538,3
869,3
38,2%

2017
190,3
-795,2
655,8
42,0

2016
182,8
-760,9
626,0
28,1

1 394,0
360,5
1 033,5
25,9%
11,9%

1 250,3
355,0
895,3
28,4%
12,6%

1 092,8
356,7
736,1
32,6%
14,4%

1 040,4
352,4
688,0
33,9%
14,2%

1 004,9
310,3
694,6
30,9%
3,8%

174,4

149,4

88,1

38,8

24,8

962

995

1 018

974

964

11 993
22,22

11 983
22,22

12 062
22,28

12 008
22,28

11 921
22,28

Antal anställda
Folkmängd (1 nov)
Kommunal skattesats

Den kommunala koncernen
2019
2018
2017
576,3
541,5
535,7
-1 162,7 -1 109,8 -1 050,4
40,6
41,7
71,0

*inklusive justering för koncernbank

Kommentarer till väsentliga förändringar
för kommunen

utökad avsättning för sluttäckning av deponin
Björshult med 38 mkr. Förutom att avsättningar
har ökats markant har detta också påverkat
soliditeten.

Årets resultat har påverkats mycket av
coronarelaterade bidrag. Mer analys av
resultatutvecklingen sker under rubriken God
ekonomisk hushållning och ekonomisk
ställning.
Skatter och statsbidrag har ökat successivt på
grund av förändring i
kostnadsutjämningssystemet och
coronarelaterade bidrag under 2020.
Investeringar har mångdubblats under de
senaste 5 år från 24,8 mkr år 2016 till 174,4
mkr år 2020. Satsningen har påverkat
tillgångar, skulder och soliditet. Under 2020 har
en justering mot eget kapital gjorts för en
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Den kommunala koncernen
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Kommunen
Nämnder
Kommunstyrelsen

Vård- och
omsorgsnämnden

Utbildningsnämnden

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Valnämnden

Överförmyndarnämnden

Verksamhet
•

Har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens
olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige
har angivit.
• Säkerställer genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag
att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den
ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker
• Ekonomi, personal, kommunikation, inköp, säkerhetsfrågor,
räddningstjänst, näringslivsfrågor, mark- och exploatering, IT,
fastighetsansvar samt måltidsverksamhet
• Bedriver verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd,
omsorg och rådgivning.
• Social- och omsorgsförvaltningen – biståndsbedömning, färdtjänst och
riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser,
familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd,
behandlingscentrum med rådgivningsbyrå, personlig assistans,
socialpsykiatri, daglig verksamhet, korttidsvistelse och familjehem
• Äldreomsorgsförvaltningen – hemtjänst, dagverksamhet,
biståndsbedömning äldre, korttidsboende, äldreboende och
demensboende samt hälso- och sjukvårdsorganisation inklusive
rehabilitering och hjälpmedel.
• 70 procent av kommunens brukare som har beslut om personlig assistans
har privata utförare som assistansanordnare.
• Ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning
och musikskola
• Förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare
och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass,
skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare,
yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med
Nyköpings gymnasium.
• Inom kommunen finns tre fristående förskolor med totalt 128 barn.
• Detaljplaneringen, uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-,
mark- och rivningslov samt lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt
miljö- och livsmedelslagstiftning.
• Naturvård, mät- och kartverksamhet samt ger direktiv angående förvaltning
och drift av gator, gång- och cykelvägar, parker och andra offentliga platser
till Kustbostäder i Oxelösund AB som sköter förvaltning och drift av dessa.
• Bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med
fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med
turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet
• Ramdalens bad och sport drivs av Medley, sportboendet på Ramdalens
idrottsplats drivs av ONYX och Stjärnholms ryttarförening har hand om drift
och skötsel av stallet Stjärnholm.
• Ansvarar för genomförande av allmänna val till riksdagen, landstings- och
kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala
folkomröstningar.
• I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd med uppgift att
utöva tillsyn över förmyndare, förvaltares och god mans förvaltning samt
efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.
• Överförmyndarnämnden är gemensam mellan Oxelösunds och Nyköpings
kommun.
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etablera sig i Nyköping och Oxelösund
(Nyköpingsregionen). Bolaget arbetar med
marknadsföring för etableringar och samtidigt
bistår bolaget intresserade företag när det
gäller att hitta lokaler, köpa mark samt i
kontakter med kommunerna. Bolagets
verksamhet ska därmed bidra till att fler
arbetstillfällen skapas i Nyköping och
Oxelösund. Onyx ägs av Nyköpings- (80 %)
och Oxelösunds (20 %) kommun.

Kommunkoncernen
Oxelösund kommunkoncern består av
bolagskoncernen och intressebolag som
tillsammans utgör en ekonomisk enhet
gentemot omvärlden. Koncernen omfattar
kommunen samt de företag i vilka kommunen
har ett väsentligt inflytande eller där
kommunens andel uppgår till minst 20 procent.
De bolag som kommunen äger tillsammans
med andra aktörer ingår i koncernen
motsvarande den ägda andelen.

Verksamhet hos andra huvudmän

Syftet med koncernredovisningen är att ge en
samlad bild av bolagsgruppens åtaganden
genom att presentera ett bokslut som beskriver
koncernen som om den vore ett enda företag.

Genom två gemensamma nämnder sker
samverkan med Nyköpings kommun kring
lönehantering, IT- och överförmyndarverksamhet.

Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds
kommuns Förvaltnings AB (Förab),
Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö
Energi AB. Förab är moderbolaget till
Kustbostäder och Oxelö Energi. Kustbostäder
sköter förutom våra egna fastigheter även
underhållet av alla skolor, förskolor och
äldreboenden i Oxelösund. Dessutom tar
Kustbostäder hand om gator, vägar, parker,
grönområden, båtplatser, skog, fiskevatten och
jaktmarker på uppdrag från Oxelösunds
kommun. Oxelö Energi sköter bland annat
elnät, stadsnät, fjärrvärme, renhållning och
avfall och vatten och avlopp. På uppdrag av
Oxelösunds kommun bedrivs
avfallshanteringen och verksamheten för gatuoch vägbelysningen. Oxelö Energi sköter
driften av ett tryggt och säkert vattennät.

Genom en gemensam växelnämnd sker
samverkan med Trosa och Gnesta kommun.
Två gemensamma nämnder för landstinget
och kommunerna i länet har hand om
hjälpmedels- respektive patienträttsfrågor.
Inom Vårdförbundet Sörmland bedriver
kommunerna och landstinget behandling. Från
och med 2012 är Oxelösund inte längre
medlem i förbundet. Oxelösund har dock ett
avtal med Vårdförbundet som säger att
kommunen får nyttja deras upphandlade avtal
med olika vårdinrättningar.
Sedan 1 januari 2019 sköts och administreras
kollektivtrafiken av Region Sörmland.
Sörmlands turismutveckling AB är ett regionalt
marknadsföringsbolag där Oxelösund har en
mindre del. Onyx näringslivsutveckling i
Oxelösund och Nyköping AB är ett gemensamt
näringslivsbolag mellan de båda kommunerna.
Onyx har i uppdrag att arbeta för att nya
företag etablerar sig på orterna samt att hjälpa
lokala företag vid behov av nya lokaler.

Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn
AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds
Vattenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och
Nyköping AB (20 % andel).
Oxelösunds Hamn AB:s affärsidé är att
tillhandahålla hamn- och terminaltjänster till
företag i Mälardalen och Bergslagen med
tunga godsflöden. Oxelösunds Hamn AB ägs
till hälften av Oxelösunds kommun och till
hälften av SSAB EMEA AB.

Genom samverkansavtal med Nyköpings
kommun om gymnasieutbildningar garanteras
att Oxelösunds ungdomar har möjlighet att
konkurrera om utbildningsplatser på lika villkor
som Nyköpings ungdomar. Kommunen
samverkar med regionen om
ungdomsmottagning, rådgivningsbyrå i
drogfrågor och familjecentral.

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund
(NOVF) producerar och levererar dricksvatten
till låg kostnad, hög kvalitet och med hög
säkerhet till Nyköpings kommun och
Oxelösunds kommun. NOVF ägs av
Nyköpings- (57 %) och Oxelösunds (43 %)
kommun.

Räddningstjänsten bedrivs sedan 1997 av
Sörmlandskustens Räddningstjänst genom ett
civilrättsligt avtal med Nyköpings kommun.
Även Trosa och Gnesta deltar i samarbetet.

Samägda företag

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och
Nyköping AB (ONYX) arbetar under
varumärket - Nyköpingsregionen - är den
professionella partnern för företag som vill

Nyköping Östgötalänken AB
Bolaget ska verka för att Ostlänken
förverkligas på kortast möjliga tid.

12 (95)

Bolaget ska hantera angelägna informations-,
samverkans- och påverkansuppgifter som
bättre kan utföras gemensamt. Man ska
framföra ägarnas synpunkter och biträda vid
förhandlingar med staten.

kommersiella uppdrag och uppgifter.
Företagets verksamhet ska drivas på
affärsmässiga grunder.

Bolaget skall samordna gemensamma frågor
som ägarnas beslutsprocesser och
övergripande informationsinsatser. Man ska
biträda ägarna och ta fram faktaunderlag.

Bolaget ägs av Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) samt en majoritet av Sveriges
kommuner - som också utgör dess kunder.
Företagets uppdrag är att erbjuda offentlig
sektor tjänster inom offentliga inköp och HR
som underlättar vardagen, frigör resurser till
välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

SKL Kommentus AB

Nyköping - Östgötalänken AB ska arbeta
utifrån ett regionalt helhetsperspektiv och med
en information som bedrivs med stor öppenhet
samt inbjuder till dialog.
Inera AB

Viktiga förhållanden för
resultat och ekonomisk
ställning

Inera AB samordnar, tillhandahåller och
utvecklar sektorsspecifik arkitektur,
infrastruktur och plattformar på uppdrag av
regioner och kommuner. Inera driver ett antal
gemensamma tjänster såsom 1177
Vårdguiden, Nationell patientöversikt och
Journalen. Vissa tjänster används av invånare,
andra av vårdpersonal. I och med SKR
Företag AB:s förvärv av aktiemajoriteten i
bolaget 2017 utvidgades Ineras uppdrag till att
även omfatta kommunernas
verksamhetsområden. Syftet är att öka tempot
i digitaliseringen genom att återanvända Ineras
kompetens och bredda Ineras tjänsteutbud till
att även omfatta kommunernas behov av
sammanhållen arkitektur och infrastruktur.

Konjunkturbedömning av Sveriges
Kommuner och Regioner
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige
kommer att stärkas under 2021. Den stigande
smittspridningen av Covid-19 under hösten och
åtföljande skärpta restriktioner medför ett
bakslag i den ekonomiska återhämtningen och
en svag inledning på 2021. Den påbörjade
vaccineringen globalt, och snart även
nationellt, stärker samtidigt
konjunkturutsikterna för andra halvan av 2021
och ytterligare för år 2022.
SKR:s bedömning vilar på ett scenario med en
utdragen återhämtning av den svenska
samhällsekonomin där ett normalt
konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det tar
således lång tid att ta igen den stora smäll för
samhällsekonomin som pandemin har
föranlett. Det låga resursutnyttjandet innebär
dock en potential för hög BNP-tillväxt när
återhämtningen tar fart igen, vilket visas
genom en högre BNP-tillväxt än den
trendmässiga under 2022–2023.

Kommuninvest
Oxelösunds kommun är medlem i
Kommuninvest Ekonomisk förening
(”Föreningen”). Föreningen är en
medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten
bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(publ ”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk
borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för
kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.

Den höga smittspridningen samt åtstramade
restriktioner pekar även mot en svag
avslutning av 2020 och svag inledning av 2021
när det gäller arbetsmarknaden. Prognosen för
arbetade timmar helåret 2020 revideras ner
från -3,7 till -4,1 procent och SKR ser
betydande risker för en ”andra våg” av
konkurser och varsel under första halvåret
2021. Sammantaget beräknas
arbetsmarknadens återhämtning att dröja och
andelen arbetslösa beräknas ligga runt 9
procent de kommande två åren.

Sörmlands turismutveckling AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att
främja utveckling av turism- och besöksnäring.
Detta sker genom att utföra nationella,
regionala och lokala turismuppdrag eller
genom att hantera olika projekt och
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Finansiella risker

mellan 2–5 år. Av portföljen har 11,8 % en
räntebindning på 1 år eller kortare. Den
genomsnittliga räntebindningen är 3,4 år.

Den av Kommunfullmäktige beslutade
finanspolicyn (diarienummer 2020 KF§34)
reglerar hur låneportföljen ska utformas för att
minimera finansierings- och ränterisken.

Pensionsförpliktelse
Pensionsförpliktelserna redovisas sedan 1998
enligt den lagstadgade blandmodellen där
pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs
utan redovisas som ansvarsförbindelse. Denna
ansvarsförbindelse inklusive löneskatt uppgår
till 250,1 mkr (254,0 mkr).
Pensionsförpliktelserna har beräknats av
Kommunernas Pensionsanstalt, KPA som har
tagit över pensionsförvaltning från Skandia per
1 oktober 2020. I kommunens balansräkning
2020 uppgår pensionsavsättning till 79,2 mkr
en ökning med 6,8 mkr jämfört med 72,4 mkr
år 2019.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att
kommunkoncernen vid varje tillfälle inte skulle
ha tillgång till nödvändig finansiering eller att
den skulle ske till väsentligt högre kostnad.
Finansieringsrisk innebär även att tillgången på
kapital i marknaden försämras såväl på kort
som på lång sikt. Till koncernkontot finns en
checkkredit på 60,0 mkr knuten som kan
utnyttjas utan förbehåll.
Kommuninvest som är den dominerande
långivare baserar sina lånelimit på en analys
av kommunens ekonomi. Förväntningen är att
Oxelösund kommer att nå lånelimiten under
2021 och för att säkerställa finansiering av
kommande investeringar ska en ansökan om
utökat lånetak ske i början av 2021 till
Kommuninvest. Viktigt är att kommunen kan
visa en god ekonomisk hushållning genom till
exempel att nå resultatmålet.

Händelser av väsentlig
betydelse
Coronakrisen medför en djup svensk
lågkonjunktur
Läget i Sverige och världen har på kort tid
förändrats dramatiskt. Coronaviruset som
orsakar sjukdomen covid-19 har spridit sig
snabbt i världen och den 11 mars
klassificerades utbrottet av covid-19 som en
pandemi av Världshälsoorganisationen (WHO).
Utbrottet av covid-19 har fått stora
konsekvenser för samhället och har påverkat
såväl människors liv och hälsa som den
globala ekonomin. Pandemin har under 2020
inneburit en global konjunkturkollaps, med
exceptionella ras för produktion, inkomster och
sysselsättning i de flesta regioner och länder
världen över. Att en så skarp
konjunkturnedgång sker simultant i det stora
flertalet av världens länder har knappast
tidigare skådats. Coronapandemin sätter därför
stort avtryck i såväl nuläget som utsikterna
globalt och i Sverige.

Enligt finanspolicyn och riktlinjer ska en jämn
fördelning på kreditförfall eftersträvas samt att
den genomsnittliga kapitalbindningen inte bör
understiga 2 år. Av portföljen har 17,8 %
kapitalbindning på 1 år eller kortare. Den
genomsnittliga kapitalbindningstiden är 3,1 år.
Ränterisk
Ränterisken hanteras genom att reglera
förfallostrukturen för ränteförfall i
skuldportföljen, samt genom att reglera den
genomsnittliga räntebindningstiden i
skuldportföljen.
Enligt finanspolicyn och riktlinjer ska en jämn
fördelning på räntebindningstiden eftersträvas
samt att den genomsnittliga räntebindningen är
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Enligt Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) är de långsiktiga effekterna på
ekonomin präglade av stor osäkerhet, likväl
råder en betydande ovisshet kring hur
långvarig pandemin kommer att vara och vad
som väntar framöver. Osäkerheten är även
hög på kort sikt på grund av en rad
osäkerhetsfaktorer kopplade till smittspridning
och vårdbehov, smittbegränsande åtgärder,
ekonomisk-politiska krisinsatser för att stötta
konjunkturer och hur stora de negativa
effekterna blir på samhällsekonomin som följd
av den initiala chocken.

fortsatt kunna bedriva verksamheten med
godtagbar kvalitet även i händelse av kris. Ett
viktigt område att se över framledes blir därför
kompetensutveckling samt
kompetensförsörjning.
Coronapandemin har påverkat arbetet inom
utbildningsförvaltningen under året. Tid har
avsatts för omfallsplanering för förskola och
skola samt distansundervisning för
vuxenutbildningen.
Samverkansarenan Drivhuset har inte kunnat
utföra planerade samverkansträffar med
föreningar, företag, utbildningsanordnare och
andra externa aktörer. Konsekvensen har blivit
att vi inte kunnat stötta arbetssökande med
exempelvis praktikplatser

Pandemin har påverkat stora delar av
verksamheten under 2020. I såväl hemtjänst
som särskilt boende har personalkontinuiteten
blivit lidande i perioder då personalfrånvaron
varit hög till följd av sjukdom. Hemtjänsten har
således varit tvungen att utföra tydlig
prioritering i vad som ska utföras. Till följd av
personalbrist har insatser fått ställas in, flyttats
till annan dag eller tid och planerade besök har
kortats ner tidsmässigt jämfört med
grundplaneringen. Detta för att klara de basala
omvårdnadsbehoven hos samtliga brukare.
Det har i samband med pandemin också
konstaterats brister i krisberedskapen i
verksamheterna. Äldreomsorgsförvaltningen
behöver arbeta med kompetensutveckling
inom området kris och beredskap i syfte att

Under 2020 har arbetslösheten ökat i
kommunen på grund av pandemin.
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har inte
minskat under året.
Pandemin har också påverkat personalen på
många olika sätt. Inom vissa verksamheter har
sjukfrånvaron ökat, vilket lett till oro bland
personalen. Mycket tid har därför fått läggas på
kommunikation internt och externt. Pandemin
har dock även fört med sig positiva saker
många medarbetare har på några månader
blivit mer digitala.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Styrsystemet

Mål- och budgetprocessen

Kommunfullmäktige styr kommunkoncernens
verksamheter genom Mål och budget.
Dokumentet innehåller vision, kommunmål,
ekonomiska ramar, investeringsplan,
exploateringsbudget, barn- och elevpeng och
budgetregler. Mål och budget beskriver vad
kommunen förväntas uppnå under
budgetperioden och med vilka resurser.

Mål- och budgetberedningen, som utgörs av
kommunstyrelsens arbetsutskott, leder arbetet
med att ta fram förslag till kommande års Mål
och budget med flerårsplan. Arbetet sker i nära
samverkan med nämnder och styrelser,
ledningen för de olika verksamheterna och de
kommunala bolagen. Innevarande årsbudget
är utgångspunkt för arbetet.

I enlighet med kommunens riktlinjer för
styrdokument kan mål förekomma i andra
dokument som fastställts av
kommunfullmäktige. Detta sker med stor
restriktivitet och enbart inom områden som inte
täcks in av formuleringar i Mål och budget.
Syftet är att säkerställa möjligheten att
överblicka och följa upp kommunfullmäktiges
mål.

Kommunfullmäktige antar kommande års Mål
och budget senast på sitt
novembersammanträde.
Nämnder, styrelser och förvaltningar ska följa
de riktlinjer och anvisningar som av
kommunstyrelsen upprättas för mål- och
budgetarbetet och uppföljning av densamma.
I det inledande mål- och budgetarbetet finns
möjlighet för kommunfullmäktige att hålla en
vägledande debatt eller temamöte kring en
frågeställning med koppling till mål och budget.
Ämnet för debatten eller temamötet beslutas
av kommunfullmäktiges presidium i dialog med
kommunstyrelsens presidium

Om det finns krav och behov av mer utförliga
planer/ riktlinjer arbetar respektive ansvarig
nämnd/ styrelse/ förvaltning fram och följer upp
dessa.
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Enligt reglementet för internkontroll ansvarar
nämnderna för att internkontroll upprättas,
fastställs, revideras och följs upp årligen.

Uppföljning och rapportering
Samtliga nämnder ska lämna
budgetuppföljning med prognos för helåret per
mars, per april, per augusti (delårsrapport) och
per oktober. För helåret görs dessutom ett
bokslut med årsredovisning. Vid delår- och
årsredovisningen följs kommunmål och
eventuella särskilda satsningar/uppdrag upp.

Året 2020
Nätverket för internkontroll leds av kommunens
internkontrollansvariga ekonom och de
internkontrollansvariga från respektive nämnd
som ingår i nätverket. Under året har nätverket
haft en träff där diskussion kring nya dokument
ska tas fram och på så sätt få nämnderna att
arbeta på liknande sätt. Dokumentet är inte
implementerat hos nämnderna, eftersom det
gemensamma arbetet har försvårats av
pandemin.

De helägda kommunala bolagen ska redovisa
sin ekonomi med budgetuppföljning och
helårsprognos per april, augusti och december.
Arbetet med kommunmålen ska dessutom
redovisas per augusti och december.
Redovisningarna ingår i kommunens
gemensamma delårsrapport och
årsredovisning.

Målet med nätverket är att
internkontrollansvariga ska kunna framhålla de
utvecklingsområden som finns samt nå
samsyn, göra lika och att öka stödet och
kompetensen för frågorna hos tjänstemän och
politiker.

Uppföljning av investeringar
(investeringsbudget, och investeringsreserv)
sker fyra gånger årligen per april, augusti,
oktober och december månad. Detta görs på
objektsnivå.

Sammanfattningsvis har arbetet med
internkontroll fungerat bra trots de rådande
omständigheter. Nämnderna gör i stor
utsträckning ett liknande arbete och
anvisningarna följs. Varje enskild nämnd har
sina egna enskilda kontrollpunkter som
kontrolleras och följs upp på nämnden.

Uppföljning av exploateringar
(exploateringsbudget och exploateringsreserv)
sker fyra gånger årligen per april, augusti,
oktober och december månad. Detta görs på
objektsnivå.
Redovisningarna per mars, april och oktober
görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och
årsredovisning behandlas av
kommunfullmäktige.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
(MSN) har haft en internkontrollplan för 2020
som innehållit sex kontroller. MSN har följt upp
interkontrollplanen två gånger under året.

Till delårsrapport och årsredovisning ska
samtliga särskilda satsningar/ uppdrag följas
upp. Av uppföljningen ska framgå hur stor del
av satsningen som gått åt samt vilket resultat
som erhållits.

MSN anger att fyra kontroller är godkända som
avser handläggningstid för bygglov, kunders
missnöje med handläggningstider miljö, plan,
trafik, och byggärenden, nämndbeslut
förelägganden och kompetensförsörjning.
Kontrollerna handläggningstid för bygglov och
kunders missnöje med handläggningstider
miljö, plan, trafik, och byggärenden visade
avvikelser 2019 men är nu godkända.

Nämnderna/ styrelserna väljer själva
utformning och frekvens i den uppföljning som
redovisas till den egna nämnden/ styrelsen
inom ramen för att uppföljning minst ska ske
vid mars, april, augusti (delårsrapport) och
oktober. Detta ska framgå av
verksamhetsplanen.

De två kontroller som ej blivit godkända beror
på att uppföljningen inte genomförts under året
av olika anledningar. Det avser kontrollerna
tillsyn PBL och inköp/upphandling. Kontrollen
tillsyn PBL var inte godkänd 2019 och är
fortfarande inte godkänd. Planen är att följa
upp dessa två kontrollmoment under
kommande år.

Internkontroll
Allmänt
Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att implementera och se till att
nämnderna har en god internkontroll och
ansvarar för den årliga utvärderingen och
förslagen till förbättringsåtgärderna.

Internkontrollplanen 2021 innehåller fyra
kontrollmoment från 2020. De punkter som är
borttagna för kommande år är,
handläggningstid för bygglov, kunders
missnöje med handläggningstider miljö, plan,
trafik, och byggärenden, då dessa efterlevs
utifrån nämndens mål.
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Kommunstyrelsens (KS) har följt upp
internkontrollplanen två gånger under året.
Planen har innehållit sex kontroller.

UN anger att tre av sex kontroller är godkända
vid första uppföljningen. För tre som ej blev
godkända har åtgärder och rutiner tagits fram
och implementerats i verksamheten. Vid den
andra uppföljningen blev fem av sex
kontrollmoment godkända. Tre kontrollmoment
har varit godkända vid båda uppföljningarna,
uppföljning av politiska beslut, rutin kring
anmälan av kränkande behandling till
huvudman och kontroll av bisyssla vid
nyanställning. Kontroll gällande rutin kring
skyddade elever och rutin kring anmälan av
omfattande frånvaro till huvudman hade vid
första uppföljningen avvikelser som nu är
åtgärdade och därmed godkända.

I den första uppföljningen noterades inga
avvikelser. I den andra uppföljningen redogör
KS att det är tre kontroller som inte är
godkända. Kontrollerna som är godkända och
inte visar några avvikelser är, verkställande av
politiska beslut, attestrutin och röda tråden.
Kontrollen röda tråden var inte godkänd 2019
men är nu godkänd.
Resterande tre kontroller är inte godkända och
har visat sig ha avvikelser eller brister i
rutinerna. Åtgärder har upprättats samt
vidtagits för att komma tillrätta med
avvikelserna. Kontrollerna är
befolkningsprognos, handlingsplan för
arbetsmiljö, säkerhet och hälsa och rutin för
bisyssla. Kontrollen rutin för bisyssla var inte
godkänd 2019 och visar fortfarande avvikelser.

Den kontroll som har brister och därmed inte är
godkänd avser, kontroll att vårdnadshavares
arbetstider stämmer med angivet schema för
barnets vistelsetid. Åtgärder har vidtagits för att
komma tillrätta med avvikelserna. Kontrollerna
uppföljning av kränkande behandling,
uppföljning av kontroll av bisyssla och
uppföljning av rutiner kring skyddade elever
var inte godkänd 2019 men är nu godkända.

Internkontrollplanen 2021 har kvar en kontroll
från 2020, röda tråden, de resterande fem
kontrollerna är nya. De punkter som är
borttagna för kommande år som inte blivit
godkända i uppföljningen av
internkontrollplanen för 2020, rekommenderas
att följas upp på annat sätt under året.

Internkontrollplanen 2021 har kvar tre
kontroller från 2020, resterande tre kontroller
är nya. Den kontrollpunkt som är borttagen för
kommande år, kontrollera att vårdnadshavares
arbetstider stämmer med angivet schema blev
ej godkänd, rekommenderas följas upp under
året på annat sätt.

Kultur- och fritidsnämndens (KFN)
internkontrollplan har innehållit fem kontroller.
KFN har följt upp internkontrollplanen två
gånger under året.

Vård- och omsorgsnämnden (VON) har haft
en internkontrollplan för 2020 som innehållit
åtta kontroller varav sju som följts upp två
gånger under året.

KFN anger att alla fem kontroller är godkända.
De avser, uppföljning av att beslutade åtgärder
i handlingsplanen för systematiskt arbetsmiljö-,
säkerhets- och hälsoarbete genomförs,
uppföljning av att rutinen för handläggning av
förenings- och anläggningsbidrag efterföljs,
uppföljning av att tilldelade statsbidrag använts
enligt villkoren, uppföljning av att rutinen vid
försäljning av konst efterföljts och uppföljning
av att beslut om sponsoravtal upp till 10 tkr
anmäls enligt delegations- och
verkställighetsordningen.

VON redogör vid den första uppföljningen att
det är tre kontrollmoment som är godkända.
Vid den andra uppföljningen är det fyra
kontrollmoment som är godkända och avser
orosanmälan barn inom SOF,
genomförandeplaner inom SOF, återkoppling
vid orosanmälan från skolan och sjukvården
och delegationsbeslut SoL.
Genomförandeplaner inom SOF var inte
godkänd 2019 men är nu godkänd. Dock är
kontrollmoment genomförandeplaner inom
ÄOF fortfarande inte godkänd. Ny rutin har
framtagits och planeras implementeras i
verksamheten. Kontrollmoment riktlinjer inom
VON har inte blivit godkänt då det finns brister
som behöver åtgärdas samt att alla inte kunnat
bli bedömda.

Kontrollen som handlar om försäljning av konst
var vid den första uppföljningen inte godkänd.
Åtgärder har tagits fram och vid den andra
uppföljningen kan kontrollen godkännas.
Internkontrollplanen 2021 har kvar tre
kontroller från 2020 och en ny kontroll. Den
punkt som är ny för kommande år är
uppföljning av insyn i verksamhet som drivs av
privata utförare.

Kontroll dokumentation i patientjournal HSL,
har ej blivit godkänd då uppföljningen inte
genomförts under året. Den andra kontrollen
där uppföljningen blivit framskjuten avser Lex

Utbildningsnämndens (UN) internkontrollplan
har innehållit sex kontrollmoment. UN har följt
upp internkontrollplanen två gånger under året.
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Sarah, vilket medför att den ej är godkänd.
Planen är att uppföljningen ska ske under
kommande år.

förbättring jämfört med 2019. Det finansiella
målet för nettokostnadsandelen ligger också
betydligt bättre än 2019 medan koncernens
soliditet har försämrats jämfört med 2019, även
om det finansiella målet fortfarande nås.

Internkontrollplanen 2021 har kvar fyra
kontroller från 2020 och resterande fyra
kontroller är nya.

Verksamhetsperspektivet innebär att vi strävar
efter en hög grad av måluppfyllelse i hela
målkedjan från kommunmål till nämndmål.

Framtida arbete
Under 2021 ska nya dokument för
internkontrollplanen tas fram och
implementeras. Nätverket behöver ha en
genomgång kring hur arbetet vid nya kontroller
tas fram. Det är för att säkerställa att
nämnderna arbetar på liknande sätt. Fortsatta
kontinuerliga träffar för nätverket i syfte att öka
samsynen, förståelsen och utveckla arbetet
med internkontroll.

I budgeten synliggörs att:
•
•
•
•

God ekonomisk hushållning
och ekonomisk ställning

•

God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat
krav som återfinns i kommunallagen. Det
bygger på principen att varje generation ska
bekosta den kommunala service som
konsumeras och därigenom lämna över en
kommun med ett oförändrat finansiellt
handlingsutrymme till kommande generationer.

Vi gör det som har planerats i form av
mål på olika nivåer (prestation, ex antal
timmar, måltider)
Verksamheten har genomförts till
planerad kvalitetsnivå (ex nöjdhet,
betyg)
I delårsbokslut och årsredovisning
synliggörs att:
Vi gjort det som vi planerade vilket har
lett till hög måluppfyllelse (prestation, ex
antal timmar)
Verksamheten har genomförts till
planerad kvalitetsnivå (ex nöjdhet,
betyg)

Totalt sett uppnås en relativt låg måluppfyllelse
(49 %) för alla mätta KF- och nämndmål
tillsammans i snitt vilket är en försämring
jämfört med 2019 som innebar god
måluppfyllelse (62 %). Antal uppsatta mål har
minskat med 16 st. jämfört med föregående år,
från 149 till 133. Det har varit en strävan att
minska antalet mål och att de som är kvar blir
mer precisa, varför bedömningen är att
jämförbarheten mellan åren inte påverkas
menligt. Eftersom måluppfyllelsen har minskat
2020 jämfört med 2019 blir bedömningen att vi
inte uppnått god ekonomisk hushållning ur ett
verksamhetsperspektiv på grund av en lägre
måluppfyllelse 2020 än 2019.

Begreppet god ekonomisk hushållning har två
perspektiv, det finansiella perspektivet och
verksamhetsperspektivet. Det finansiella
perspektivet tar sikte på kommunens
finansiella ställning och dess utveckling.
Kommunens finansiella mål är att ekonomin
ska vara stabil. För att förtydliga vad det
innebär för Oxelösund finns tre finansiella mål.
Dessa finns redovisade under rubriken
målområdet Hållbar utveckling och
underrubriken finansiella mål.

Den sammansatta bedömningen när vi tar
hänsyn till både det finansiella perspektivet och
verksamhetsperspektivet är att vi inte uppnår
god ekonomisk hushållning. Detta beror i
mångt och mycket på pandemin.

Under 2020 når kommunen samtliga finansiella
mål vilket är mycket positivt. Detta gör att vi
2020 ur ett finansiellt perspektiv når god
ekonomisk hushållning. Målet för resultatkravet
ligger 2020 på 5,7 % vilket är en klar
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Målstyrning
Sammanfattning måluppfyllelse för kommunmålen

Diagram till vänster visar sammantagen
bedömning av måluppfyllelsen för
mätbara mått för KF- inklusive
nämndmålen. Jämförelse har gjorts med
andel helt uppnådda målvärden 2019.

Diagram till höger visar sammantagen
bedömning av måluppfyllelsen för
mätbara mått för KF-målen. Jämförelse
har gjorts med andel helt uppnådda
målvärden 2019.

Måluppfyllelsen bedöms enligt följande
75-100 %

mycket god måluppfyllelse

50-74 %

god måluppfyllelse

25-49 %

relativt låg måluppfyllelse

0-24 %

låg måluppfyllelse

bostadsort med 34 %. Här är måluppfyllnaden
av mätta mål 45 % jämfört med 2019 som var
68 %. Även målområdena God hälsa och Mod
och framtidstro har en tydlig negativ
procentuell avvikelse (25 %) respektive (21 %)
i måluppfyllelse jämfört med 2019.
Övriga har också en negativ procentuell
avvikelse med mellan 5 % och 19 %.

Måluppfyllelse för de mätta KF-målen har ökat
(41 %) i jämförelse med 2019 då medeltal för
måluppfyllelse låg på 31 % men minskat (49
%) för de sammanslagna mätta KF- och
nämndmålen då måluppfyllelsen låg på 62 %.

Diagrammet till höger visar måluppfyllelsen för
enbart KF-målen, där resultatet kan påverkas
kraftigt beroende av antalet mätbara mål för
respektive målområde.
Målområde Mod och framtidstro har
exempelvis endast ett KF-mål vilket visar på 0
% måluppfyllelse. Målområdet Trygg och säker
uppväxt har i gengäld 8 mätbara mål vilket gör
att ett ouppfyllt mål ger mindre påverkan på
den totala måluppfyllelsen för målområdet.

All måluppfyllnad har minskat för de
sammanslagna mätta KF- och nämndmålen
jämfört 2019. För de mätta KF-målen har två
målområden minskat, två ökat och två
målområden ligger i nivå med 2019.
Resultaten visar på stor variation vilket beror
på, att av alla uppsatta mål faller flera bort av
att de saknar underlag som t.ex inställda
nationella prov inom skolan eller förändringar i
kriterier för eller borttagande av mål (KKiK).

Målområdet Trygg och säker uppväxt har gått
från 27 % till 75 % måluppfyllnad och
målområdet God folkhälsa från 0 % till 67 %
måluppfyllnad för de mätta KF-målen. Däremot
visar målen inom Trygg och värdig ålderdom
samt Attraktiv bostadsort en sjunkande
måluppfyllnad från 33 % till 0 % respektive från
60 % till 40 % jämfört föregående år. Övriga
målområden ligger i nivå med 2019.

I diagrammet till vänster visas måluppfyllelse
för samtliga mätta mål, KF- och nämndmål, i
jämförelse med 2019 års resultat.
Målområdet som avviker mest negativt
procentuellt jämfört med 2019 är Attraktiv
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Mod och framtidstro
I Oxelösund råder mod och framtidstro.
Det innebär en vilja att bryta mönster och att
prova nya sätt att göra gott för
kommuninvånarna. Kommunen och dess
verksamheter marknadsförs med stolthet och
goda exempel lyfts.
Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och
tydlighet kännetecknar arbetet.

Måluppfyllelse
Cirkeldiagrammet visar KF- och nämndmålen.
Resultaten av de mätta målen mellan de olika
nämnderna varierar mellan att ha en Låg
måluppfyllelse till att ha en Mycket god
måluppfyllelse.

Sammanslagna målvärden för
kommunfullmäktige och nämnder. Mod och
framtidstro når nivån God måluppfyllelse.

2 av 19 KF- och nämndmål är inte mätbara och
ingår inte i cirkeldiagrammet.

Kommunfullmäktiges mätbara mål
(KS) Antalet invånare ska öka med minst 70 personer
2020, 80 personer 2021 och 90 personer 2022

Ingångsvärde
(2019)

Resultat
2020

11 983

11 993
(november)

Status och
utveckling

december fortsätter en försiktig positiv
utveckling med ytterligare individer.

Kommentarer och analys av
kommunfullmäktiges mått
Målet om tillväxt, uttryckt som ökat antal
innevånare 2020, är satt till minst 70 personer.
Vid bokslut konstateras att målet inte är
uppfyllt.
Kommunen har haft en försiktig folkökning
under första halvåret förutom i april då vi fick
en nästan 60 procentig ökning av antalet döda
samtidigt som födelsetalet sjönk med 1/3 och
flyttöverskottet visade ett minus på 22
personer. I juni hade vi en 20 procentig
minskning av antalet födda jmf med snittet för
perioden (jan-juni) och ytterligare en månad
med negativt flyttöverskott varför juni också
visar en negativ folkökning.

Totalt över året har kommunen haft en både
negativ och positiv befolkningsökning som
varierat mellan -38 och +31 innevånare.
Befolkning uppgår till 11 995 individer vid
utgången av december att jämföra med
ingångsvärdet för året som var 11 983
individer, en ökning av invånarantalet med 12
st.

Under resterande sommar ökade dock
befolkningen med 50 personer då inflyttningen
ökade med 45 personer samtidigt som vi hade
ett positivt födelseöverskott och
invandringsöverskott. Dessa siffror vände tvärt
ned under perioden september/november med
ett födelseunderskott med 17 individer,
innehållandes en av årets högsta
månadsdödstal, och ett invandringsnetto på +
3. Även inflyttningsnettot blev negativt med
minus 26 personer, dock med en förbättring
med 7 individer jmf med oktober månad varför
den negativa utvecklingen bröts. Under

Jämfört med målet ”Antalet invånare ska öka
med minst 70 personer 2020, 80 personer
2021 och 90 personer 2022” per november har
kommunen en negativ befolkningstillväxt på 58 invånare.
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Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse

näringsliv med tillgång till arbetstillfällen, kulturoch idrottsutbud samt miljöer för ett aktivt
friluftsliv som lockar - att leverera i alla delar av
livspusslet. I mångt och mycket gör kommunen
redan detta men lyckas ändå inte nå uppsatt
mål varför kommunen bör fortsätta anpassa,
förbättra och förädla de tjänster och
förutsättningar som kommunen har att erbjuda.

Det är många faktorer som avgör om
människor väljer att flytta in i kommunen,
stanna eller flytta någon annanstans.
Kommunens möjlighet ligger i att tillhandahålla
tjänster och förutsättningar för att underlätta en
positiv befolkningsutveckling som bra skolor,
tillräckligt med olika former av bostäder och
bostadsmiljöer, ett brett och livskraftigt
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Trygg och säker uppväxt
Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl
i samhället som i de kommunala
verksamheterna.

3 av 28 KF- och nämndmål är inte mätbara och
ingår inte i cirkeldiagrammet.

I Oxelösund når barn och ungdomar goda
studieresultat, var och en efter sina
förutsättningar.
I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i
ett brett kultur- och fritidsutbud.
I Oxelösund växer barn och ungdomar upp
med trygga föräldrar och i en trygg och säker
miljö.

Måluppfyllelse
Cirkeldiagrammet visar KF- och nämndmålen.
Resultaten av de mätta målen mellan de olika
nämnderna varierar mellan att ha en Låg
måluppfyllelse till att ha en Mycket god
måluppfyllelse.

Sammanslagna målvärden för
kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och
säker uppväxt når nivån God måluppfyllelse.
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Ingångsvärde
(2019)

Resultat 2020

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 6 ska öka (N15543)

57,6%

59,3%

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 6 ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner

16,0% under riket

Ej publicerat

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 9 ska öka (N15508)

58,8%

68,6%

Grön positiv

(UN) Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner

14,6% under riket

5,3% under riket

Röd positiv

(UN) Andel elever år 3 som klarar de nationella
proven i svenska och svenska som andra språk ska
öka (N15452)

72,0%

Ej genomfört

(UN) Andelen elever åk 3 som klara de nationella
proven i matematik (N15454) ska öka

43,0%

Ej genomfört

(UN) Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen ska öka (N17461)

66,3%

68,6%

Grön positiv

4,2% under riket

2,7% under riket

Röd positiv

64,3%

81,8%

Grön positiv

2,2% över riket

Grön positiv

94,0%

Grön positiv

Kommunfullmäktiges mätbara mål

(UN) Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner
(UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet och högskola ska öka
(N17474)

(UN) Andelen gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet och högskola ska minst ligga 13,9% under riket
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner
(UN) Andelen barn och elever i förskola och skola
som känner sig trygga ska öka
(Förvaltningsgemensam enkät)

90,0%

Status och
utveckling

Kommentarer och analys av
kommunfullmäktiges mått

Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 9 ska öka.

God måluppfyllelse

Trenden gällande elever som når minst
godkända betyg i alla ämnen i år 9 är
uppåtgående mellan åren. I rektorernas
kvalitetsredovisning uppmärksammas att det
finns en viss skillnad i resultat mellan pojkar
och flickor, dock har skillnaden minskat.

Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 6 ska öka.
Trenden gällande elever som når minst
godkända betyg i alla ämnen i år 6 är
uppåtgående mellan åren. I rektorernas
kvalitetsredovisning uppmärksammas att det
finns en viss skillnad i resultat mellan pojkar
och flickor, dock är skillnaden liten. Statistik på
nationell nivå för riket har inte publicerats
under 2020.

Andelen gymnasieelever med grundläggande
behörighet till universitet och högskola ska öka.
Trenden är uppåtgående och ligger över
genomsnittet för Sveriges kommuner.
Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen ska öka.
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Grön positiv

Trenden är uppåtgående under de två senaste
åren. Nämnden kan även konstatera att elever
som fullföljer gymnasieutbildningen har varierat
över tid och ännu inte ligger i nivå med riket.

Trenden är uppåtgående men ytterligare
åtgärder för att nå målet behöver vidtas. Under
2021 kommer kunskapsresultat i alla ämnen
att redovisas 4 ggr /år och dokumenteras i den
nya lärplattformen. Där kan då vårdnadshavare
och elever tydligare följa alla resultat. Detta
tydliggör vikten av alla kunskapsresultat i alla
ämnen och ökar medvetenheten om vad som
kan göras få att nå ett bättre resultat i alla
ämnen.

Andelen barn och elever i förskola och skola
som känner sig trygga ska öka.
Resultatet i den förvaltningsgemensamma
enkäten visar på en ökad trygghet i förskolan
och skolan. De systematiska uppföljningarna
har bidragit till att tydliggöra upplevelsen av
trygghet på enheterna och insatser har riktats
dit där behov funnits att öka tryggheten.
Analysen visar på stora skillnader av upplevd
trygghet mellan enheter.

Andelen elever som fullföljer
gymnasieutbildningen ska öka och ligga i nivå
med genomsnittet för Sveriges kommuner.
Rutiner för avstämning med de externa
utförarna har reviderats under året och en
systematisk uppföljning förväntas leda till ökad
måluppfyllelse hos elever i gymnasieskolan.

Bristande måluppfyllelse
Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner.

Andel elever år 3 som klarar de nationella
proven i svenska, svenska som andra språk
och matematik ska öka.

Trenden är uppåtgående gällande antal elever
med godkända betyg i alla ämnen även om
nivån ännu inte är i nivå med riket.

Med anledning av Coronapandemin fattades
beslut av ansvarig myndighet, Skolverket, att
de nationella proven inte skulle genomföras i
någon av skolformerna under vårterminen
2020. Därav kan inte aktuella mått redovisas
för 2020.

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse
Andel elever som når minst godkända betyg i
alla ämnen i år 9 ska minst ligga i nivå med
genomsnittet för Sveriges kommuner.
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God folkhälsa
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och
upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.
I Oxelösund betyder det att invånarna ska
känna delaktighet och inflytande, att invånarna
deltar i aktiviteter som främjar hälsa och
friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från
missbruk.

Måluppfyllelse
Cirkeldiagrammet visar KF- och nämndmålen.
Resultaten av de mätta målen mellan de olika
nämnderna varierar mellan att ha en Låg
måluppfyllelse till att ha en Mycket god
måluppfyllelse.
Sammanslagna målvärden för
kommunfullmäktige och nämnder. God
folkhälsa når nivån God måluppfyllelse.

1 av 24 KF- och nämndmål är inte mätbara och
ingår inte i cirkeldiagrammet.

Kommunfullmäktiges mätbara mål

Ingångsvärde
(2019)

Resultat
2020

(KS) Medborgarnas möjligheter att delta i
kommunens utveckling ska öka.

Ingen mätning

ingen mätning

(KS) Nyttjande av kommunens inflytandeformer ska
öka1.
(VON) Andelen vuxna med missbruksproblem som
inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad
utredning/insats ska öka.
(VON) Andelen unga (0-12 år) med insats som inte
kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska
bibehållas.

Status och
utveckling

182 förslag och 95 förslag och
synpunkter
synpunkter
80%

91%

86%

89%

1

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

Kommentarer och analys av
kommunfullmäktiges mått

Som ett alternativ för att mäta medborgarnas
inflytande har kommunstyrelseförvaltningen
följt upp några av kommunens olika
inflytandeformer; Medborgarförslag, E-förslag
samt synpunktshanteringen Säg-vad-du tycker.
Uppföljningen visar ingen tydlig trend över tid,
men möjligheterna att lämna förslag och
synpunkter verkar ha utnyttjats i högre grad
2015 - 2017 än senare år. De högre värdena
dessa år har troligen samband med att
kommunstyrelseförvaltningen tidigare
informerade om e-förslag på hemsidan vid
flera tillfällen. Under 2019 medförde ett par
större händelser en del synpunkter varvid det
var där man såg den stora ökningen. Under
2020 har totalt 95 förslag och synpunkter

Bristande måluppfyllelse
Ingen mätning av medborgarnas möjligheter
att delta i kommunens utveckling genomförs
2020. Måttet har tidigare hämtats från
kommunens medborgarundersökning. På
grund av undersökningens betydande
felmarginaler har undersökningen inte
genomförts 2019 eller 2020. Måttet har också
tagits bort från SKR:s databas KKiK för att
omarbetas. Målet ingår inte i redovisning av
måluppfyllnad.
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inkommit och målet uppnås inte. Det är oklart
vad som kan vara orsak till nedgången men
eventuellt kan det bero på att coronapandemin

tagit mycket fokus från övriga frågor under
året.

Inflytandeform

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Medborgarförslag

8

10

5

8

2

2

E-förslag

-

29

45

21

32

16

Säg-vad-du-tycker

160

148

139

132

148

77

Summa

168

187

189

161

182

95

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse

behandlingscentrum inom social- och
omsorgsförvaltningen.

För att uppmärksamma allmänheten på
möjligheten att lämna synpunkter och förslag
till kommunen så planerar
kommunstyrelseförvaltningen att genomföra en
kampanj i sociala medier under 2021.

Bristande måluppfyllelse
Andelen unga med insats som inte kommit
tillbaka inom ett år efter avslutad insats ska
bibehållas
Målet uppnås inte. På grund av den lilla
målgruppen slår enstaka ärende igenom
statistiskt. Skillnaden mellan mål och resultat
är en (1) individ.

God måluppfyllelse
Andelen vuxna med missbruksproblem som
inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad
utredning/insats ska minst bibehållas

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse

Målet uppnås. Fortsatt fokus på det arbete
som sker för den enskilde på hemmaplan i
form av vård och behandling som sker på

Avvikelsen är så pass marginell så att inga
särskilda åtgärder bedöms behöva vidtas.
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Trygg och värdig ålderdom
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i
Oxelösund.
I Oxelösund innebär det att äldre med behov
av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen
bostad och att äldre har inflytande över hur
beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska
vara av god kvalitet, individinriktade samt ges
med gott bemötande.

Måluppfyllelse
Cirkeldiagrammet visar KF- och nämndmålen.
Resultaten av de mätta målen mellan de olika
nämnderna varierar mellan att ha en Låg
måluppfyllelse till att ha en Mycket god
måluppfyllelse.
3 av 15 KF- och nämndmål är inte mätbara och
ingår inte i cirkeldiagrammet.

Sammanslagna målvärden för
kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och
värdig ålderdom når nivån Relativt låg
måluppfyllelse.

Kommunfullmäktiges mätbara mål

Ingångsvärde
(2019)

Resultat
2020

(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket
nöjda med sitt särskilda boende ska öka

74%

74%

(VON) Andelen brukare som är ganska eller mycket
nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas

91%

82%

19

Ingen uppg

(VON) Antal personer (personal) en brukare med
hemtjänst möter under 14 dagar ska minska

Status och
utveckling

I handlingsplaner för särskilt boende för äldre
2020 planerades aktiviteter för att utveckla
arbetet med personcentrerad omvårdnad.
Detta arbete har inte genomförts, mestadels
beroende av att hantering av pandemin har
tagit stora personella och ekonomiska resurser
i anspråk.

Kommentarer och analys av
kommunfullmäktiges mått
Bristande måluppfyllelse
Andelen brukare som är ganska eller mycket
nöjda med sitt boende ska öka
Målet uppnås inte.

Till följd av pandemin begränsades även
möjligheten till social stimulans för boende i
särskilt boende för äldre. Gemensamma
aktiviteter utanför avdelningarna har ställts in
för att minska möjliga smittspridningsvägar.
Det nationella besöksförbudet ökade de äldres
möjligheter att umgås med anhöriga och andra
närstående. Detta kan ha påverkat
nöjdhetsgraden i särskilt boende.

Som tidigare nämnts är det i den nationella
brukarundersökningen generellt sett lågt
deltagande, framförallt i särskilt boende för
äldre. I år minskade deltagandet kraftigt,
sannolikt till följd av att färre äldre hade
möjlighet att få hjälp av sina anhöriga för att
besvara enkäten. Svarsfrekvensen i
Oxelösund var endast 39 % vilket motsvarar
40 personer. Varje enskilt svar på en fråga
motsvarar 2,6 procentenheter av det totala
resultatet för frågan, förutsatt att alla
deltagande svarat på den. På grund av detta
ska svaren tolkas med stor försiktighet och kan
inte ses som representativa för målgruppen.

Andelen brukare som är ganska eller mycket
nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas
Målet uppnås inte. Förvaltningen bedömer att
bristande måluppfyllelse beror på följande:

28 (95)

•

•

•

Förvaltningen kan därmed inte redovisa
uppgifter om personalkontinuitet.

Redan innan omorganisation och
pandemi var brukarnas nöjdhet avseende
hemtjänsten relativt låg, sett till resultaten
i den nationella brukarundersökningen.
Omorganisation efter genomlysningen
påverkade medarbetarna i hemtjänsten till
viss del. Omställningen medförde bland
annat ökad upplevd stress i
arbetsgrupperna. Omställningen inom
hemtjänsten kan därmed varit en
bidragande orsak till minskad nöjdhet hos
brukarna för hemtjänstens arbete som
helhet.
Brukarundersökningen genomfördes
under den mest intensiva perioden under
våren, då verksamheterna hade hög
personalfrånvaro på grund av rådande
pandemi. Bemanningssituationen
påverkades negativt vilket ledde till
minskad kontinuitet och bristande kvalitet i
hemtjänsten.

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse
Andelen brukare som är ganska eller mycket
nöjda med sitt boende ska öka
Tidigare planerade aktiviteter har skjutits upp
men kommer att genomföras under 2021.
Utöver detta kommer verksamheterna arbeta
kontinuerligt med värdegrundsarbete.
Andelen brukare som är ganska eller mycket
nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas
Byte av planeringsverktyg innefattar ett
införande av dokumentation i mobil applikation.
Detta kommer att underlätta
informationsöverföring mellan personal samt
tydliggöra genomförandeplanering.
Sammantaget kommer detta ge bättre
förutsättningar för att möta de äldres behov
och önskemål vilket på sikt förhoppningsvis
också skall bidra till en högre kvalité i
verksamheterna.

Hemtjänstcheferna har under en period
uppmärksammat språksvårigheter i
arbetsgrupperna vilket lett till
kommunikationssvårigheter mellan
medarbetare och brukare, men även
medarbetare emellan. Även denna aspekt kan
påverka verksamhetens kvalitet.

Utöver detta kommer verksamheterna arbeta
kontinuerligt med värdegrundsarbete samt
införa IBIC (Individens Behov I Centrum) i
verkställighet.

Antal personer (personal) en brukare med
hemtjänst möter under 14 dagar ska minska

Antal personer (personal) en brukare med
hemtjänst möter under 14 dagar ska minst
ligga i nivå med riket (16 för 2019)

Uppgift om måluppfyllelse saknas. Målet ingår
inte i redovisning av måluppfyllnad.

Äldreomsorgsförvaltningen byter
planeringsverktyg i hemtjänsten i samband
med årsskiftet 2020/2021. Det kommer att
medföra bättre möjligheter att planera och följa
upp verksamheten. Till delårsbokslut 2021 är
förhoppningen att äldreomsorgsförvaltningen
skall kunna presentera tillförlitliga uppgifter om
hemtjänstens personalkontinuitet.

Måttet till målet om personalkontinuiteten är en
del av undersökningen Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK). Mätningen genomförs vanligen
under september och presenteras i oktober. I
år har äldreomsorgsförvaltningen inte kunnat
få fram tillförlitliga uppgifter om kontinuitet på
grund av problem med planeringsverktyget
TES. Statistiken är således inte tillförlitlig.
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Attraktiv bostadsort
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och
en hög kommunal service.
I Oxelösund innebär det att kommunen
erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och
kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud
finns för olika behov och åldrar.
Kommunen präglas av ett positivt
företagsklimat som gör det enkelt att starta,
driva och utveckla företag. Infrastrukturen
håller god kvalitet och upplevs välfungerande.

Måluppfyllelse
Cirkeldiagrammet visar KF- och nämndmålen.
Resultaten av de mätta målen mellan de olika
nämnderna varierar mellan att ha en Låg
måluppfyllelse till att ha en Mycket god
måluppfyllelse.

Sammanslagna målvärden för
kommunfullmäktige och nämnder. Attraktiv
bostadsort når nivån Relativt låg
måluppfyllelse.

Alla av alla KF- och nämndmål är mätbara och
ingår i cirkeldiagrammet.

Ingångsvärde
(2019)

Resultat
2020

(UN) Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat
placeringsdatum ska öka

52%

42%

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

3,39

3,33

(KS) Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till
kommunen inom en dag ska bibehållas.

98%

100%

(KS) Andelen medborgare som ringer kommunen som
får svar på sin fråga direkt ska öka.

46%

65%

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

85%

84%

Kommunfullmäktiges mätbara mål

Status och
utveckling

Kommentarer och analys av
kommunfullmäktiges mått

som önskat placeringsdatum i närtid från det
att ansökan gjorts inte kunnat erbjudas plats.

Bristande måluppfyllelse

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat
placeringsdatum ska öka

Hanteringen av placering har setts över och
inför 2021 kommer vi att använda ett annat
system för förskoleplaceringar där vi bättre kan
följa upp detta målområde

I det administrativa systemet där
vårdnadshavare önskar placeringsdatum har
inte förvaltningen haft möjlighet att lägga in tid
för handläggning av ärenden vilket resulterat i
att möjligheten att tillgodose vårdnadshavare

Bristande måluppfyllelse
Företagarnas omdöme om kommunens
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näringslivsklimat ska förbättras/öka

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

Målet uppnås inte. Företagarnas
sammanfattande omdöme sjunker till 3,33 jmf
med 2019 års värde på 3,38. Detta följer
utvecklingen i riket mellan åren.

I årets KKiK-mätning sjunker resultatet med en
procentenhet jämfört med året innan. Antalet
samtal ringda som mäts är 54 och resultatet
gör att vi ligger i en genomsnittlig nivå i
jämförelse med de andra kommunerna som
deltar i mätningen.

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har under året reviderat
Näringslivspolitiskt program. Sedan augusti
finns också en tjänst som heltidsanställd
näringslivsansvarig bemannad inom
kommunstyrelseförvaltningen. Övergången till
heltidsanställd näringslivsansvarig på plats i
kommunens organisation borgar för en
närmare, mer frekvent och mer omfattande
kontakt mellan företagare och kommun.
Företagsbesök, företagsfrukostar och
företagsluncher fortsätter att bedrivas men
värdering kommer att ske om dessa kan
utvecklas med anledning av att kapaciteten
hos näringslivsfunktionen har utökats.
Etableringsteam startas för att underlätta för
företag som vill etablera sig i Oxelösund och
för befintliga företagare i Oxelösund som vill
utöka sin verksamhet. Ett prioriterat
utvecklingsområde är att förbättra de
kommunala verksamheternas dialog med
företag och företagare.

God måluppfyllelse
Andelen medborgare som får svar på sitt mejl
till kommunen inom två dagar ska bibehållas
I årets KKiK-mätning får vi ett 100 % resultat.
Det innebär en förbättring med 2
procentenheter från förra årets mätning.
Mätningen gäller de mejl som skickas till
kommuncenter. I snitt tog det en timme att få
ett svar på en fråga av Kommuncenter.
Genomsnittstiden för andra kommuner är tre
timmar. Genom en uppdaterad webb med
korrekt information minskar vi antal mejl som
skickas vidare i organisationen.
Andelen medborgare som ringer kommunen
som får svar på sin fråga direkt ska öka
I årets KKiK-mätning ökar tillgängligheten vilket
innebär att den som ringer får svar på sina
frågor direkt utan att samtalet kopplas vidare.
Oxelösunds Kommuncenter har ett högre
resultat än genomsnittet av kommunerna i
jämförelsen.

Bristande måluppfyllelse
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Hållbar utveckling
3 av 18 KF- och nämndmål är inte mätbara och
ingår inte i cirkeldiagrammet.

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

Måluppfyllelse
Cirkeldiagrammet visar KF- och nämndmålen.
Resultaten av de mätta målen mellan de olika
nämnderna varierar mellan att ha en Låg
måluppfyllelse till att ha en Mycket god
måluppfyllelse.

Sammanslagna målvärden för
kommunfullmäktige och nämnder. Mod och
framtidstro når nivån God måluppfyllelse.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges mätbara mål

Ingångsvärde
(2019)

Resultat
2020

(KS) Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara
max 5 %

-1,4%

Mäts ej

(KS) Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av
skatter och statsbidrag ska vara 2020 2,0 %, 2021 1,5
% och 2022 1,5 %.

0,3%

5,7%

100,0%

94,1%

38,1%

36,2%

Index 80

Ingen uppg

8,4%

10.1%

248 950

150 535

(KS) Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40%

48%

45%

(VON) Andelen nyanlända som har lämnat
etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera,
status efter 90 dagar, ska vara minst 40 %

34%

Ingen uppg

(KS) Nettokostnadsandelen ska vara max 99 %
(KS) Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %
(KS) Medarbetarengagemanget bland kommunens
anställda ska öka.
(KS) Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska
(KS) Resande med kollektivtrafik ska öka
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Status och
utveckling

Soliditeten visar på hur stor del av
balansräkningens tillgångar som finansieras
med eget kapital. Koncernens soliditet är
36,2 %, något lägre än föregående årsvärde
på 38,1 %, men fortfarande betydligt högre än
målet som är på 30 %.

Kommentarer och analys av
kommunfullmäktiges mått
God måluppfyllelse
Avvikelsen från standardkostnad totalt ska
vara max 5 %.
Uppgifter om avvikelse från standardkostnad
kan inte redovisas. Måttet har utgått ur
tillgänglig central statistik (Kolada). Målet ingår
inte i redovisning av måluppfyllnad.

Försämringen av soliditeten beror
huvudsakligen på att kommunen och
Oxelösunds Hamn har minskat sin soliditet.
Förab, NOVF och Onyx har förbättrats sin
soliditet. Kommunens lägre soliditet beror på
att kommunen har ökat sin låneskuld för
finansiering av ökade investeringar.
Kommunen har också en betydlig högre
avsättning för sluttäckning av deponin
Björshult. Oxelösunds Hamn lägre soliditet
beror på högre lånevolymen för finansiering av
ökade investeringar.

Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel
av skatter och statsbidrag ska vara 2 %.
Uppnått värde för 2020 är 5,7 %, en förbättring
mot ingångsvärdet på 0,3 % och målet uppnås.
Den största orsaken till förbättringen är
betydligt högre generella statsbidrag och
utjämning samt andra stöd som uppgår till
197,8 mkr. En förbättring med 53,5 mkr
gentemot föregående år. Nämndernas resultat
är också betydligt bättre än föregående år, ett
överskott på 6,7 mkr som kan jämföras med ett
underskott på 4,8 mkr 2019.

Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska
minska.
Sjukfrånvaron bland kommunens anställda
hade vid en jämförelse mellan 2018 och 2019
minskat något och inledningen av 2020 såg
lovande ut med något lägre siffror än
motsvarande månader året innan.

Nettokostnadsandelen ska vara max 99 %.
En viktig förutsättning för god ekonomisk
hushållning är att det finns en balans mellan å
ena sidan kommunens skatteintäkter,
statsbidrag och utjämning och å andra sidan
de löpande intäkterna och kostnaderna.
Nettokostnadsandelen visar den balansen. Om
nettokostnadsandelen är lägre än 100 % har
kommunen en positiv balans. Uppnått värde
för 2020 är 94,1 %, en förbättring mot
ingångsvärdet på 100,0 %, och målet uppnås.
Verksamhetetens intäkter har ökat med 4,1
mkr vilket bland annat beror på högre bidrag
10,1 mkr och lägre intäkter för
exploateringsförsäljningar 6,8 mkr.
Verksamhetens kostnader har ökat med 2,1
mkr. Några större förändringar är lägre
kostnader för pensioner 4,5 mkr och tjänster
4,1 mkr samt högre kostnader för fastigheter
2,4 mkr och material 6,9 mkr. Intäkter från
skatter och statsbidrag är 46,2 mkr högre än
2019. De flesta stora förändringar är en följd av
coronapandemin

Under mars månad började smittspridningen
av covid-19 och rekommendationer om att
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
infördes. Under framför allt april ser vi mycket
stora ökningar av sjukfrånvaron vilket fortsatt
under året med något lägre nivåer under
sommarmånaderna. Bortsett från jan och
februari har sjukfrånvaron legat över 2019 års
nivåer under alla månader. Det är omöjligt att
veta hur stor del av sjukfrånvaron som
påverkats av covid-19 men med högsta
sannolikhet kan huvuddelen av ökningarna
hänföras till pandemin.
Resande med kollektivtrafik ska öka.
Drygt 150 000 resande under 2020 motsvarar
en minskning med 40 % jämfört med 2019.
Orsak till detta är coronapandemin som
medfört att många har arbetat/studerat
hemifrån. Många har också undvikit att resa
kollektivt på grund av smittorisk.

Andelen ekologiska livsmedel ska öka.
Efter ett uppehåll i servering av vegetarisk kost
under våren 2020, på grund av
coronapandemin, har kostenheten återgått till
att servera vegetarisk kost från och med
höstterminen.

Vidtagna åtgärder vid bristande
måluppfyllelse

Arbetet för att minska sjukfrånvaron
fortsätter med fokus på hälsosamtal och
stöd av rehabiliteringsstödjare vid
identifierad ohälsa. Satsningen
utvärderades under sommaren 2020 och
utifrån det positiva resultatet har beslut
fattats om att fortsätta arbeta utifrån

Bristande måluppfyllelse
Kommunkoncernens soliditet ska vara minst
30 %.
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Andelen ekologiska livsmedel ska öka

modellen. Coronapandemin tros också
påverka det allmänna hälsoläget i stort, i
form av oro, bearbetning av obehagliga
upplevelser och ökad arbetsbelastning.
Det kan också komma att påverka
medarbetarnas sjukfrånvaro, varav fler
insatser sannolikt kan komma att göras
inom dessa områden.

Från och med höstterminen har kostenheten
bytt redovisningssystem för att mäta andel
ekologisk kost. Resultatet är därför inte
säkerställt i förhållande till ingångsvärdet.

34 (95)

Kvalitetsredovisning
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)
Här följer RKA:s årliga kommunrapport för de
kommuner som ingår i nätverket KKiK.
Rapporten tar ett utifrånperspektiv i sin
beskrivning och jämför kommunen i relation till
riket.

Följande vägledande principer definierar KKiK:
•
•

KKiK är ett nationellt nätverk som pågått sedan
2006 och i dagsläget omfattar cirka 260
kommuner. Dessa utmanar sig själva genom
att årligen ta fram och jämföra resultat med
varandra för att utveckla kvaliteten på
tjänsterna.

•
•

•
•

KKiK har ett politiskt ägarskap och
utgår från KFs perspektiv med styrning
och medborgardialog i fokus
KKiK utvecklas i samarbete mellan
SKR, RKA och medlemmarna
Nyckeltalens antal ska vara begränsat
Nyckeltalen ska spegla kvalitet,
ekonomi och beröra såväl
välfärdsuppdraget som utvecklingen av
lokalsamhället
Nyckeltalen ska vara jämförbara
Nyckeltal som kommunen inte kan,
eller i ringa utsträckning kan påverka,
ska helst inte användas.

Färgförklaring:
Bästa 25 % av kommunerna
Mittersta 50 % av kommunerna
Sämsta 25 % av kommunerna

Barn och unga

2018

2019

5,4

4,7

151 872

168 407

70

72

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

78,9

69,5

82,3

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

81,2

78,9

88,6

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)

81,3

81,5

90,2

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)

59,3

Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)

93,8

89,4

99

103 689

116 421

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)

63,3

66,3

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)

0,0

0,0

124 344

127 440

181,5

131,7

Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år

15

15

Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

11

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska
och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev

2020

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år
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68,6

Personaltätheten i förskolan sjunker något till
snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de
senaste tjugo åren har personaltätheten varit
högre vid tre tillfällen. År 2016, 2017 och 2018
var det 5,1 barn per årsarbetare.

Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa
men här finns mycket stora variationer mellan
skolenheter, där det i vissa skolor endast är
hälften av eleverna som fått godkänt betyg.
Här behövs lokal analys.

Behörigheten till gymnasiet förbättras för både
flickor och pojkar. Skillnaden mellan pojkars
och flickors resultat är störst i landsbygds- och
lågpendlingskommuner och minst i
pendlingskommuner nära storstad eller större
stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt.
Könsskillnaden är dock mycket mindre än den
skillnad som finns mellan elever med
grundskole- respektive högskoleutbildade
föräldrar. Bara hälften av eleverna med
grundskoleutbildade föräldrar klarar
grundskolan och blir behöriga till gymnasiet.
Detta är ett missförhållande som kräver
krafttag.

Andelen elever som tar examen från
gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan
2015 med ca 66 % för pojkar och 75 % för
flickor. I detta resultat ingår också de elever
som började gymnasiet på
introduktionsprogram, exempelvis
nyinvandrade elever.
Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor
som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett
folkhälsoperspektiv är det en negativ
utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga
på bibliotek har ökat påtagligt senaste året
(2019) i landet.

Stöd och omsorg

2018

2019

2020

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat
försörjningsstöd, andel (%)

81

88

90

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

41

31

35

3 377

4 048

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl.
LSS § 9.9, medelvärde
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)

73

55

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är
viktiga, andel (%)
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB,
kr/inv

5 084

5 138

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt
boende, medelvärde

35

111

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar,
medelvärde

11

19

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

53

36

36

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

82

74

74

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

87

91

82

242 561

244 048

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

Resultaten från genomförda
brukarbedömningar inom området har legat
stabilt de senaste fyra åren, sett till rikets snitt.
Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån
en helhetssyn varierar spridningen från 65-100
% och bedömningen av särskilt boende
varierar spridningen från 52- 100 %. I den
egna analysen är det viktigt att resultaten bryts
ner på enhetsnivå, för att spåra trender och
utvecklingsområden.

Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om
försörjningsstöd ökat i förhållande till de två
senaste åren. Så även väntetiden för plats på
LSS boende, medan väntetiden för plats på
särskilt boende för äldre har förbättrats något.
Men sammantaget ligger väntetiden till särskilt
boende på en högre nivå de två senaste åren i
förhållande till en längre tidigare trend, vilket är
alarmerande. Väntetid är för övrigt en mycket
viktig trygghetsaspekt generellt sett, men
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framför allt för utsatta målgrupper. Är
väntetiderna orimligt långa bör det vara ett
prioriterat område att åtgärda.

minskat i förhållande till förra året, vilket är
positivt. Men spridningen ligger mellan 7-23
personer. I den egna kommunen är det även
viktigt att analysera ytterfall för att vid behov
kunna sätta in åtgärder för att förbättra
kontinuiteten och säkra en trygg och värdig
omsorg.

Personalkontinuiteten för äldre som har
omfattande omsorgsbehov, och får stöd av
hemtjänsten minst två gånger om dagen, har

2018

2019

2020

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)

98

98

100

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel
fråga, (%)

59

46

65

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)

87

85

84

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat
arbeta eller studera, andel (%)

29

23

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)

29

20

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar),
andel (%)

34

19

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

75

69

Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar

32

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person

485

480

Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)

17,8

20,2

39

48

Samhälle och miljö

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)

Inom området arbetsmarknad och integration
finns stora könsskillnader. Vad beror det på?
Kvinnor klarar SFI bättre än män (51 % jämfört
med 41 %), medan män i högre utsträckning
kommer ut i arbete från kommunens
arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor (40 %
jämfört med 36 %). När det gäller dem som
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta
eller studera syns 2019 en klar försämring mot
föregående år. Mindre än hälften av männen
(42 %) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28
%) arbetar eller studerar efter att de lämnat
etableringsuppdraget.

20,2

Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi
senaste år sett en förbättring då mängden
insamlat osorterat hushållsavfall minskat.
Denna trend har brutits och mängden insamlat
avfall har återigen ökat vilket är negativt.
Andelen miljöbilar i den egna organisationen
visar på stora skillnader mellan
kommungrupper. I städerna finns den högsta
andelen och på landsbygden den lägsta. Detta
mönster går igen vid jämförelse med totala
mängden bilar i kommunen geografiskt.
Andelen miljöbilar sjunker något för varje år,
delvis pga förändrade miljöbilsdefinitioner.

Resultatet som avser handläggningstid för
bygglov varierar stort från någon enstaka dag
till över 120 dagar. Här finns inga geografiska
mönster utan orsakerna behöver analyseras i
respektive kommun.

Trenden för andel ekologiska livsmedel har
ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har
nu planat ut. Spridningen mellan kommuner är
stor, det lägsta värdet är 6 % och det högsta
83 %, vilket troligen speglar skilda
ambitionsnivåer.

Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de
företagare som haft kontakt med kommunen
under året står för bedömningen) förbättras
stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.
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Utvärdering av kommunens resultat och ställning
Resultaträkningen
Kommunen fortsätter att sälja icke-strategiska
anläggningstillgångar. Syftet är att
tillhandahålla mark för bostäder, främja
företagande och frigöra kapital. 2020 såldes
fastigheter på Femöre, Lastudden och ett nytt
exploateringsområde på Stenvikshöjden för
sammanlagt 13,5 mkr, 4,1 mkr lägre än
föregående år.

Årets resultat
Kommunens verksamheter finansieras av
skattemedel och till en mindre del av avgifter
och andra intäkter. Kommunen budgeterade
ett ursprungligt resultat på 24,2 mkr.
Nämndernas budget har förstärkts med 4,6
mkr ur anslaget för prioriterade grupper och
med 4,5 mkr ur anslaget för oförutsedda
utgifter. Från anslaget nya kapitalkostnader har
6,6 mkr fördelats. Kommunens budgeterade
resultat påverkas dock inte av dylika
ombudgeteringar

Kostnader
Verksamhetens kostnader ökade med 2,1 mkr
(30,3 mkr) mellan åren. Kostnader för köpt
verksamhet har ökat med 2,0 mkr. Kostnader
för hyror och övriga fastighetskostnader, har
en ökning på sammanlagt 3,9 mkr.
Personalkostnader har minskat med
sammanlagt 6,9 mkr varav pensionskostnader
står för den största delen av minskningen (4,5
mkr). Kostnader för material har ökat med 6,9
mkr främst för köp av skyddskläder vilket kan
hänvisas till coronapandemin. Övriga tjänster
och kostnader har minskat med 5,3 mkr, bland
annat lägre kostnader för utbildning och
konsulter också som följd av den pågående
coronapandemin. Utrangeringar har skett på
2,2 mkr som avser främst gatubelysning
armaturer pga byte till LED-belysning (1,2 mkr)
och kök Ramdalens skola (0,9 mkr) där ett nytt
kök ska uppföras.

Årets resultat är 43,7 mkr en förbättring med
41,3 mkr i jämförelse med 2019 årsresultat på
2,4 mkr.

Kostnader för anskaffning i exploateringsverksamheten uppgick till 1,4 mkr.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning
är att kommunen har en balans mellan
kostnader och intäkter. Ett nyckeltal är
nettokostnadsandelen, det vill säga hur stor
andel av de löpande kostnaderna tas i anspråk
av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
En nettokostnadsandel på över 100 % innebär
att kostnaderna överstiger intäkterna.
Nettokostnadsandelen (exklusive
nedskrivningar) 2020 var 94,1 %, en förbättring
jämfört med 2019 (100,0 %).

Förändring av intäkter och kostnader
Intäkter
Intäkterna är högre än 2019, 4,1 mkr, 2,4 %.
Några av de stora förändringarna är försäljning
av kost -1,0 mkr, medan avgifter för
barnomsorg ökat med 0,6 mkr samt markhyror
och arrenden ökat 0,5 mkr. De största
förändringar är inom bidrag och försäljning av
exploateringsverksamhet.
Intäkter från bidrag har ökat med 10,1 mkr.
Kommunen har fått extra bidrag från staten
som kompensation för en del av
sjuklönekostnader och coronarelaterade
merkostnader på sammanlagt 19,5 mkr, en
ökning på 14,2 mkr jämfört med föregående år.
EU-bidrag ökade med 2,5 mkr och bidrag från
Socialstyrelsen ökade med 1,0 mkr. Bidrag
från Migrationsverket fortsätter att minska, från
24,8 mkr till 17,2 mkr år 2020.
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Skatteintäkter från allmän kommunalskatt
minskade med 0,7 mkr. Oxelösund får mindre
kommunalskatt för 2019 än vad
Riksskatteverket betalade ut preliminärt, det vill
säga en negativ slutavräkning. Enligt Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) beräknas ett
avdrag med -674 kr per invånare för
kommunerna. I förra bokslutet bokade vi upp
en skuld på -430 kr per invånare, vilket blir en
försämring i år med ytterligare -244 kr per
invånare. Det försämrade kommunens resultat
med 2,9 mkr. För 2020 räknar SKR med att
kommunerna återigen kommer att få en
negativ slutavräkning, -715 kr per invånare och
då ska Oxelösund alltså betala tillbaka
-8,5 mkr.

Avskrivningar och nedskrivningar
Kostnader för avskrivningar är 23,0 mkr,
0,9 mkr högre än 2019 vilket beror på den
fortsatt höga investeringstakten.

De generella statsbidragen ökade med
53,5 mkr (37,1 %) jämfört med 2019, den
största skillnaden inom kostnadsutjämningen
(26,6 mkr), inkomstutjämningen (1,8 mkr),
regleringsbidrag (3,8 mkr) och LSS utjämning
(-3,1 mkr). En ny beräkning för
kostnadsutjämning har infört från och med
2020 och har medfört ett bidrag på 14,0 mkr
jämfört med en avgift på 12,6 mkr år 2019.
Regeringen har under 2020 beslutat om extra
tillskott, de så kalla kallade nya
välfärdsmiljarderna. För Oxelösunds del har
det resulterats i en utbetalning av 21,7 mkr.
Utöver det finns en preliminär kompensation
för minskat skatteunderlag på 0,7 mkr.

Skatter och statsbidrag
Kommunens intäkter består huvudsakligen av
skatter och generella statsbidrag.
Utdebiteringen är fortsatt 22:22 per
skattekrona i kommunen.
Skatteintäkterna baseras på hur många
invånare kommunen har 1 november året före
budgetåret. Invånarna detta datum 2019 (11
953) var 74 personer mindre än 2018 (12 027).
Skatter och statsbidrag ökade med 46,2 mkr
från 710,8 mkr till 757,0 mkr.

Skatter och statsbidrag

Budget
2020

Redovisning Avvikelse
2020
2020

Redovisning
2019

Redovisning
2018

Skatteintäkter
Slutskatteavräkning
Inkomstutjämning
Kostnadsutjämning
Regleringsavgift/bidrag
LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Mottagande av flyktingar
Välfärdsmiljarderna
Övrigt

582,0
0,0
124,3
1,5
13,4
-2,7
25,5
5,6
0,0
-7,2

570,7
-11,5
124,8
14,0
12,2
-6,3
25,2
5,5
21,7
0,7

-11,3
-11,5
0,5
12,5
-1,2
-3,6
-0,3
-0,1
21,7
7,9

571,4
-4,9
123,0
-12,6
8,5
-9,4
24,4
10,4
0,0
0,0

556,6
-2,5
118,4
-25,4
1,9
-7,6
23,9
13,4
0,0
0,9

Summa

742,4

757,0

14,6

710,8

679,6

en minskning med 5,4 mkr jämfört med
föregående år vilket främst beror på lägre
utdelningar på 5,2 mkr. På grund av
coronapandemin har Oxelösunds Hamn inte
lämnat utdelning under 2020.

Finansnettot
Finansiella intäkter utgörs av ersättning från
våra koncernbolag för deras andel av
upplåningen, av utdelningar från bland annat
Oxelösunds Hamn och Förab samt av
utbetalning av överskottsmedel från
Kommuninvest. Finansiella intäkter är 9,8 mkr,

Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på
våra lån för kommunen och bolagskoncernen
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samt ränta på pensionsskulden. Övriga
finansiella kostnader är bankavgifter och
inkassokostnader. Avsättningen för
sluttäckning av deponin Björshult har också
medfört en finansiell kostnad på 0,5 mkr. Totalt
är finansiella kostnader 10,4 mkr, en ökning på
0,6 mkr jämfört med föregående år.

Soliditeten, andelen av tillgångar som
finansierats med eget kapital, har minskat från
28,4 % till 25,9 %. Försämringen är en följd av
högre lånevolymen på grund av högre
investeringar och en högre avsättning för
sluttäckning av deponin Björshult. I
kommunens balansräkning finns bolagens
långfristiga skulder och kommunens
motsvarande fordringar på bolagen som del av
vår koncernbank. Utan dessa skulle soliditeten
vara 38,8 % (44,4 %).

Finansnettot blev sammanlagt ett underskott
på 0,7 mkr.

Balansräkningen
Balansräkningen ger en ögonblicksbild av den
ekonomiska ställningen vid en viss tidpunkt.
Balansräkningens förändring visas i
kassaflödesanalysen.

Inkluderas dessutom pensionsförpliktelsen
som finns under ansvarsförbindelsen och inte
är upptagna på balansräkningen är soliditeten
11,9 % (inklusive pensionsskuld och justering
för koncernbanken).

Under året har balansomslutningen ökat med
143,7 mkr vilket motsvarar 11,5 %.

Leasingavtal
Kommunens leasingkontrakt behandlas som
operationell leasing och innebär ett åtagande
på 4,3 mkr (6,9 mkr) och utgörs av återstående
nominella leasingavgifter. Utöver detta
tillkommer IT- inventarier inom
samarbetsavtalet med Nyköpings kommun.
Leasingavgifter för 5,4 mkr (5,8 mkr) har
betalats under 2020.

Tillgångar
Anläggningstillgångarna ökade med 160,4 mkr.
Den största ökningen är inom materiella
anläggningstillgångar som ökade med
145,4 mkr till följd av årets investeringar,
minskat med avskrivningar och försäljningar.
De finansiella tillgångarna ökade med 12,4 mkr
vilket främst beror på utökad lån till
Kustbostäder på 15 mkr.

Kommunens policy är att endast leasa
personbilar och larmsystem. Även datorer
leasas inom ramen för samarbetsavtal med
Nyköpings kommun. I undantag har dock gjorts
för teknisk utrustning där olika krav omöjliggjort
köp.

Omsättningstillgångarna minskade med
16,7 mkr vilket främst beror på lägre likvida
medel samt lägre fordringar på Skatteverket.

Eget kapital

Borgensåtaganden

Ingående värde på eget kapital var 355,0 mkr.
Värdet har justerats med -38,3 mkr vilket utgör
en justering av avsättning till sluttäckning för
deponin Björshult.

Kommunens borgensåtaganden och övriga
ansvarsförbindelser uppgick till 20,8 mkr
(20,9 mkr). Borgensåtagande för Förabs
banklån är på 20,7 mkr. Hyresgarantier står för
0,1 mkr (0,2 mkr).

Avsättningar

Koncernbanken

Avsättningen på pensionsskulden ökade med
6,8 mkr från 72,4 mkr till 79,2 mkr. Övriga
avsättningar ökade med 38,1 mkr, vilket främst
beror på avsättningen till sluttäckning av
deponin Björshult.

Koncernbankens uppgift är att förse
Oxelösunds kommun och dess helägda bolag
med lån och likvida medel till lägsta möjliga
räntekostnad. Kapitalförvaltning och
samordning av koncernens likviditet ingår i
koncernbankens uppdrag. Verksamheten
bedrivs enligt finanspolicyns regler och med
hjälp av en finanskommitté.

Skulder
Långfristiga skulder ökade med 87,9 mkr,
genom kommunens nyupplåning 72,9 mkr för
att finansiera en del av investeringarna och
Kustbostäders nyupplåning 15 mkr.

Finanspolicyn och tillhörande riktlinjer har
reviderats under 2020. Ett tillägg är ej
medgivning av placering i företag vars
huvudsakliga verksamhet är utvinning av
fossila bränslen, produktion av pornografi eller
spel.

De kortfristiga skulderna ökade med 5,3 mkr
vilket bland annat beror på högre
leverantörsskulder, skuld till staten och
semesterlöneskuld samt lägre skuld till
koncernbolag och lägre upplupna kostnader.
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Ett annat tillägg är att kommunkoncernen alltid
skall se över möjligheten till att utnyttja grön
finansiering. Under 2019 beviljades första
gröna lånet för Oxelöskolan på 250 mkr. Under
2019 beviljades ytterligare ett grönt lån för byte
av LED-belysning på 16 mkr. En tredje
ansökan om grönt lån för till- och nybyggnation
av äldreboende på 60,2 mkr har skett i slutet
av 2020 och beviljats i början av 2021.

från och med 1998 redovisas löpande som
kostnad i resultaträkningen och avsättning i
balansräkningen.

Kommunen strävar efter ett lågt positivt saldo
på koncernkontot. Avtalet med Sörmlands
Sparbank ger också tillgång till en kontokredit
på 60 mkr för att överbrygga eventuella kortare
likviditetsbehov.

Kommunens pensionsskuld förvaltas av KPA
som tog över förvaltningen från Skandia
oktober 2020. KPA sköter också
pensionsutbetalningarna.

Utöver detta finns intjänade förmåner för
deltidspolitiker vilka också har rätt till pension.
Merparten av den individuella delen av
pensionsförmåner utbetalas under mars
månad följande år för individuell placering.

Pensionskostnader

Extern upplåning för kommunen och dess
helägda bolag görs av koncernbanken.
Undantag görs för Oxelösunds Kommuns
Förvaltnings AB (Förab) vilket lånar direkt med
kommunens borgen.

Kostnaderna för pensioner minskade med
4,5 mkr från 51,1 mkr till 46,5 mkr.

Den totala låneskulden uppgår till 714,0 mkr
(626,1 mkr) en ökning med 87,9 mkr.
Kommunens del av låneskulden ökade med
72,9 till 279,3 mkr. Bolagens skuld ökade med
15 mkr till 434,7 mkr. Kommunens del av
låneskulden uppgår till 39,1 % (33,0 %).
Kommunens lån har ökat från 52,0 mkr år
2017 till 279,3 mkr år 2020 vilket beror på den
intensiva investeringsperioden.

Pensionskostnader
inkl. löneskatt (mkr)

2020

2019

Förändring avsatt till pensioner
Individuell del
Pensionsutbetalningar
Övrigt

5,1
21,0
19,4
1,0

8,5
19,5
22,5
0,6

Summa

46,5

51,1

Pensionsskuld
Kommunens totala pensionsskuld uppgår till
329,3 mkr (326,4 mkr) varav 75,9 % (77,8 %)
redovisas som ansvarsförbindelse utanför
balansräkningen. I takt med att gamla
pensioner betalas ut kommer en ökande andel
av skulden att finnas i balansräkningens
avsättning.
Den avsatta skulden i balansräkningen ökade
med 6,8 mkr (10,6 mkr) och
ansvarsförbindelsen minskade med -3,9 mkr (8,5 mkr).

Pensionsförvaltning
inkl. löneskatt (mkr)
Avsättning
Ansvarsförbindelser
Totala pensionsförpliktelser
Finansiella placeringar för
framtida "pensioner"
"Återlånade" medel

Genomsnittsräntan har sjunkit. Vid årsskiftet
var räntan 1,12 % (1,23 %).
Genomsnittlig räntebindningstid är 3,41 år
(3,60 år). Tiden ligger inom det intervall som
finanspolicyn anger, mellan 2,5 – 7,5 år.
Genomsnittlig kapitalbindningstid är 3,10 år
(3,27 år) och ligger över minimigränsen i
finanspolicyn som är 1,5 år.

2020

2019

79,2
250,1
329,3

72,4
254,0
326,4

0,0

0,0

329,3

326,4

Avslutande kommentarer

Pensioner

Det bokförda resultatet är 43,7 mkr för 2020.
Verksamheten gjorde ett överskott på 6,7 mkr
(- 4,8 mkr). Samtliga nämnder förutom
Utbildningsnämnden gjorde ett överskott
gentemot budget under 2020. Under året har

Pensioner redovisas enligt blandmodellen,
vilket innebär att pensioner intjänade till och
med 1997 behandlas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som intjänats
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6,8
-3,9

kommunsverige erhållit stora statsbidrag och
ersättningar från regeringen. Oxelösunds
kommun har under 2020 erhållit extra
statsbidrag på 21,7 mkr utöver detta har
Oxelösund erhållit ersättning på 9,0 mkr för
sjuklön under perioden april till och med
december 2020. Därutöver har kommunen
erhållit 7,9 mkr från Socialstyrelsen för corona
relaterade merkostnader. De bidrag som vi
erhållit för sjuklön och coronarelaterade
merkostnader är den främsta orsaken till att
nämnderna gör ett positivt resultat för 2020.

och elevpengen. Pengen har under 2020
förändrats. Ett gemensamt arbete mellan
utbildningsförvaltningen och ekonomienheten
pågår för att alla delar i organisationen skall
förstå ekonomistyrningen och barn och
elevpengen och kunna använda detta i sin
egen enhet. Inom vuxenutbildning pågår
dessutom ett utvecklingsarbete.
Under 2020 blev finansnettot negativt för första
gången på många år på grund av kostnaden
för den ökade låneskulden och utebliven
utdelning från Oxelösunds hamn bland annat.
Under året minskade genomsnittsräntan från
1,23 % till 1,12 %. För de närmaste åren
kommer finansnettot att fortsätta att vara
negativt och dessutom öka i underskott på
grund av den ökande låneskulden. Detta ger
en ökad räntekänslighet för kommunen. Det
gör att finansnettot under de närmaste åren
inte kommer att kunna hjälpa upp kommunens
resultat som det har gjort under de senaste
åren. Oxelösunds kommun kommer att i
framtiden var beroende av att nämnderna
håller sin budget.

Detta betyder att Oxelösunds resultat för 2020
till stor del utgörs av bidrag av olika slag. Med
tanke på de utmaningar som kommer de
närmaste åren i form av stora investeringar
och en åldrande befolkning innebär att
prioriteringar kommer att behöva ske och ett
omfattande förändringsarbete kommer att
behövas om Oxelösund skall behålla greppet
om ekonomin i framtiden.
Under året investerade vi för 174,4 mkr för att
betala dessa investeringar har vi enbart lånat
72,9 mkr under 2020. Detta har varit möjligt via
ett högt ekonomiskt resultatmål, våra
avskrivningar samt god likviditetsplanering.

För att fortsätta ha ett grepp om framtiden
behöver det finnas en reserv för oförutsedda
utgifter som bland annat kan hantera de
förändringar i demografin som sker under året
eller andra oförutsedda utgifter som
uppkommer under året.

Ett fortsatt utvecklingsområde är Vård- och
omsorgsnämnden som hade ett negativt
resultat under 2019 på 15,8 mkr. 2020 gjorde
Äldreomsorgsförvaltningen ett underskott på
4,1 mkr och Social- och omsorgsförvaltningen
ett överskott på 5,4 mkr. Detta gjorde att Vårdoch omsorgsnämnden totalt gick med ett
överskott på 1,3 mkr. Under våren 2019
gjordes en genomlysning av Vård- och
omsorgsnämnden. Dess slutsatser har börjat
omsättas i beslut och aktiviteter vilket lett till
tydliga ekonomiska resultatet i form av
minskade underskott. Processen är inte klar då
det återstår arbete inom främst
Äldreomsorgsförvaltningen. Det är väsentligt
att detta arbete fortsätter så att samtliga
åtgärder genomförs.

Samtidigt behöver kommunen ha ett
resultatkrav för att möta framtiden. Det är
viktigt att föra en diskussion av dess storlek
med tanke på bland annat den
investeringsperiod som Oxelösund står inför de
närmaste åren genom tex ny skola/förskola
och med anledning av den åldersstruktur som
finns i befolkningen och de utmaningar som
finns inom kommunens olika verksamheter.
En annan viktig faktor för att ha en långsiktigt
stabil ekonomi är att kunna ta hand om den del
av kommunens pensionsåtagande som finns
utanför balansräkningen. Under 2016 blev
soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen och
med justering för koncernbank för första
gången positiv, 3,7 %. Förbättringen har
fortsatt under 2017 14,2 % och även 2018 har
förbättringen fortsatt upp till 14,4 %. För 2019
har dock en försämring skett till 12,6 % och för
2020 fortsatte försämringen till 11,9 %.
Minskningen 2020 beror på avsättningen på
Björshult på 41,9 mkr och ökad skuldsättning
på grund av den investeringsperiod Oxelösund
är inne i.

Ett annat utvecklingsområde är
Utbildningsnämnden. Under 2019 hade
Utbildningsnämnden ett underskott på 7,9 mkr.
I början på 2020 har Utbildningsnämnden stora
svårigheter att ta fram en budget i balans.
Resultat för 2020 slutade på ett negativt
resultat på 1,7 mkr vilket är en klar förbättring
mot den situation som var i början på året.
Inom både Vård-och omsorgsnämnden och
Utbildningsnämnden är bemanningen i de olika
verksamheterna en oerhört central fråga för att
uppnå en god kvalitet gentemot brukarna och
samtidigt ha en god ekonomi. Samtidigt
behöver ett utvecklingsarbete göras kring
Utbildningsnämndens främsta styrmedel barn

I budget 2021–2023 ligger kommunen med en
nettokostnadsandel på 98 %, 100 % och 102
%. Nettokostnadsandelen 2019 låg på 100,0 %
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vilket är 0,5 % lägre än 2018. 2020 hamnar
nettokostnadsandelen på 94,1 % vilket i mångt
och mycket beror de extra statsbidragen för
pandemin och ersättningen för Corona
relaterade merkostnader och ersättning för
sjuklön.

Bolagskoncernen

Långsiktigt är en nettokostnadsandel på över
100 % inte hållbar. När sedan våra
investeringar skjuter fart och skulderna också
ökar i takt med investeringarna kommer det
krävas att nettokostnadsandelen fortsätter att
ligga klart under 100 % även i framtiden för att
Oxelösund skall klara av sina
framtidsutmaningar.

Omsättning, mkr

Förab
Nyckeltal

2020

2019

2018

Balansomslutning mkr

818,2

775,9

733,1

26,0%

24,8%

23,8%

272,3

287,0

275,7

Årets resultat, mkr

20,8

20,1

19,2

Antal anställda

105

104

98

Soliditet

Uppföljning av kommunmål

Under 2020 når kommunen samtliga sina
finansiella mål vilket är mycket positivt. Detta
gör att vi 2020 ur ett finansiellt perspektiv når
god ekonomisk hushållning. Målet för
resultatkravet ligger 2020 på 5,7 % vilket är en
klar förbättring jämfört med 2019. De
finansiella målen för resultatkrav och
nettokostnadsandelen ligger klart bättre än
2019. Mycket av denna förbättring kan
tillskrivas de bidrag som vi erhållit från staten
och olika myndigheter på grund av
coronapandemin. För 2020 blev soliditeten för
koncernen 36,2 % vilket är något lägre än
föregående årsvärde på 38,1 %. Kommunens
lägre soliditet beror på att kommunen har
också ökat sin låneskuld för finansiering av
ökade investeringar. Kommunen har också en
betydlig högre avsättning för sluttäckning av
deponin Björshult. Oxelösunds Hamn lägre
soliditet beror också på högre lånevolymen för
finansiering av ökade investeringar.

De kommunala bolagen ska bidra till att
kommunen når visionen och de kommunmål
som sätts upp i Mål och budget.

Kommunkoncernen

God folkhälsa

Utvärdering av koncernens
resultat och ställning

Sjukfrånvaron är en indikator på folkhälsan och
då personalen i båda bolagen har låg
sjukfrånvaro bidrar det direkt till en bättre
folkhälsa i kommunen. Kustbostäder har dock
det senaste året haft en ökad sjukfrånvaro,
relaterad till den pågående pandemin. Bolagen
arbetar även med den yttre miljön i kommunen
och boendemiljöerna inom allmännyttan. Med
detta arbeta skapar vi trivsel och bidrar positivt
till att ge förutsättningar för bättre livskvaliteten
och folkhälsa.

Mod och framtidstro
Exempel på beslut som stödjer kommunmålet
med att skapa mod och framtidstro är den
antagna målbilden för Prisman 6 vid
Järntorget. En stor investering som är
strategisk viktig för Kustbostäder men även för
Oxelösunds kommun. Ett annat exempel är
planeringen av en ny fjärrvärmeproduktion
med inriktningen att skapa ett långsiktigt
samarbete mellan Vattenfall, SSAB och OEAB.

Trygg och säker uppväxt
Bolagen ser det som viktigt att kunna erbjuda
ungdomar sommarpraktik och yrkespraktik.
Årligen arbetar fler än 30 ungdomar i olika
sorters praktik i någon av bolagens
verksamheter. En målbild är att kunna erbjuda
ännu fler ungdomar yrkespraktik.

Finansiell ställning
Kommunkoncernens resultat uppgår till
87,7 mkr (34,4 mkr). Årets intäkter uppgår till
582,1 mkr (576,3 mkr). Balansomslutningen
ökade till 1 965,5 mkr (1746,2 mkr).
Koncernens soliditet är 36,2 % (38,1 %).
Koncernen har under 2020 utbetalat 7,2 mkr
(7,3 mkr) för arvoden och löner till styrelser och
verkställande direktörer.

Trygg och värdig ålderdom
Tillgängliga fastigheter med hissar är en
förutsättning för många äldre att kunna bo kvar
i egen bostad, så länge som möjligt. Bolaget
har problem att anlägga hissar då byggbolagen
i regionen har för många andra prioriterade
projekt. Utöver hissar diskuteras även

Utbetalning av löner till anställda under året var
460,8 mkr (462,2 mkr).
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möjligheten att etablera fler lägenheter i
centrum vilket bolaget bedömer kommer
attrahera en äldre målgrupp.

Trygg och säker uppväxt
Bolaget skall i bolagsstyrningsrapporten
redovisa vilka trygghetsskapande åtgärder
som genomförts under året.

Attraktiv bostadsort
Att hålla bostadsområden, parker och
grönområden välskötta har betydelse för
ortens attraktivitet men även att ha ett bra
värdskap och bemötande i dialogen med
hyresgäster, medborgare och turister.
Energibolaget bidrag till detta kommunmål med
låga energipriser samt hög tillgänglighet och
service i leveranser av vatten, renhållning, el,
fjärrvärme samt ett väl fungerande stadsnät
med bra utbud.

Kustbostäder har under året renoverat tre
tvättstugor med fokus på att skapa en tryggare
vistelse. Tvättstugor är en av de platser i våra
bostadsområden som upplevs mest otryggt.
Totalt har sju tvättstugor renoverats. Arbetet
med Huskurage fortsätter och blivit extra
aktuellt under Pandemin då risken för våld i
hemmet bedöms ha ökat. Generellt arbetas
med att skapa trivsamma och välskötta
bostadsområden och ha noll tolerans för
klotter. Ägardirektivet anses uppfyllt.

Hållbar utveckling

God folkhälsa

Oxelö Energi har installerat över 30
solcellsanläggningar de senaste åren. Båda
bolagen har bidragit till att börja bygga upp en
infrastruktur med laddstationer för elbilar.
Återbruket som byggts upp fick stängas under
2020 p g a pandemin men kommer öppnas
igen så snart det är möjligt.

Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder
och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda
minst 5 arbetspraktikplatser. Utöver detta skall
bolaget erbjuda minst 20 ungdomar
sommarpraktik.
Kustbostäder har under året haft fler än 5
anställda som kan definieras som
arbetspraktik. Bland annat har ca 30
sommarungdomar varit anställda, 8
säsongsanställda där yrkespraktik och
språkpraktik finns med som viktiga
komponenter. Samt utöver det har bolaget
ytterligare ett antal anställda med fokus på
arbetsplatspraktik. Ägardirektivet anses ej
uppfyllt.

Uppföljning av ägardirektiv
Bolagens bidrag till att uppnå kommunmålen
ingår i den gemensamma beskrivningen av
måluppfyllelsen.
Nedan redovisas uppföljning av 2020 års
ägardirektiv för respektive bolag.

Förab

Bolaget sköter drift och förvaltning av
Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och
omfattning regleras i särskilt avtal med kulturoch fritidsnämnden.

Kommunen ska erhålla utdelning från Förab i
enlighet med av Kommunfullmäktige beslutad
avkastningsplan.
Bolaget har lämnat utdelning i enlighet med
plan.
Bedömningen är att ägardirektivet är uppfyllt.

Bolaget har ett avtal med Kultur och
fritidsnämnden avseende skötsel av IP.
Ägardirektivet anses uppfyllt.

Kustbostäder AB

Attraktiv bostadsort

Mod och framtidstro

Bolaget ska bygga hissar i det befintliga
fastighetsbeståndet eller via nyproduktion
tillskapa lägenheter med tillgång till hiss. Med
målsättning att till år 2027 uppnått att minst 34
% av bolagets lägenheter är tillgängliga via
hiss. Bolaget skall årligen redovisa hur detta
arbete fortskrider samt beskriva en förväntad
efterfrågan.

Bolaget ska ta fram en plan för nyproduktion
med en samlad bild av projekt för olika typer av
bostäder. Planen ska redovisas för
kommunstyrelsen en gång på våren och en
gång på hösten under 2020.
Planen finns framtagen och uppdateras
löpande. Redovisning sker till
kommunstyrelseförvaltning samt till
kommunstyrelsen. Ägardirektivet anses
uppfyllt.

Bolaget har under året beställt en ny hiss men
innan projektet startade gick leverantören i
konkurs. Fokus läggs nu på att etablera 48
lägenheter med bra tillgänglighet i
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centrumfastigheten Prisman 6, med planerad
byggstart hösten 2021. För att nå målet finns
det i planen att göra en större insats i kvarteret
Flädern där det under året diskuterats med en
leverantör om en enklare billigare hisslösning
som skulle kunna användas som referens för
installation i andra fastigheter.

Oxelö Energi AB

Ägardirektivet anses uppfyllt.

Oxelö Energi har hittills under året haft fler än
tre extra resurser i praktik eller som extratjänst.
Bolaget har svårare att kunna erbjuda
ungdomar sommarpraktik då många av de
miljöer som bolaget arbetar med ställer höga
krav på säkerhet och bedöms som olämpliga
miljöer för ungdomarna.

Attraktiv bostadsort
Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder
och arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda
minst 3 arbetspraktikplats.

Hållbar utveckling
Kustbostäder skall följas upp av MSN valda
nyckeltal för att mäta effektivitet och kvalitet
inom områdena: stadsbilden, säkerhet,
lekplatser och snöröjning.
I dialog med MSF har bolaget diskuterat olika
nyckeltal som kan följas upp för att mäta
effektiviteten på utförda arbeten. Arbetet med
nyckeltalen är inte klart varför det behövs mer
tid för att få till dessa.

Ägardirektivet anses uppfyllt.

Ägardirektivet är ej uppfyllt.

Två större arbeten på ledningsnätet har skett
under året.

För att säkra framtida vattenförsörjning ska
VA-nätet hålla en strukturerad förnyelsetakt på
50–80 år efter behov. Bolaget skall årligen
redovisa genomförda åtgärder.

Allmännyttans energiförbrukning redovisas och
följs upp årligen med redovisning av åtgärder
och utfall jämfört med 2017. Målsättningen är
att till år 2022-12-31 skall energiförbrukningen
minskats med minst 6 % jämfört med utfallet år
2017 då energiförbrukningen (el samt värme)
var 137 KWh/kvm.

En huvudvattenledning har relinats. Arbetet
omfattade 1270 meter och 16 schakter. Arbetet
utfördes under 10 intensiva veckor med start i
augusti.
En ca 800 meter lång spillvattenledning på
Folkegatan har infodrats. Kraftig sprickbildning,
deformerade ledningssträckor samt ett stort
inläkage från ett antal gamla serviser har gjort
att denna sträcka varit prioriterad att åtgärda.

Detta är ett långsiktigt arbete och några
exempel på åtgärder är att temperaturgivare
har installerats i varje lägenhet för att bättre
kunna optimera och trimma in värmesystemet.
Ombyggnation av, sekundfjärrvärmenät,
tvättstugor, installationer av solceller och
fönsterbyten är andra åtgärder som
genomförs. Utfallet för 2020 är 139 KWh/kvm.
Trots ovan åtgärder har dessa ännu inte slagit
igenom på den totala energiförbrukningen. Ett
större fokus läggs på att genomföra ytterligare
åtgärder.

Ägardirektivet anses uppfyllt.
Öka antalet kunder till fjärrvärmenätet med
22 st fram till 2022-12-31 jämfört med 2019.
2019 anslöts 2 fastigheter (en villa samt
Oxelöskolan)
2020 anslöts 6 fastigheter ( PEAB Femöre 2 st,
3 st villor samt nya SÄBO på Björntorp)

Ägardirektivet anses uppfyllt.

Ägardirektivet anses vara uppfyllt.
Öka antalet aktiva användare i stadsnätet med
ett långsiktigt mål att nå 3 300 st till år
2022.Redovisning av åtgärder och utfall skall
ske årligen.
Stadsnätet hade vid årsskiftet 3279 aktiva
användare och kommer att nå målet under
2021.
Ägardirektivet anses uppfyllt.
Som indikatorer på arbetet med avfallsplanen,
som syftar till att minska uppkommit avfall och
öka återvinningen, finns följande tre nyckeltal:
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1. Mängd insamlat hushållsavfall.
Utgångsläge 451 kg/person.
Målbild < 380 kg/person.
(Utfall 2019, 465 kg/person)
2. Mängd insamlat mat och restavfall.
Utgångsläge 212 kg/person.
Målbild < 170 kg/person.
(Utfall 2019, 217 kg/person)
3. Mängd insamlade förpackningar och
returpapper. Utgångsläge 70 kg/person.
Målbild > 95 kg/person.
(Utfall 2019, 58 kg/person)

arbeta fram ett nytt mer relevant mål.
Ordna och administrera en årlig hållbarhetsdag
med koppling till kommunens strategi för
hållbar utveckling.
Med anledning av pandemin ändrades
upplägget till att istället arrangera en
hållbarhetsvecka där Oxelösundarna bjöds in
till en aktivitet med att redovisa
hållbarhetsåtgärder med möjlighet att vinna en
elcykel. Många deltog i aktiviteten och
förhoppningen är att kunna återgå till
upplägget med en temadag

Målbilderna är ett långsiktigt mål och det
behövs ändrade beteenden för att nå målen.
Utfallet från mätningar visar försämring trots
informationskampanjer. Utfallet från 2020
erhålls våren 2021.

Ägardirektivet anses uppfyllt.
Utveckla fjärrvärmeverksamheten genom att
utreda alternativ till dagens produktion av
fjärrvärme. Med inriktning att ta tillvara
spillvärmekällor på SSAB. Redovisning av
åtgärder och utfall skall ske årligen.

Ägardirektivet anses inte vara uppfyllt. För att
uppfylla ägardirektivet är bedömningen att det
krävs att hushållsnära sopsortering införs.

Projektet fick mer tid då SSAB flyttade fram
tidplanen ett år. SSAB har även meddelat att vi
inte kan förvänta oss att de kommer kunna
leverera någon spillvärme ut från processen
efter genomförd omställning. Detta innebar att
vi fick välja ett annat upplägg med att
undersöka förutsättningar att bygga en egen
förbränningsanläggning för att kunna värdera
Vattenfalls erbjudande. Förhandlingar pågår
med Vattenfall med målsättning att vara klar
första halvåret 2021. Om vi inte når en
överenskommelse med Vattenfall om ett bra
upplägg finns en alternativ plan med en egen
förbränningsanläggning inne på SSABs
område.

Bolaget skall bidra till att Oxelösund uppnår
minst snittet för installerad solcellseffekt i
Sörmland till år 2022-12-31.Redovisning av
åtgärder och utfall skall ske årligen.
Oxelö Energi har sålt 33 anläggningar av totalt
ca 70 anläggningar i Oxelösund.
Utbyggnadstakten är bra men ändå för låg för
att nå målet i ägardirektivet. De flesta
solcellsanläggningarna i Sörmland byggs på
lantbruk och småindustri vilket Oxelösund har i
betydligt mindre skala jämfört med andra
sörmländska orter.
Ägardirektivet anses ej uppfyllt. Ägardirektivet
är borttaget inför 2021 med målsättning att

Ägardirektivet anses uppfyllt.
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Ekonomiskt utfall
(belopp i mkr)

Affärsområde
Förab
Kustbostäder
Därav:
Allmännyttan
Kommersiella lokaler
Gata/Park förvaltning
Kommunfastigheter
Städ
Övrigt
Oxelö Energi
Därav:
Fjärrvärme
Vatten och avlopp
Renhållning
Elnat
Stadsnät
Avgår koncerneliminering, skatt
och bokslutsdispositioner

Resultat e.
finansiella
poster
Budget
-0,8

Intäkter

Kostn

Disposition

Resultat e.
finansiella
poster

Budet
avvikelser

0,0

-0,8

-0,8

0,0

12,1

182,6

-169,6

13,0

0,9

11,8
0,2
0
0
0,1
0
15,1

108,5
7,7
8,6
31,5
10,8
15,5
128,9

-95,2
-7,7
-8,6
-31,5
-10,5
-16,1
-114,4

13,3
0
0
0
0,3
-0,6
14,5

1,5
-0,2
0
0
0,2
-0,6

9,6
0,2
-0,2
4,5
1

43,9
33,5
11,7
32,9
6,9

-34,3
-33,9
-12,4
-28,1
-5,7

9,6
-0,4
-0,7
4,8
1,2

0
-0,6
-0,5
0,3
0,2

-39,2

39,2

-5,7

-5,7

272,3

-245,6

-5,7

21,0

BOLAGSKONCERNEN

-0,6

Renhållningen har ett sämre resultat än
budgeterat men något bättre jämfört med
föregående år. Fortsatt höga kostnader för
avfall.

Kustbostäder
Allmännyttans resultat är bättre än budgeterat
och föregående år, pga lägre räntor. Under
året har många projekt genomförts, tex
fönsterbyten, rotning av fastighet. Resultatet
för kommersiella fastigheter är lika som
föregående år, men lägre än budgeterat på
grund av lägre hyresintäkter.

VA-verksamhetens resultat är sämre än
budget och föregående års resultat, beroende
på lägre intäkter.
Stadsnätets resultat överträffar budget och
föregående år beroende på mer
anslutningsintäkter än planerat.

Städverksamheten visar ett något bättre
resultat än budget tack vare utökade
städuppdrag.

Intressebolagen

Kommunfastigheter har följt budget under året,
och därmed lägre kostnader mot föregående
år.

Oxelösunds Hamn AB
Nyckeltal

Parkverksamheten har följt budget.
Gataverksamheten har betalat tillbaka ett
överskott till kommunen, då kostnaderna för
snöröjning blev betydligt lägre än budgeterat.

2020

2019

2018

516,1

459,1

440,8

68,9%

69,2%

67,6%

400,5

394,7

353,1

Årets resultat, mkr

43,5

30,1

25,9

Antal anställda

243

249

232

Balansomslutning mkr
Soliditet
Omsättning, mkr

Oxelö Energi
Fjärrvärmeverksamhetens resultat är enligt
budget och något bättre än föregående år
beroende på högre intäkter.

Godsomsättningen över kajerna 2020 uppgick
till 4 858 kton (5 584 kton). Intäkterna från
storbulkverksamheten var 136,7 mkr
(146,9 mkr. Övriga intäkter kommer från

Elnät går bättre än både budget och
föregående år. Både intäkter och kostnader
har varit högre än budget och föregående år.
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småbulkverksamhet, 93,8 mkr (98,0 mkr),
SSAB-hamnen 80,3 mkr (79,2 mkr), Flytande
bulk, 67,0 mkr (43,8 mkr), intäkter från
hamnservice 22,2 mkr (26,4 mkr) samt övrigt
0,5 mkr (0,4 mkr).

förändringar. NOVF har anställt egen personal
för att säkra upp administrative behov och
fortsätter bygga en långsiktigt hållbar
organisation.

Onyx Näringslivsutveckling i
Oxelösund och Nyköping

Årets resultat uppgick till 43,5 mkr, en
förbättring med 4,2 mkr bättre 2019 än 2018.

Nyckeltal

Investeringarna uppgick till 113,2 mkr
(92,3 mkr).

Balansomslutning mkr
Soliditet

Oxelösunds hamn har tillsammans med
dotterbolaget Oxgas AB fortsatt att projektera
för en LNG-terminal som beräknas stå klar
2023.

Nyckeltal

2020

2019

2018

Balansomslutning mkr

72,5

77,0

70,8

60,5%

49,7%

46,1%

Omsättning, mkr

24,8

23,9

24,5

Årets resultat,mkr

5,6

5,7

8,3

2

0

0

Soliditet

Antal anställda

Målen som NOVF satt upp för 2020 var:

•
•
•
•
•

2018

0,4

2,3

0,7

49,2%

8,5%

36,7%

1,6

2,4

2,4

Årets resultat, mkr

0,0

0,0

0,0

1

1

1

Under 2020 har 30-tal företag visat intresse för
regionen via våra marknadsförings-aktiviteter.
Vi har
haft ett 10-tal konkreta etableringsförfrågningar
och i dagsläget finns två företag inom
besöksnäringen
som med största sannolikhet kommer etablera
sig i vår region under 2021. Möjligheterna att
aktivt
kunna medverka på mässor och konferenser
har påverkats av den pågående
coronapandemin vilket
bland annat inneburit att Onyx under 2020 inte
kunnat genomföra en del planerade aktiviteter.
Under 2020 har ett nytt arbetssätt
implementerats med en mer nära samverkan
med kommunernas näringslivsenheter.

Drygt 4,9 miljoner kubikmeter analyserat
dricksvatten har levererats till Nyköping och
Oxelösunds kommun.

•

2019

Omsättning, mkr
Antal anställda

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF)

2020

God ekonomisk hushållning – målet
uppnått
God vattenkvalitet – målet uppnått
Ökad leveranssäkerhet – målet
uppnått
Utveckling av mål – målet uppnått
Underhållsplan – målet uppnått
Investeringsplan – målet uppnått

Avtalet med Oxelösunds kommun gällande köp
av tjänsten som näringslivsansvarig, upphörde
gälla vid halvårsskiftet då kommunen anställt
egen person på denna tjänst. I slutet av 2020
sålde Schneider Electric sina aktier i bolaget till
Nils Oscar som därmed är ny delägare i
bolaget.

Viktiga händelser under 2020 omfattar bland
annat en ny råvattenledning, Ostlänkenprojektet, utökat lån för att finansiera
investeringar samt organisatoriska
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Balanskravsresultatet
Balanskravet är kommunallagens regelverk för
krav på ekonomisk balans mellan intäkter och
kostnader. Om kostnaderna är större än
intäkterna ett enskilt räkenskapsår uppstår ett
underskott som ska återställas inom de tre
påföljande åren. Balanskravet avser
kommunens nämnds- och
förvaltningsorganisation.

Kommunen har 49,5 mkr avsatta i RUR sedan
tidigare och en ytterligare avsättning på
35,5 mkr görs 2020, som nu blir totalt
85,0 mkr.
Balanskravsutredningen syftar till att visa hur
balanskravsresultatet har uppstått. Från det
redovisade resultatet tas alla
realisationsvinster (vinst vid försäljning av
anläggningstillgångar) bort. Därefter finns det
möjlighet att gottgöra resultatet för
realisationsvinster/förluster som uppstått vid
avyttring av tillgångar om dessa avyttringar
bidrar till god ekonomisk hushållning (till
exempel kostnadsbesparingar) i framtiden.
Återföring ska också ske av orealiserade
vinster och förluster i värdepapper. Om
resultatet som då uppstår medger och
fullmäktige beslutar görs sedan reservering till
resultatutjämningsreserven alternativt lyfts
medel fram från resultatutjämningsreserven för
att hantera negativa resultat efter
balanskravsjusteringar.

Oxelösunds kommun har inte haft ett negativt
balanskravsresultat sedan 2011 och har
därmed inget underskott att återställa.
Sedan 2013 är det möjligt för kommuner att
reservera medel till en
resultatutjämningsreserv (RUR), och därmed
under vissa förutsättningar föra medel mellan
olika år. Tanken är att överskott ska kunna
reserveras i RUR under finansiellt goda tider,
då skatteintäkterna ökar ordentligt, för att
sedan användas för att täcka hela eller delar
av underskott under svagare tider.

Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen
- Samtliga realisationsvinster
+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+/- Orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- Återföring av prealiserade vinster och förluster i värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- Reservering av medel från resutlatutjämningsreserv
+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

2020
43,7
43,7
-35,5
8,2

2019
2,4
2,4
2,4

2018
4,3
4,3
4,3

Öronmärkningar under balanskravsresultatet
I bokslut 2018 och 2019 gjordes
öronmärkningar under balanskravsresultatet i
form av en avsättning på sammanlagt 1,0 mkr
till kommunens 70-årsjubileum år 2020.
På grund av den pågående coronapandemin
blev det inget firande av kommunens 70årsjubileum under 2020.

på 1,0 mkr för coronarelaterade insatser och
på 3,5 mkr för sanering av marken vid
Stenviksbadet.
Under 2021 blir öronmärkningar utnyttjande
som en vanlig kostnad och påverkar resultatet.
Om vi gör ett positivt balanskravsresultat 2021
händer inget. Gör vi däremot ett negativt
balanskravsresultat som beror på
öronmärkningen kommer vi att hävda
synnerliga skäl för överdraget.

I bokslut 2020 görs öronmärkningar under
balanskravsresultatet i form av en avsättning
på 1,0 mkr till det uppskjutna jubileumsfirandet,
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Väsentliga personalförhållanden
Personalområdet under 2020 har främst
dominerats av två frågor.

fortsatt att påverka verksamheterna under
våren, både med omorganisationer och
effektiviseringar.

Den första handlar om coronapandemin och
dess inverkan på våra arbetsplatser och
framförallt på arbetsmiljön. Sedan mitten av
mars har det skett ett intensivt arbete med att
anpassa verksamheten utifrån de nya
förutsättningarna. Verksamheterna har
påverkats olika men alla har påverkats. Den
största påverkan har varit inom
Äldreomsorgsförvaltningen och inom Socialoch omsorgsförvaltningen som hanterat både
smittade och misstänkt smittade brukare med
allt vad det innebär av skyddsrutiner,
skyddsutrustning och oro för smitta. Dessa
båda förvaltningar liksom
Utbildningsförvaltningen hade mycket höga
sjuktal under mars och april.

Antal anställda och faktiskt arbetat tid
Förra årets trendbrott med en minskning av
antal anställda håller i sig även 2020. Antalet
medarbetare är i stort sett konstant och per
den 30 nov var det totalt 962 medarbetare med
månadslön, i jämförelse med året innan då det
var 963 st vid samma datum.
Den största förändringen återfinns inom
Utbildningsförvaltningen som i jämförelse
mellan åren har minskat med 45 personer.
Samma utveckling ser vi i statistiken över den
faktiskt arbetade tiden. Här har
Utbildningsförvaltningen gått från en nivå på
358,7 årsarbetare till 346,5 för 2020.
Minskningen ses i gruppen timavlönade och
visstidsanställda medan det finns en ökning i
gruppen tillsvidareanställda från 287
årsarbetare till 294,5 årsarbetare 2020. Det
kan tyckas underligt i relation till det
omställningsarbete som pågått i förvaltningen
men just uppsägningar av tillsvidareanställda
löper med både långa handläggningstider och
uppsägningstider vilket gör att det tar lång tid
innan man ser effekten i arbetad tid.
Åtgärdernas effekt kan istället avläsas i antalet
tillsvidareanställda mellan åren där vi ser en
stor minskning.

Med en viss återhämtning under sommaren
har det fortsatt vara en ovanligt hög
sjukfrånvaro under hösten. Orsaken till den
höga sjukfrånvaron är dels att våra
medarbetare varit sjuka men troligtvis har
uppmaningen att stanna hemma vid minsta
luftvägssymtom ökat frånvaron. Den höga
sjukfrånvaron har periodvis lett till problem
med bemanningen och personal har ibland
behövt flyttas tillfälligt för att lösa behoven.
Stora insatser har också genomförts under året
för att rekrytera nya vikarier.
Inom Utbildningsförvaltningen innebar inte den
höga sjukfrånvaron under våren så stora
bemanningsproblem eftersom även elevers
och barns frånvaro var hög då. Däremot har
elever och barn varit mer på plats under
hösten medan personalfrånvaron fortsatt varit
hög, vilket inneburit en ökad arbetsbelastning
för medarbetare på plats.

Även Äldreomsorgsförvaltningen minskar stort
i arbetad tid mellan åren och har på totalen
gått från 296,8 årsarbetare 2019 till 278,9
årsarbetare 2020. Minskningen återfinns inom
alla anställningsformer men är störst bland de
tillsvidareanställda med en minskning från
226,2 till 213,9 2020. Orsaken till detta är till
stor del en effekt av den högre sjukfrånvaron.

Under våren skedde också ett omfattande
omställningsarbete inom flera av kommunens
verksamheter.

På Social- och omsorgsförvaltningen och på
Kommunstyrelseförvaltningen är den faktiskt
arbetade tiden nästan konstant mellan åren
och på de mindre förvaltningarna är rörelserna
små. På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ökar den arbetade tiden från 13
till 14 årsarbetare, främst beroende på att
sjukfrånvaron minskat. På Kultur och
fritidsförvaltningen minskar det från 21,2 till
20,1 årsarbetare. Minskningen återfinns i
grupperna timavlönade och visstidsanställda.

På grund av en för hög bemanning i relation till
budget har samtliga grundskolor behövt
anpassa sin bemanning. Det har inneburit att
flertalet vikarier inte fått förlängning och flera
tillsvidareanställda har omplacerats eller sagts
upp.
Effekterna och arbetet med omställningen efter
genomlysningen av Vård och omsorgsnämndens verksamheter under 2019 har
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Faktiskt arbetad tid i antal årsarbetare
2020 jan-dec

2019 jan-dec

tillsv visstid

tim

SOF

110,4

3,4

18,5 132,3 107,4

6,1

19,5

133 105,8

6,2

24,5 136,5

ÄO

213,9

6,2

58,9

8,5

62,1 296,8 225,8

14,4

68,1 308,3

UF

294,5

37,3

287

49,7

22 358,7 267,6

54,1

22,5 344,2

KFF

18

1,9

0,2

20,1

17,9

2,8

0,5

21,2

18,8

0,7

0,6

20,1

MSF

13,3

0

0,7

14

11,7

0,7

0,7

13,1

14,1

0,7

0,8

15,6

KSF

58,2

2,5

4,8

65,5

57,3

2,4

5,9

65,6

56,2

4,3

7,1

67,6

Totalt

Totalt tillsv visstid
279 226,2

14,7 346,5

tim

2018 jan-dec
Totalt tillsv visstid

tim

Totalt

708,3 51,3 97,8 857,4 707,5 70,2 110,7 888,4 688,3 80,4 123,6 892,3

Övertid
Utvecklingen av övertid och mertid sjunker,
trots den höga sjukfrånvaron som vi sett som
följd av coronapandemin. Inom vård och
omsorgsverksamheterna som främst påverkats
av den ökade sjukfrånvaron har det dock inte
skett någon minskning som vi ser i de andra
verksamheterna, utan en viss ökning. Det
långsiktiga arbetet med att minska övertiden
har ändå fått effekt. Det ser man vid jämförelse
med tex 2016 då övertiden låg på över 12
årsarbetare, dubbelt så mycket som vi ser
idag.

2019 och 1,4 % 2020. Troligtvis kan ökningen
kopplas till de ökade kraven på att hålla barn
med lättare förkylningssymtom hemma från
förskolan.

Övertid/mertid i
årsarbetare

Sjukfrånvaro

SOF
ÄF
UF
KFF
MSF
KSF

Totalt

Personalkostnader
Den totala personalkostnaden 2020 var
468,3 mkr. Det är en minskning mellan 2019
och 2020 på 1,7 mkr vilket motsvarar en
minskning på 0,4 %. Det kan jämföras med
föregående år då personalkostnaden ökade
med 2,8 % och året före det med 5,9 %.

2020

2019

2018

0,8
3,7
1,2
0,1
0
0,2

0,7
3,7
1,5
0,1
0
0,3

1,4
5,5
1,6
0
0,1
0,6

6

6,3

9,2

Övrig frånvaro
Det är inte bara sjukfrånvaro som genererar
frånvaro och påverkar den faktiskt arbetade
tiden. Den största frånvaroposten är semester
och ferie. Den förhåller sig ganska konstant
över tid på runt 10 %. Under 2020 låg
semesteruttaget på 9,4 % medan det året
innan var 10,5 %. Så vi kan anta att
medarbetarna till viss del valt att spara en del
av sin semester detta år. I frånvaron på grund
av föräldraledighet är det inte heller så stora
rörelser men vi kan se en viss tendens att
uttag av föräldraledighet har minskat under de
senaste åren från 5,0 % 2018, 4,5 % 2019 och
4,2 % 2020. En frånvaropost som naturligt
varierar med andelen medarbetare med små
barn. Den tillfälliga föräldrapenningen, såkallad
VAB har istället ökat från 1,0 % 2018, 1,3 %

Årets coronapandemi har ökat kommunens
sjukfrånvarotal på ett drastiskt sätt, i vissa
förvaltningar mer än andra. Den positiva trend
som kommunens mångåriga och aktiva arbete
för ökad hälsa visade under 2019 och i början
av 2020 vändes under mars månad med
ankomsten av Covid-19. Den totala
sjukfrånvaron ökade från 9 % i februari till
15,6 % i mars. Framförallt på grund av att
minsta förkylningssymtom tvingade
medarbetarna att stanna hemma från jobbet.
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I Äldreomsorgsförvaltningen var sjukfrånvaron
som högst under april, mer än dubbelt så hög
som under 2019. Under sommaren och resten
av året låg sjukfrånvaron mellan 2–3
procentenheter högre än under 2019. Både
den långa och korta sjukfrånvaron ökade vilket
på helår resulterade i en total sjukfrånvaro på
13,3 %. Det är en ökning med drygt 40 % från
2019 (9,5 %).

Arbetsskador och tillbud

I Social- och omsorgsförvaltningen ökade
sjukfrånvaron från 6,9 % 2019 till 8,2 % 2020
Ökning är drygt 19 % och återfinns mellan dag
1–14. Orsaken bedöms bero på pandemin.
Sjukfrånvaro i %

2020

2019

2018

SOF
ÄF
UF
KFF
MSF
KSF

8,2
13,3
9,6
8,8
6,3
3,2

6,9
9,5
8,8
6,9
7,9
4,6

8,2
10
9,5
5,8
7,3
4,7

Totalt

10,1

8,4

9

Under 2020 var det totalt 65 anmälda
arbetsskador (80 st 2019). Av årets
arbetsskador var 25 % fallolyckor, 15 % smitta
och allergireaktioner på grund av
skyddsutrustning/handsprit och 32 % på grund
av psykisk ohälsa eller stress.
Under 2020 stod medarbetarna i vård och
omsorg för 72 % av totalt anmälda
arbetsskador (82 % 2019).
15 % av de anmälda arbetsskadorna medförde
en sjukfrånvaro längre än 4 dagar. 80 % av
arbetsskadorna medförde ingen sjukfrånvaro
alls.

Under 2019 sjönk Utbildningsförvaltningen
sjukfrånvaro till 8,8 % men är nu tillbaka på
2018 års nivå med 9,6 %. Sjukfrånvaron har
varit ojämnt fördelad under året med månader
av sjukfrånvaro på liknande nivåer som 2019
och andra med betydligt högre sjukfrånvaro än
normalt. Ökningen återfinns under dessa
månader mellan dag 1–14 och bedöms bero
på pandemin.

De anmälda tillbuden låg kvar på ungefär
samma nivå som under 2019, 394 st 2019 och
382 st 2020. 84 % av alla tillbud har lämnats in
av medarbetare inom vård och omsorg.
Av de inkomna tillbuden 2020 rörde 29 %
(29 % 2019) hot, våld, kränkningar utfört av
brukare, elev, anhörig eller medborgare. 18 %
(43 % 2019) av tillbuden rörde risker för fysisk
ohälsa till exempel risk för fallolycka eller fysisk
överbelastning i arbetet. 43 % (25 % 2019) var
risker för psykisk ohälsa på grund av stress,
oro eller psykisk överbelastning.

På Kommunstyrelseförvaltningen har
sjukfrånvaro sjunkit under året. Från 4,6 %
2019 till 3,2 % 2020 vilket är en minskning på
drygt 30 %. Till skillnad från skola, barnomsorg
och äldreomsorg har många på
kommunstyrelsen kunnat arbeta hemifrån
vilket sannolikt har minskat smittspridningen på
förvaltningen. Möjligen har också medarbetare
med lättare förkylningssymtom valt att fortsätta
arbeta.

Utbildningsförvaltningens verksamheter
lämnade in totalt 38 tillbud under 2020 (52 st
2019). Av anmälda tillbud rörde 42 % (58 %
2019) kränkningar samt hot och våld utfört av
barn och elever, 21 % (23 % 2019) rörde
stress och 14 % rörde risk för fallolyckor (11 %
2019).

I Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har
sjukfrånvaron sjunkit under året från 7,9 %
2019 till 6,3 % 2020.
I Kultur- och fritidsförvaltningen har
sjukfrånvaron ökat från 6,9 % 2019 och 8,8 %
2020. Ökningen återfinns i
långtidssjukfrånvaron.

Inom vård och omsorg inkom 337 tillbud
(333 st 2019). Av dessa var 28 % (23 % 2019)
kränkningar samt hot och våld utfört av
brukare. 46 % (19 % 2019) var signaler om risk
för psykisk ohälsa på grund av oro och stress.
16 % (46 % 2019) rörde risker av fysisk
karaktär.
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totalt 264 st medarbetare fördelat enligt
följande:

Arbetsmiljö och hälsa
Hälso- och Rehabstöd
Under 2018 påbörjade HR-enhetens hälsooch rehabiliteringsstödjare sitt arbete med att
stötta cheferna. Vanligtvis inleder hälso- och
rehabiliteringsstödjarna arbetet med att
tillsammans med chef gå igenom ohälsan på
arbetsplatsen. Medarbetare med
långtidssjukskrivning, upprepad
korttidssjukskrivning eller de som signalerar
ohälsa blir kallade till hälsosamtal.
Tillsammans med hälso- och
rehabiliteringsstödjaren lägger medarbetaren
upp en plan för ökad hälsa. Då bestäms också
när de ska träffas nästa gång för att följa upp
hälsoläget. Hälsoplanerna som tas fram
innehåller ofta en rad olika insatser som tex
stresshantering, coachande samtal, olika typer
av medicinska kontroller, kiropraktik, kost- och
viktrådgivning eller förstadags-intyg vid
sjukdom.

SOF
ÄF
UF
KFF/KSF/MSF

15
143
95
11

Totalt

264

Enkäten gick ut till 216 st. Under åren som gått
har 31 st valt att sluta på egen begäran. 11 st
har blivit uppsagda på grund av personliga
skäl. En del har bara träffat hälso- och
rehabiliteringsstödjaren vid ett tillfälle medan
andra har haft flertalet träffar. Enkäten
skickades till de som träffat hälso- och
rehabiliteringsstödjarna mer än en gång.
Svarsfrekvensen var 73,6 %.
På frågan om hur medarbetarna upplever att
hälsosamtalet har påverkat dem upplever 72 %
att de mår lite eller mycket bättre. 28 % säger
att samtalen inte har påverkat deras hälsa alls.

Det kan också leda till att chef väljer att arbeta
med hela gruppen parallellt med det
individuella hälsoarbetet. Exempel på
genomförda gruppinsatser 2020 är:
•
•
•
•

Handledning för bättre arbetsglädje och
samarbete
Föreläsningar om hur det fungerar i en
kommun och hur man är en del i en
större helhet – Du kan göra skillnad!
Föreläsningar kring stress och
stresshantering
Föreläsningar kring självledarskap och
lust, arbetsglädje och återhämtning

Utvärdering av arbetsmodellen – rehabstöd
Under sommaren 2020 utvärderade HRenheten denna rehabmodell. På grund av
rådande pandemi så kunde inte sjuktalen
användas som mått på hur lyckosamt arbetet
varit. Istället skickades en enkät ut till de
medarbetare som fått hälsosamtal/insatser och
en enkät till de chefer som använt sig av hälsooch rehabiliteringsstödjarna.

I fritextsvaren kring hur samtalen har påverkat
medarbetaren (ca 100 st svar) är de flesta
positiva. De tycker att de har fått ett bra stöd.
Ett tiotal medarbetare är mycket negativa
bland annat tycker någon att arbetsgivaren
lägger sig i för mycket.
108 st medarbetare har svarat att de har fått
andra hälsoinsatser utöver samtalen. De har
graderat effekten av insatserna på en skala;
där 0 är ingen effekt alls och 5 är stor effekt på
deras hälsa.

Medarbetarnas svar
Fram till sista juni 2020 har hälso- och
rehabiliteringsstödjarna haft hälsosamtal med
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Chefernas svar

samarbetsviljan har varit god. Arbetet har
präglats av stort allvar och ansvarstagande.

De chefer som arbetat med modellen kring
hälsa- och rehabstöd fick också besvara en
enkät.

Årets tredagars arbetsmiljöutbildning
planerades att genomföras som vanligt, med
anpassningen att dela upp de 30 deltagarna i
mindre grupper. Tyvärr ökade smittspridningen
i landet och utbildningen fick skjutas upp.
Motionsracet
Åter igen var kommunen med i
Kommunutmaningen, årets lagtävling för goda
hälsoval. Arbetsgivaren stod för
anmälningsavgiften och många tog chansen
att vara med. Hela 21 lag och 152 deltagare
från Oxelösunds kommun deltog i
Motionsracet. I tävlingen där goda hälsoval
genererar poäng, tog Oxelösunds två topplag
hem första och tredje pris av alla lag i Sverige.
I Oxelösund fick vi följande prispall 1:a
Peterslundskämparna, med deltagare från
Peterslunds förskola. 2:a Vofarna med
deltagare från administrationen inom Socialoch omsorgsförvaltningen. 3:a Kocklandslaget
med deltagare från kostenheten. Totalt
registrerade alla deltagare över 400 000
aktivitetsminuter vilket gav ett snitt på 58
min/dag/deltagare.

De som upplevt en positiv skillnad nämner mer
närvaro, ökad medvetenhet om hälsa och det
egna ansvaret samt bättre kommunikation. 100
% av cheferna tycker att arbetssättet med
hälso- och rehabiliteringsstödjare ska fortsätta.
Utvärderingen har redovisats för
koncernledning och kommunstyrelse.
Resultatet bedömdes positivt och beslut togs
om fortsatt arbete med hälso- och
rehabiliteringsstödjare.

Hälsoinspiratörer
Kommunen har idag ett 20-tal medarbetare
som parallellt med sitt ordinarie arbete har valt
att fungera som hälsoinspiratörer. Under året
har HR-enheten bjudit in dem till två träffar. På
ena träffen fördjupade man sig i Hälsans
bestämningsfaktorer och vid andra tillfället
lärde man sig mer om bindväv – kroppens
största organ. Vid båda träffarna har

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Under 2020 har arbetsmiljöarbetet fått en
central plats. Att hitta och åtgärda risker för
smittspridning har varit i fokus och
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hälsoinspiratörerna fått tid till planering och
samtal om hur man kan nå ut till sina kollegor
och inspirera dem till goda hälsoval, vilket
resulterat i flera olika aktiviteter och information
kring skilda hälsoaspekter.

Kostnaden för förstadags-intyg ökade kraftigt
under året, från 9 % av den totala kostnaden
2019 till 34 % 2020. Anledningen är sannolikt
att dem med första dagsintyg var tvungna att
stanna hemma vid minsta förkylningssymtom
vilket resulterade i många fler kontakter med
företagshälsovården under 2020 än under
2019. Ett förstadags intyg innebär att
medarbetaren behöver styrka sin sjukdom från
första dag genom ett besök hos
företagshälsovården.

Friskvårdsbidrag
Oxelösunds kommun har erbjudit sina
medarbetare 800 kr i friskvårdsbidrag under
2020. Det har tagits ut av cirka 35 % av
medarbetarna vilket är på samma nivå som
under de senaste åren. Inför 2021 har beslut
fattats om en höjning av friskvårdsbidraget till
1000 kr per år.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning är en kritisk fråga för
kommunen och en av offentlig sektors mest
utmanande frågor både nu och framåt.
Kompetensbristen är påtaglig och inom
Oxelösunds kommun märks en
arbetskraftsbrist inom flertalet yrkesområden.
Främst bland lärare, förskollärare,
sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
socialsekreterare samt flertalet
specialisttjänster.

Kostnadsfria hälsoaktiviteter och
föreläsningar
Kommunens medarbetare har erbjudits en rad
olika kostnadsfria hälsoaktiviteter under året cirkelträning, löpteknik, Tai chi och qigong,
Bodcamp, mindfulness och yoga. Till dessa
aktiviteter kan medarbetarna anmäla sig fritt
utifrån intresse. På grund av rådande pandemi
har platserna reducerats och aktiviteterna
flyttat utomhus eller erbjudits on-line.

Kommunen har ett inriktningsdokument för
strategisk kompetensförsörjning som anger att
varje förvaltning ska ha en strategisk
kompetensförsörjningsplan där man analyserar
framtida behov ställt mot befintlig kompetens
samt en handlingsplan med åtgärder. Samtliga
förvaltningar har en sådan plan. Den
kommunövergripande planen har omarbetats i
sin struktur under året i syfte att skapa en
större tydlighet kring vilka åtgärder som
behöver göras kopplat till de olika
utmaningarna på ett kommunövergripande
plan.

Interna pausprogram
För att uppmuntra medarbetarna till korta
aktiva pauser alternativt stressreducerande
andningspauser har intranätet fyllts på under
året med fler pausprogram samt en liten tävling
för de som antog utmaningen.
Företagshälsovård
Den totala kostnaden för kommunens
företagshälsovård under 2020 blev 893 tkr,
vilket är en ökning för fjärde året i rad. 2019
(849 tkr), 2018 (755 tkr) och 2017 (622 tkr).

Arbetsgivarvarumärket
Som ett led i att stärka bilden av Oxelösunds
kommun som en attraktiv arbetsgivare har en
kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket
2021 - 2023 utarbetats under hösten.
Kommunikationsinsatserna ska med
utgångspunkt i arbetsgivarvarumärkets
kommunikativa budskap bidra till att attrahera,
rekrytera och behålla rätt medarbetare, väcka
nyfikenhet hos passiva jobbkandidater och
skapa stolthet hos befintliga medarbetare.

Företagshälsovården har under året gjort
insatser i Social- och omsorgsförvaltningen för
76 tkr, i Äldreomsorgsförvaltningen för 394 tkr
och Utbildningsförvaltningen för 339 tkr. I
övriga tre mindre förvaltningar var kostnaden
sammanlagt 84 tkr.
Liksom förra året har företagshälsovården gjort
flest insatser för medarbetarna i åldersspannet
mellan 40-49 år (34 %). Därefter i
ålderskategorin 30-39 % (22 %), 50-59 år (18
%), 20-29 (16 %), 60- (10 %).

Avgångsenkät
För att bättre kunna ta tillvara synpunkter och
erfarenheter hos medarbetare som slutar i
kommunen utarbetades under hösten en
avgångsenkät som skickas ut till
tillsvidareanställda medarbetare som valt att
avsluta sin anställning i kommunen.
Avgångsenkäten är ett komplement till det
avgångsamtal som ansvarig chef har med

Företagssköterskan stod för flest insatser
under 2020, 42 % vilket är dubbelt så mycket
som under 2019 (21 %).
Beteendevetare/psykolog användes mindre för
andra året i rad 25 % 2020, 33 % 2019 och 45
% 2018. Även användningen av läkare
minskade något under 2020 (26 %), 2019 (31
%).
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medarbetaren som slutar och är frivillig för
medarbetaren att besvara. Utav de 31 enkäter
som skickades ut under perioden september –
december 2020 inkom 24 svar. Majoriteten av
de svarande har uppgett ”nytt jobb” som skäl
till att de valt att avsluta sin anställning i
kommunen. En övervägande del av de
svarande uppger att de varit nöjda med
Oxelösunds kommun som arbetsgivare, att de
trivts med sina arbetsuppgifter och att de
upplevt sitt arbete som meningsfullt.

ledareftermiddag med fokus på omställning
och förändring. Förutom en vidare inblick i
utvecklingen för Oxelösund och dess näringsliv
hölls en föreläsning av omställningsexperten
Rebecka Karlsson som bland annat pratade
om exponentiell beteendeförändring med en
efterföljande workshop där alla fick möjlighet
att arbete med verktyg för beteendeförändring.
Under våren avslutades också det program för
blivande ledare som startades hösten 2019.
Gruppen har träffats cirka en gång i månaden
och har haft seminarier kring olika aspekter av
ledarskap, allt från ett hälsofrämjande
ledarskap, till offentlig sektors framtida
utmaningar. Programmet avslutades i maj med
utvärdering samt gemensam middag med
deltagarnas mentorer.

Annonsering
Under 2020 publicerades totalt 130 annonser
(125st 2019). Totalt inkom 3891 ansökningar
vilket är en markant ökning i jämförelse med
föregående år då antalet ansökningar var 2122
st. En trolig förklaring till ökningen är
coronapandemins inverkan på
arbetsmarknaden.

Löneöversyn
Årets löneöversynsarbete har utmärkt sig
genom att flera löneavtal har omförhandlats
under året och att coronapandemin bidragit till
att avtalsförhandlingarna dragit ut på tiden.

Feriearbete
Årets feriearbete söktes av 141 st ungdomar
(141 st, 2019). I år fick de för första gången
ansöka via kommunens rekryteringsportal;
Visma. Innan uppstart fick handledarna
möjlighet att genomgå en digital utbildning med
fokus på arbetsmiljö för minderåriga.

Under året har löneöversyn genomförts med
16st fackliga förbund. De nya lönerna för
Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund,
Akademikeralliansen och Vårdförbundet
utbetalades i april. De nya lönerna för Vision,
Ledarna och Akademikerförbundet SSR
utbetaldes i december och Kommunal nya
löner utbetalades i januari 2021.

Antalet arbetstillfällen blev denna sommar
totalt 49 st (jämfört med föregående års 75 st).
Den pågående pandemin har påverkat antal
arbetstillfällen negativt. Inom Social- och
omsorgsförvaltningen och Äldreomsorgsförvaltningen försvann 25 st arbetstillfällen. Det
länsöverskridande ambassadörprojektet kring
ANDT blev inte genomförbart detta år pga.
pandemin vilket medförde ett bortfall på sex
arbetstillfällen. Men trots den pågående
pandemin skapades ändå nya arbetstillfällen;
såsom projektet där fyra ungdomar fick
planera, utföra och redovisa intervjuer om kost
och hållbara matval.

All löneöversyn har skett med dialogmodellen,
utifrån lönekriterier och genom individuella
lönesamtal. Utifrån Kommunals löneavtal
gjordes en särskild satsning på yrkesutbildade
och i övrigt gjordes prioriteringar på så kallade
snedsitsar eller prioriterade grupper.

Utfall per fackförbund i löneöversyn 2020
inkluderat särskilda satsningar.
Kommunal
2,39%
Lärarförbundet
2,80%
Lärarnas Riksförbund
2,49%
Vision
2,98%
Akademikerförbundet SSR
3,11%
Ledarna
4,81%
Vårdförbundet
3,62%
Akademikeralliansen
3,10%

Ledarutveckling
Under 2020 har det skett relativt få aktiviteter
kopplat till Ledarutveckling. Ledarfrukostarna
hölls digitalt och introduktionsprogrammet för
nya chefer likaså. Höstens inplanerade
ledardag ställdes om och blev en digital
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Förväntad utveckling Oxelösunds kommun
Oxelösunds utveckling har i alla tider varit
beroende av industrins (SSAB) och
Oxelösunds hamns utveckling. Från början
mer knutet till hamnens naturliga framväxt men
sedan alltmer styrt av SSAB:s uppgång (1950–
1970) och nedgång (1980–2000). Under
perioden 2021–2040 har vi att förvänta oss en
ny investeringsvåg liknande den när det
moderna Oxelösund byggdes upp från 1950talet.

om för att möta nya krav både på
pris/prestanda och klimatsmarta lösningar.
Oxelösunds kommuns roll blir att matcha
näringslivet med bra dialog och företagsklimat,
tillväxtorienterad myndighetsutövning samt
med den samhällsservice (skola, bostad,
omsorg, infrastruktur) och
kompetensförsörjning som kommer att
behövas för att bygga och trygga det framtida
Oxelösund.

SSAB ska nu återigen investera stort i
Oxelösund men denna gång även ställa om till
klimatvänlig fossilfri stålproduktion med
tillhörande nya processer, flöden och
leverantörskedjor. Samtidigt ska Oxelösunds
hamn investera både i sin förändrade roll i
SSAB:s flöde och i utbyggnad av sin
klimatsmarta sjöfartslogistik.

Ostlänken är en statlig satsning med syfte att
förbättra förutsättningar för tågtrafiken i vår
region. Den satsningen kommer att på olika
sätt skapa tillväxt för Nyköping och
Oxelösundsregionen. Det kommer även att
innebära att investeringsbehovet ökar både i
form av kommunens egna investeringar och
kommunal medfinansiering av statliga
satsningar. Tillväxt som konsekvens av dessa
investeringar i form av ökad befolkning och
ökade skatteintäkter kommer först senare med
några års fördröjning.

Övrigt näringsliv i Oxelösund och närregionen
kommer dels att kunna dra nytta av dessa
satsningar, dels också vara tvungna att ställa

Kommunen

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Skatter och statsbidrag
Årets resultat (inkl användning RUR år 2022 och 2023)
Tillgångar
Eget kapital
Avsättningar o skulder
Soliditet
Nettoinvesteringar

Bokslut Budget
2020
2021
173,6
231,9
-863,2
-967,8
757,0
782,3
43,7
12,6

Plan
2022
233,8
-987,1
798,2
8,9

Plan
2023
225,6
-1 013,7
819,1
8,2

1 394,0
360,5
1 033,5
25,9%

1 712,8
387,0
1 325,8
22,6%

1 938,9
382,9
1 556,0
19,7%

2 147,5
359,1
1 788,4
16,7%

174,4

129,9

172,1

118,4

Skatter och statsbidrag
Kommunens intäkter från skatter och
statsbidrag är beroende av hur befolkningen
ser ut (antal och sammansättning).
Befolkningsantalet läses av 1 november och
intäkterna beräknas på detta antal för året
innan budgetåret. 1 november 2019 hade
Oxelösund 11 953 invånare vilket är
utgångspunkt för intäkterna 2020.
Intäktsprognosen i budgeten bygger på
underlag från Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) från oktober månad (cirkulär
20:39) med tillägg av förväntade extra
statsbidrag för högt flyktingmottagande,
äldreomsorgslyft och äldreomsorgssatsning.
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Kommunen har dock antagit en egen prognos
för ökning av befolkningsantal. Ökningstakten
förväntas bli lägre än riksprognosen. Detta
medför lägre intäkter jämfört med
riksprognosen. I budgeten ligger en ökning på
39,9 mkr (5,4 %) för 2021, 15,9 mkr (2,0 %) för
2022 och 20,8 mkr (2,6 %) för 2023.

upplåningsvolymer kommer räntor och andra
finansiella kostnader att öka från 14,5 mkr
2020 till 27,4 mkr 2023. Övriga finansiella
kostnader är bland annat räntekostnaden på
pensionsskulden och bankavgifter.

Intäkterna kommer från kommunalskatt och
från olika utjämningssystem, fastighetsavgift
samt extra statsbidrag. Oxelösund får totalt
558,6 mkr från utjämningssystemen samt
80,8 mkr från fastighetsavgifterna för perioden
2021 - 2023.

Oxelösund är fortsatt i en intensiv
investeringsperiod.

Investeringar

I mål och budget 2021 finns 129,9 mkr avsatta
till bland annat Oxelöskolan, ny- och
tillbyggnation äldreboende, ombyggnation av
skolor, gator och vägar och välfärdsteknik.
Dessutom kan antas att huvuddelen av
investeringsmedel som inte förbrukas 2020
kommer att föras över till 2021.
Investeringsvolymen 2021 kan därmed komma
att ökas med omkring 189,2 mkr.

Kostnadsutveckling
För 2021 ökar nämndernas resurser (anslag)
med 35,9 mkr jämfört med prognosen för 2020.
För 2022 ökar de med 27,4 mkr och 2023 med
33,8 mkr.

Under 2022 - 2023 är investeringsutgifterna
172,1 mkr respektive 118,4 mkr. Det innebär
att de överstiger det långsiktiga
investeringsutrymmet som kommunen skapar
genom resultat, avskrivningar och försäljning
av anläggningstillgångar.

Personalkostnadernas utveckling beror bland
annat på om antalet årsarbetare förändras,
men i mål och budget 2021 – 2023 redovisas
den antagna lönekostnadsutvecklingen som
2,4 % per år. Dessutom finns en avsättning på
0,6 % för löner till prioriterade grupper (0,4 %)
och löneglidning (0,2 %).

Upplåning
Koncernbanken sköter upplåningen för hela
kommunkoncernen.

Utvecklingen av avskrivningar och finansiella
kostnader drivs av planerade och genomförda
investeringar. Den ambitiösa
investeringsplanen innebär att avskrivningarna
kan komma att öka från 24,3 mkr år 2020 till
45,3 mkr år 2023, (+186 %).

Behovet för kommande år är svårt att bedöma,
eftersom det både beror på kommande
politiska beslut i koncernens budgetprocess,
följsamheten i verksamheten mot tilldelade
medel, investeringsutgifter,
tilläggsbudgeteringar och inkomster från
försäljning av anläggningstillgångar.

Försäljningar och
exploateringsområden
Kommunen har upprättat en budget över den
förväntade exploateringsverksamheten under
kommande år. Den finansierar driftbudgeten
med 12,8 mkr 2021 och 7,5 mkr 2022
respektive 0,4 mkr 2023.

Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas
kommunens upplåningsbehov i finansplanen
till 165,0 mkr 2021, 120,0 mkr 2022 och
90,0 mkr 2023, totalt 375,0 mkr.

Finansiella intäkter och kostnader

Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov för
de kommunala bolagen på 70,0 mkr 2021,
100,0 mkr 2022 och 136,0 mkr 2023.

Kommunens finansiella intäkter är
huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut till
våra bolag genom koncernbanken. Under
perioden 2021 - 2023 antas bolagens
låneskuld öka och då ökar också
ränteintäkterna.

Låneskulden var 626,1 mkr i bokslut 2019 och
bedöms stiga till 1 497,1 mkr i bokslut 2023.
Allmänna kommentarer
Ett viktigt område att fortsätta att arbeta med
under 2021 är att utveckla processen med
integration av våra nyanlända. Intäkterna från
schablonersättningen kommer under 2021 att
minska i förhållande till 2020 men mycket av
våra kostnader kommer att finnas kvar 2021
och framåt. Eftersom integrationen av en
nyanländ i genomsnitt tar längre tid än de två
år vi får schablonersättning kommer vi ha kvar

Övriga intäkter är mestadels aktieutdelningar
från bland annat Oxelösunds Kommuns
Förvaltnings AB (Förab), Oxelösunds Hamn
och överskottsmedel från Kommuninvest.
De finansiella kostnaderna består av räntor på
kommunens och bolagens lån genom
koncernbanken. Med stigande
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kostnaderna för våra nyanlända under betydligt
längre tid än vi får bidrag från Migrationsverket.

och de resultat som framkommer i den
finansiella analysen kommer det att också att
krävas åtgärder inom flera områden för att
Oxelösund ska fortsätta att ha grepp om
ekonomin i framtiden. Det kommer att behövas
fortsatt kostnadsmedvetenhet och ett ökat
ansvar för ekonomin liksom en stor följsamhet
gentemot budget.

Samtidigt har vi gjort oss beroende av våra
exploateringsinkomster i allt högre grad desto
längre fram vi kommer. När vi får
exploateringsinkomster säljer vi våra tillgångar.
Dessa inkomster måste användas till att
förädla våra tillgångar och inte för att betala
den löpande driften. Fortsätter vi med detta
bygger vi in ett beroende av
exploateringsinkomster och har då ökat risken i
verksamheten inför framtiden.

För att få en ekonomi som är stabil på lång sikt
krävs en tydlighet kring Oxelösunds
kostnadsnivå jämfört med andra kommuner.
Det krävs också prioriteringar av vilken
servicenivå Oxelösund ska erbjuda sina
kommuninvånare i sina verksamheter för att nå
en stabil ekonomi på lång sikt. I verksamheten
kommer det att krävas en kultur och en attityd
att utveckla sin verksamhet både som chef och
som medarbetare i den verksamhet som man
arbetar i. Ett första steg i denna förändring av
attityden kommer att vara de
förändringsbeskrivningar som nämnderna inför
MBB 2022–24 skall redovisa för MBBberedningen i juni månad.

Befolkningsökning innebär även ett ökat
investeringsbehov för verksamhetslokaler,
bostäder och infrastruktur vilket i sin tur ökar
kommunkoncernens lånebehov. Den viktigaste
åtgärden för att kunna ha en hög
självfinansiering av investeringar och
amortering av befintliga lånen, är att skapa ett
överskott i kommunens budget.
För framtiden gäller också att i än högre grad
hålla i kommunens ekonomi. Oxelösund har ett
gott utgångsläge inför framtiden. Framtiden för
kommunsverige kommer att bjuda på stora
utmaningar demografiskt via ett ökat antal
äldre och ett ökat antal barn och elever i
förskolan och skolan, ett stort
investeringsbehov både beroende på ett stort
behov av tex nya förskolor demografi och ett
eftersatt underhåll i våra
verksamhetsfastigheter. Dessutom ökar
efterfrågan på bostäder i Oxelösund. Intresset
från byggentreprenörer att bygga bostäder är
stort.

Med en gemensam bild kring hur ekonomin ser
ut, en tydlighet i vilka förväntningar våra
kommuninvånare kan ha på den service
kommunen erbjuder och en stor förmåga att
prioritera, effektivisera och utveckla
verksamheten, så kommer vi fortsatt ha goda
resultat i framtiden samtidigt som vi kan skapa
oss ett grepp om ekonomin och framtiden. Det
är upp till oss själva att förvalta den situationen
Oxelösund befinner sig i och staka ut vart vi vill
i framtiden. Oxelösund har framtiden i sina
egna händer. Nu gäller det att tillsammans ta
den chansen och ta grepp om framtiden.

Med tanke på den investeringsperiod och de
demografiska utmaningar Oxelösund är inne i
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Finansiella rapporter
Resultaträkning
(Belopp i mkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

1
2,3
4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning

5
6

VERKSAMHETENS RESULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

7
8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Kommunen
2020
2019

Koncernen
2020
2019

173,6
-863,2
-23,0

169,6
-861,2
-22,1

582,1
-1164,4
-78,9

576,3
-1162,7
-76,1

-712,6

-713,7

-661,2

-662,5

559,2
197,8

566,5
144,3

559,2
197,8

566,5
144,3

44,4

-2,9

95,8

48,3

9,7
-10,4

15,1
-9,8

2,3
-10,4

2,1
-9,8

43,7

2,4

87,7

40,6

Extraordinära poster
Aktuell och uppskjuten skatt**

-6,2

RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA
POSTER

43,7

2,4

87,7

34,4

ÅRETS RESULTAT

43,7

2,4

87,7

34,4

-35,5

0,0

8,2

2,4

Balanskravsutredning

9

BALANSKRAVSRESULTAT

* Koncerninterna ekonomiska förhållanden framgår av not 31
** Skatt redovisas under verksamhetens kostnader från 2020 (enl RKR 16)

60 (95)

Balansräkning
(Belopp i mkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella
Materiella
Finansiella
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd och exploateringsfastigheter
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

10
11+12
13

Kommunen
2020
2019

Koncernen
2020
2019

4,3
4,3
777,8
629,9
505,3
492,3
1 287,4 1 126,5

4,3
4,3
1 751,7 1 504,1
34,3
34,5
1 790,3 1 542,9

14

6,5

7,0

6,5

7,0

15
16

0,0
48,3
51,8
100,1

0,0
54,2
62,6
116,8

4,5
112,3
51,9
168,7

5,1
120,8
70,4
196,3

SUMMA TILLGÅNGAR

1 394,0 1 250,3

1 965,5 1 746,2

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Därav årets resultat
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Övriga avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder och avsättningar

17

360,5
43,7

355,0
2,4

712,3
87,7

665,5
34,4

18
19

79,2
42,4

72,4
4,3

103,3
102,6

95,6
66,4

20
21

714,9
197,0
1 033,5

627,0
191,6
895,3

746,4
658,1
300,9
260,6
1 253,2 1 080,7

1 394,0 1 250,3

1 965,5 1 746,2

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ställda panter
Pensionsförpliktelser som ej upptagits
bland avsättningar (inkl löneskatt)
Övriga ansvarsförbindelser
Leasing

22
23
24
25

SUMMA PANTER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER
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18,5

18,5

250,1
20,8
4,3

254,0
20,9
6,9

250,4
2,2
4,3

254,0
2,3
6,9

275,2

281,8

275,4

281,7

Kassaflödesanalys
(Belopp i mkr)
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
Justering för poster som ej
ingår i kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av exploateringsfastigheter
Ökning ( -) / minskning (+) av fordringar
Ökning (+) / minskning (–) skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Förändring av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Not

26

15
21

27
28
29
13

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering långfristiga skulder
Förändring långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

30
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Kommunen
2020
2019

Koncernen
2020
2019

43,7

2,4

87,7

40,6

32,9

32,8

81,4

83,3

76,6

35,2

169,1

123,9

0,0
5,9
5,4
87,9

0,0
-3,9
9,9
41,2

0,7
33,4
8,8
212,0

0,1
2,3
21,0
147,3

-1,2
-173,2
0,7
-12,9
-186,6

-0,9
-148,5
0,0
-9,8
-159,2

-1,2
-328,0
0,7
-12,9
-341,4

-0,9
-261,6
0,0
-9,9
-272,4

206,0
-118,1
0,0
87,9

250,0
-115,0
0,0
135,0

229,0
-118,1
0,0
110,9

250,0
-103,5
0,0
146,5

-10,8
62,6

17,0
45,6

-18,5
70,4

21,4
49,0

51,8

62,6

51,9

70,4

Noter
Redovisningsprinciper och upplysningar
Oxelösunds kommun tillämpar Kommunal
redovisningslag (KRL) och följer de
rekommendationer som Rådet för kommunal
redovisning (RKR) lämnar liksom övrig
redovisningspraxis.

Avskrivningar
Med anläggningstillgång avses investeringar
uppgående till minst ett halvt prisbasbelopp för
inventarier och ett helt prisbasbelopp för övriga
investeringar och med en ekonomisk livslängd
på minst 3 år. Avskrivningar sker enligt
nominell metod med linjär avskrivning och
påbörjas i samband med delårs- respektive
årsbokslut.

Nedan följer kommunens kommentarer och
upplysningar utifrån RKR:s gällande
rekommendationer samt förklaringar till
eventuella avvikelser i kommunens
redovisning. I samband med ny KRL 2019 har
redovisningsprinciper uppdaterats.

2014 påbörjade kommunen en tillämpning av
komponentavskrivning för byggnader. Det
innebär att större byggnader, liksom gator och
vägar, skrivs av med olika hastighet för olika
byggnadskomponenter.

R1 Bokföring och arkivering
Kommunen tillämpar rekommendationen i sin
helhet. Minimitid för arkivering har minskat till 7
år i KRL 2019.

Förabs bolagskoncern har
komponentredovisning tillämpats från och med
2014.

R2 Intäkter
Statsbidrag har periodiserats. Statsbidrag för
olika arbetsmarknadsåtgärder har bokförts till
och med november. Investeringsbidrag
redovisas som en intäkt och minskar
anskaffningsvärdet. I övrigt tillämpas
rekommendationen.

Huvudsakligen tillämpas följande
avskrivningstider:

Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKR:s
decemberprognos i enlighet med
rekommendationen.

Maskiner och inventarier – 5–15 år

Mark och konst – ingen avskrivning
Fastigheter – 0–100 år

Gator och vägar – 0–100 år
Internränta

Gåvor ska enligt KRL 2019 framöver redovisas
via resultaträkningen.

Internränta med 3 % har beräknats på
tillgångarnas bokförda värde.

R3 Immateriella tillgångar

Oxelösunds kommun redovisar kostnader för
både egna lån och förmedlade lån till
kommunens bolag.

Samtliga immateriella tillgångar avser
investeringar i IT-program. Avskrivningstiden
är 5 år och beloppsgränsen är minst ett
prisbasbelopp.

R5 Leasing
Kommunen har inga finansiella leasingavtal.
Kommunens åtaganden i form för hyresavtal
för fastighet utgörs av ett fåtal
verksamhetslokaler där huvudsakligen
kommunens bostadsbolag är ägare.

R4 Materiella anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar
Värdering av anläggningstillgångar tas i
balansräkningen upp till anskaffningsvärde
med tillägg för värdehöjande investeringar med
avdrag för gjorda avskrivningar samt
eventuella nedskrivningar.

R6 Nedskrivningar
Kommunen tillämpar rekommendationen i sin
helhet.

Erhållna investeringsbidrag reducerar
anskaffningsvärdet.
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Finansiella tillgångar och skulder värderas till
verkligt värde (ej aktier eller andelar i
kommunala koncernföretag) from 2019.
Edhagers gåva är en fond som kommunen
endast förvaltar och därför påverkar inte
värdeförändring i denna fond kommunens
resultat.

R7 Finansiella tillgångar och skulder
Ska värderas till verkligt värde (ej aktier eller
andelar i kommunala koncernföretag) och inte
till bokfört värde enligt KRL 2019.

R8 Säkringsredovisning
Oxelösunds kommun tillämpar finansiella
derivat för att säkra ränterisker.
Räntebetalningar som kommunen erhåller och
betalar redovisas som en del av
räntekostnader på resultaträkningen.

Avsättning till sluttäckning av deponin
Björshult 2020-12-31
År 2019 gjordes en avsättning för sluttäckning
av deponin Björshult. Det var en grov
uppskattning av nettokostnaderna för
sluttäckning. Andelen av deponin som tillfaller
Oxelösunds kommun (ca 17%) och Nyköpings
kommun (ca 83 %) grundar som på antalet
invånare i respektive kommun. Under 2020 har
möten med Nyköpings kommun och revisorer
hållits, RKR, M Haraldsson på Lunds
universitet och PWC har tillfrågats. Det
beslutades att avsättningen bara ska avse
kostnader och inte intäkter. Dessutom ska
kostnaderna index- och nuvärdesberäknas.

R9 Avsättningar/ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden anges med aktuell
kapitalskuld. Oxelösunds kommun har ingått
solidarisk borgen för Kommuninvest i Sverige
AB. För lägenheter där kommunen har
borgensåtagande för hyran, redovisas
uppsägningstiden för respektive lägenhet som
borgensåtagande.

R10 Pensioner

Uppbokning 2020 avser både en korrigering av
uppbokning 2019 där avsättningen ses som
rättelse av fel och därför bokförs mot justering
eget kapital ingående värde samt en ny
värdering 2020. Varje år framöver kommer det
göras en ny värdering av avsättning till deponin
Björshult. Beräkning av justering 2019 baseras
på en indexuppräkning per år på 2,5 % och en
ränta på nuvärdesberäkningen med 1,25 %
(enl SKR 2021).

Kommunen tillämpar rekommendationen i sin
helhet. Uppgiften om koncernens
pensionsavsättning är dock ofullständig (ej
med i delår).
Uppgifter om pensionsförpliktelser och
pensionsmedel återfinns i kommunens
förvaltningsberättelse samt i noter till
balansräkningen.
Lagen om kommunal redovisning anger att det
endast är nyintjänade pensionsförmåner från
och med 1998 som ska redovisas som
avsättning i balansräkningen (blandmodellen).

R13 Kassaflödesanalys
Kommunen tillämpar rekommendationen i sin
helhet.

Räntan på årets nyintjänade redovisas bland
finansiella kostnader. Löneskatt ingår i
avsättning och årets intjänade.

R14 Drift och investering
Drift- och investeringsredovisning har tidigare
ingått i förvaltningsberättelsen, men utgör i
KRL 2019 separata delar av årsredovisningen.

R11 Extraordinära poster och
upplysningar för jämförelseändamål
Jämförelsestörande poster redovisas på
separata rader i resultaträkningen och
specificeras i not om det finns några.
Justeringar enligt balanskravet i enlighet med
rekommendationen.

Investeringsredovisningen ska omfatta även de
kommunala koncernföretagens investeringar
som fullmäktige tagit ställning till enligt KRL
2019.

R12 Byte av redovisningsprinciper,
ändringar i uppskattningar och
bedömningar samt rättelse av fel

Det ska tydligt framgå vilket sammanhållet
avsnitt av årsredovisningen som utgör
förvaltningsberättelsen.

2015 bytte kommunen redovisningsprincip för
anläggningstillgångar och tillämpar nu
komponentavskrivning.

R16 Sammanställda räkenskaper

R15 Förvaltningsberättelse

De sammanställda räkenskaperna upprättas
enligt förvärvsmetoden med specifikation enligt
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proportionell konsolidering. Förvärvsmetoden
innebär att kommunens bokförda värden på
aktier och andelar i dotterföretagen elimineras
mot deras egna kapital vid förvärvstillfället.
Proportionell konsolidering innebär att
tillgångar och skulder samt intäkter och
kostnader har upptagits till så stor del som
motsvarar kommunens ägarandel.
Obeskattade reserver i företagen har efter
avdrag för uppskjuten skatt hänförts till eget
kapital. Uppskjuten skatteskuld redovisas som
avsättning. Klassificering av skulder och
tillgångar styrs av kommunens
redovisningsprinciper så långt det har varit
möjligt. Rekommendationen tillämpas med
undantag från att gjorda uppskrivningar i Förab
och tillhörande avskrivningar inte eliminerats
då beloppet inte anses väsentligt.

R17 Delårsrapport
Kommunen tillämpar rekommendationen i sin
helhet. Delårsrapporten behöver inte innehålla
en fullständig utan bara en förenklad
förvaltningsberättelse. Ett byte av
redovisningsprincip ska redovisas genom att
jämförelseuppgifter omräknas med tillämpning
av den nya redovisningsprincipen.
Beskrivningarna bör utgå från ett övergripande
koncernperspektiv.

R18 Övriga Upplysningar som ska
lämnas i not
Upplysning lämnas om den sammanlagda
kostnaden för de kommunala revisorernas
granskning av bokföring, delårsrapport,
årsredovisning och sakkunnigt biträde.

Sammanställda räkenskaper upprättas from
2020 vid helår- men inte vid delårsbokslut.

.
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Noter 1–5
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 1 Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter

20,9

20,3

20,9

20,3

Hyror och arrenden

22,6

22,2

22,6

22,2

Stats- och övriga bidrag

93,7

83,6

93,7

83,6

Övriga intäkter

22,9

23,2

22,9

23,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Försäljning exploateirngsfastighet

13,5

20,3

13,5

20,3

Summa Oxelösunds kommun

173,6

169,6

Reavinst vid försäljning

173,6

169,6

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB

272,3

287,0

Oxelösunds Hamn AB

200,3

197,2

10,7

10,3

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund
Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB
Koncerninterna poster
Summa övriga koncernbolag
Summa

173,6

169,6

0,3

0,5

-75,1

-88,3

408,5

406,7

582,1

576,3

Not 2 Verksamhetens kostnader
Lämnade bidrag
Köp av huvudverksamhet
Arvoden

-23,8

-24,4

-23,8

-24,4

-193,9

-192,0

-193,9

-192,0

-4,7

-4,9

-4,7

-4,9

Löner

-356,4

-357,6

-356,4

-357,6

Sociala kostnader

-111,9

-112,5

-111,9

-112,5

Pensionskostnader

-46,5

-51,1

-46,5

-51,1

-1,1

-1,5

-1,1

-1,5

-29,2

-27,6

-29,2

-27,6

Övriga personalkostnader
Lokal- och markhyror
Fastighetskostnader

-6,2

-3,8

-6,2

-3,8

Materialkostnader

-29,0

-22,1

-29,0

-22,1

Statlig infrastruktur

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Utrangeringar

-2,2

0,0

-2,2

0,0

Övriga tjänster

-36,4

-40,5

-36,4

-40,5

Övriga kostnader
Summa Oxelösunds kommun

-21,4

-22,7

-21,4

-22,7

-863,2

-861,2

-863,2

-861,2

-208,3

-217,1

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB
därav skattekostnader

-5,6

Oxelösunds Hamn AB

-160,7

därav skattekostnader

-5,8

Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund

-7,0

Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB

-0,3

-0,5

Koncerninterna poster

75,1

88,3

Summa övriga koncernbolag
Summa

-165,7
-6,5

-301,2

-301,5

-863,2

-861,2

-1 164,4

-1 162,7

1,0

0,8

1,4

1,0

0,3

0,3

-73,1

Not 3 Ersättning till revisorer
Earnst & Young AB
PwC
Not 4 Avskrivningar
Planenliga avskrivningar

-23,0

-19,1

-78,9

0,0

-3,0

0,0

-3,0

-23,0

-22,1

-78,9

-76,1

Preliminära skatteintäkter

570,7

571,4

570,7

571,4

Slutskatteavräkningar

-11,5

-4,9

-11,5

-4,9

Summa

559,2

566,5

559,2

566,5

Nedskrivning
Summa
Not 5 Skatteintäkter
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Noter 6–10
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämning

124,8

123,0

124,8

Regleringsbidrag/avgift

12,2

8,4

12,2

8,4

Kommunal fastighetsavgift

25,2

24,4

25,2

24,4

Generella bidrag från staten

27,9

10,4

27,9

10,4

Kostnadsutjämning

14,0

-12,5

14,0

-12,5

Utjämningsavgift LSS

-6,3

-9,4

-6,3

-9,4

197,8

144,3

197,8

144,3

Ränteintäkter

7,3

7,5

1,5

0,8

Aktieutdelning

1,7

6,9

0,7

1,2

Övriga finansiella intäkter

0,7

0,7

0,1

0,1

Summa

9,7

15,1

2,3

2,1

Räntekostnader

-7,9

-7,5

-7,9

-7,4

Ränta på pensionsavsättningar

-1,8

-2,1

-1,8

-2,1

Övriga finansiella kostnader

-0,7

-0,2

-0,7

-0,3

-10,4

-9,8

-10,4

-9,8

Summa

123,0

Not 7 Finansiella intäkter

Not 8 Finansiella kostnader

Summa
Not 9 Balanskravsutredning
Reavinster

0,0

0,0

Avsättning av medel till resultatutjämningsreserv

-35,5

0,0

Summa

-35,5

0,0

Avsättning till kommunens 70-årsjubileum 2020

0,0

0,5

Avsättning till det uppskjutna jubileumsfirandet

1,0

0,0

Avsättning till Covidåtgärder

1,0

0,0

Avsättning till marksanering vid Stenviksbadet

3,5

0,0

Summa

5,5

0,5

Ingående bokfört värde

4,3

4,6

4,3

4,6

Årets anskaffningar

1,2

0,9

1,2

0,9

Omklassificering

0,1

0,0

0,1

Utrangering

0,0

-2,8

0,0

-2,8

-1,3

-1,2

-1,3

-1,2

Återföring avskrivningar vid utrangering

0,0

2,8

0,0

2,8

Utgående bokfört värde

4,3

4,3

4,3

4,3

5 år

5 år

5 år

5 år

Öronmärkning

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar
Avser programvaror av olika slag

Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas

Avskrivningstid
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Noter 11–15
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde

612,4

487,5

1 182,8

990,9

Årets Anskaffningar

41,6

52,0

97,4

95,1

Omklassificering

20,6

16,5

33,9

30,8

105,4

74,9

183,1

128,5

Pågående ny-till o ombyggn förändring
Försäljningar

-0,8

0,0

-0,7

-0,1

Utrangering

-3,9

-12,8

-5,1

-16,6

Överföring till drift
Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas
Återföring avskrivningar vid utrangering
Utgående bokfört värde
Avskrivningstid

-0,5

0,0

-0,5

0,0

-18,7

-15,5

-86,7

-59,1

1,7

9,8

2,6

13,3

757,8

612,4

1 406,8

1 182,8

0-100 år

0-100 år

0-100 år

0-100 år

Not 12 Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde

17,5

15,0

321,3

321,2

Anskaffningar

5,4

4,7

38,9

28,5

Omklassicificering

0,1

0,3

22,9

7,6

0,0

-8,9

-5,4

-1,6

-3,0

-2,5

-38,2

-36,0

Utrangering
Avskrivningar, linjär avskrivning tillämpas
Återföring avskrivning vid utrangering
Utgående bokfört värde
Avskrivningstid

0,0

8,9

5,4

1,6

20,0

17,5

344,9

321,3

5-15 år

5-15 år

5-15 år

5-15 år

51,2

51,2

Not 13 Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier och andelar
Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB
Oxelösunds Hamn AB

6,0

6,0

Kommuninvest

10,4

12,6

11,7

12,6

DNB Edhager

2,4

2,4

2,4

2,8

Övriga

0,6

0,4

0,6

1,4

70,6

72,6

14,7

16,8

Summa
Långfristiga fordringar, utlämnade lån
Oxelö Energi AB
Kustbostäder i Oxelösund AB
Övriga långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

55,0

55,0

379,7

364,7

0,0

0,0

19,6

17,7

505,3

492,3

34,3

34,5

Not 14 Bidrag till statlig infrastruktur
Citybanans finansiering
Upplösning (25 år)
Summa

7,0

7,5

7,0

7,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

6,5

7,0

6,5

7,0

6,6

9,3

28,1

30,3

0,9

4,9

Not 15 Fordringar
Kundfordringar
Varav kommunens koncernföretag
Statsbidragsfordringar

4,5

2,4

4,5

2,4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

25,2

35,1

52,8

66,2

Övriga fordringar

12,0

7,4

26,9

21,9

Summa

48,3

54,2

112,3

120,8
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Noter 16–18
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 16 Kassa och bank
Sörmlands Sparbank Kommunen

21,5

27,1

21,5

27,1

Sörmlands Sparbank Kommunala bolag

30,3

35,5

30,3

35,5

Övriga post- och banktillgodohavanden

0,0

0,0

0,1

7,8

Summa

51,8

62,6

51,9

70,4

Koncernkontokredit

60,0

60,0

84,8

84,8

Ingående eget kapital

355,0

356,7

665,5

636,7

Justering värde ing kapital

-38,2

-4,1

-38,2

-1,5

Not 17 Eget kapital

Justeringar i koncernen

-2,7

-4,1

Årets resultat

43,7

2,4

87,7

34,4

Eget kapital

360,5

355,0

712,3

665,5

49,5

40,0

49,5

40,0

0,0

9,5

0,0

9,5

Avsättning till resultatutjämningsreserv

35,5

0,0

35,5

0,0

Utgående RUR

85,0

49,5

85,0

49,5

19,4

18,6

Särskild avtalspension

18,8

17,2

18,8

17,2

Förmånsbestämd / kompl.pension

44,9

41,1

44,9

41,1

Summa pensioner

63,7

58,3

83,1

76,9

Löneskatt

15,5

14,1

20,2

18,7

Summa avsatt till pensioner

79,2

72,4

103,3

95,6

Politiker

4

4

Tjänstemän

0

0

72,4

61,7

5,6

9,2

1,6

1,6

0,1

-0,6

-1,8

-1,6

Ingående RUR
Omflyttning öronmärkning avsättning pensioner till RUR

Not 18 Avsättningar för pensioner
Pensionsbehållning

Ålderspension
Ålderspension till politiker
Pension till efterlevande

Antal visstidsförordnanden

Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Varav
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Årets utbetalningar
Förändring av löneskatt

1,3

2,1

Summa avsatt till pensioner

79,2

72,4

Utredningsgrad

96%

98%

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen och förtroendevalda är beräknade enligt gällande RIPS.
Real kalkylränta för år 2020 är 1% Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen
redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från
de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen
samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till ålderspension redovisas som avsättning när det
är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Visstidsavtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.
Den första oktober 2020 bytte vi förvaltare av pensioner från Skandia till KPA.
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Noter 19–22
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 19 Övriga avsättningar
Skatter obeskattade reserver

10,8

13,0

Skatter enl företagens årsredovisning

43,9

40,2

Skadefond
Björshult
Säkerhets- och arbetsmiljöfond
Sum m a

0,5

0,5

0,5

0,5

41,9

3,7

41,9

3,7

0,0

0,1

5,5

9,0

42,4

4,3

102,6

66,4

626,1

491,1

656,3

521,3

87,9

135,0

88,0

135,0

714,0

626,1

744,3

656,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 20 Långfristiga skulder
Låneskuld vid årets början
Nettoamortering/nettoupplåning
Sum m a lån
Citybanans finansiering
Övriga långfristiga skulder
Sum m a
Checkräkningslimit

0,9

0,9

2,1

1,8

714,9

627,0

746,4

658,1

60,0

60,0

84,8

84,8

108,4

67,2

Uppgifter om lån i banker
Genomsnittlig ränta

1,12%

1,23%

Genomsnittlig räntebindningstid

3,41 år

3,60 år

Genomsnittlig kapitalbindningstid

3,10 år

3,27 år

1 år

200,0

215,1

2-3 år

153,0

73,0

3-6 år

361,0

213,0

6-8 år

0,0

125,0

Ränterisk på 12 månaders sikt, mkr

0,6

0,7

Skuld till kommunala företag

30,3

35,5

Leverantörsskulder

66,0

48,0

0,2

15,0

Personalens källskatt, arbetsgivaravgifter

18,6

16,6

18,6

16,6

Skuld till staten

18,5

14,2

20,7

17,4

Semesterlöneskuld och komptid inkl sociala avgifter

30,5

28,9

45,1

42,2

Avgiftsbestämd ålderspension

15,1

15,6

15,1

15,6

3,5

3,8

28,5

25,4

14,5

29,0

64,5

76,2

197,0

191,6

300,9

260,6

0,0

0,0

18,5

18,5

Lån som förfaller inom:

Not 21 Kortfristiga skulder

Varav kommunala bolag

Övriga kortfristiga skulder
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncerninterna poster
Sum m a
Not 22 Ställda panter
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Noter 23–26
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 23 Pensionsförpliktelser
Ingående ansvarsförbindelse

254,0

262,6

254,0

262,6

Pensionsutbetalningar

-13,1

-13,8

-13,1

-13,8

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

6,1

6,4

6,1

6,4

Aktualisering och övrigt

3,8

0,5

3,8

0,5

Förändring av löneskatt

-0,7

-1,7

-0,7

-1,7

250,1

254,0

250,1

254,0

20,7

20,7

0,6

0,6

SBAB

0,0

0,0

0,0

0,0

Hyresgarantier inom Socialtjänsten

0,1

0,2

0,1

0,2

Övriga borgen och ansvarsförbindelser

0,0

0,0

1,6

1,5

20,8

20,9

2,3

2,3

Utgående ansvarsförbindelse
Not 24 Borgen och ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden Förab

Summa

x) Oxelösunds kommun har i januari 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2020-12-31 var
medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna
vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas
dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB,
dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Oxelösunds kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till
501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 kronor. Kommunens andel av de totala
förpliktelserna uppgick till 816 589 353 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 852 625 235 kronor.
Kommuninvest AB lån inom kommunkoncern uppgick 2020-12-31 till 714 (596,1) mkr.
Not 25 Leasing
Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 1 år

3,9

5,2

3,9

5,2

Fordon, maskiner och inventarier, förfall inom 2-5 år

0,4

1,7

0,4

1,7

Summa

4,3

6,9

4,3

6,9

Not 26 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet
Årets avskrivningar

23,0

19,1

79,0

73,1

Nedskrivningar

0,0

3,0

0,0

3,0

Utrangering

2,2

0,0

2,2

0,0

Avsättningar

45,0

14,1

45,8

13,7

-37,3

-3,4

-45,6

-6,5

32,9

32,8

81,4

83,3

Övriga ej rörelsepåverkande poster
Summa
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Noter 27–31
Kommunen
2020
2019

(Belopp i mkr)

Koncernen
2020
2019

Not 27 Investering i immateriella anläggningstillgångar
IT system

1,2

0,9

1,2

0,9

173,2

148,5

328,0

261,6

Tomtförsäljning

0,7

0,0

0,7

0,0

Övriga

0,0

0,0

0,0

0,1

Utgående värde

0,7

0,0

0,7

0,1

Oxelösunds Kommun

21,5

27,1

21,5

27,1

Oxelö Energi AB

24,4

22,5

24,2

22,5

Kustbostäder i Oxelösund AB

4,5

12,0

4,5

12,0

Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB

1,4

1,0

1,4

1,0

Not 28 Investering i materiella anläggningstillgångar
Fastigheter och inventarier
Not 29 Försäljning av anläggningstillgångar

Not 30 Likvida medel vid årets slut
Banktillgodohavande:

Övriga koncern
Summa

51,8

62,6

0,3

7,8

51,9

70,4

Not 31 Koncerninterna
förhållanden 2020
Balansräkning
Utdelning
Enhet

Givna

Kommunen
Förab

Mottagen
1,0

Lån
Mottagar
Givare
e
434,7

1,0

434,7

Räntor och

Övriga kortfristiga
Tillgånga
r
Skulder

Försäljning

Borgensavgifter

Intäkt

Kostnad

Intäkt

1,1

40,9

10,3

69,5

7,8

40,8

1,1

61,5

10,3

Hamnen

Kostnad
7,8

0,3

NOVF

0,1

7,1

Onyx

0,6
1,0

1,0

434,7

434,7

42,0
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42,0

79,8

79,8

7,8

7,8

Driftredovisning
DRIFTREDOVISNING 2020, mkr
Budget
inkl TB

Intäkter

Kostnader

2020

Bokslut

Budget-

Bokslut

Utfall

2020

utfall -20

2019

2019

Kommunstyrelse

-74,1

104,8

-176,0

-71,2

2,9

-68,9

Övriga nämnder

-3,7

0,1

-3,6

-3,5

0,2

-3,4

0,6

Utbildningsnämnd

-299,9

58,0

-359,7

-301,7

-1,8

-297,7

-7,9

Vård- och omsorgsnämnd

-286,3

68,3

-353,3

-285,0

1,3

-288,0

-15,8

-28,9

5,3

-30,4

-25,1

3,8

-25,8

0,3

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd

17,7

-30,5

3,6

-33,8

-30,2

0,3

-30,1

0,3

-723,4

240,1

-956,8

-716,7

6,7

-713,9

-4,8

Försäljning exploateringar

24,6

13,5

13,5

-11,1

20,3

-5,7

Kostnader exploateringar

-12,4

Delsumma exploateringar

12,2

Delsumma nämnder

13,5

-3,7

-3,7

8,7

-2,9

13,7

-3,7

9,8

-2,4

17,4

8,0

Oförutsett

-2,5

2,5

Löneöversyn för prioriterade grupper

-0,5

0,5

Finansförvaltningen verksamhet
Pensionskostnader inkl nyintjänade

-1,8

7,5

-41,3

0,7

-8,9

-1,4

0,4

-1,2

-0,2

-46,5

-46,5

-5,2

-51,1

-11,9

-0,3

Avgår interna poster
Interndebiterade intäkter-kostnader

-87,5

87,5

Kalkylerade kapitalkostnader

35,1

34,8

34,8

-0,3

29,7

Interndeb. KP-avgift o övr bokslutsposter

28,1

30,4

30,4

2,3

27,5

3,7

Delsumma verksamheten övrigt

17,1

-80,0

97,3

17,3

0,2

4,9

-8,0

-694,1

173,6

-863,2

-689,6

4,5

-691,6

-4,8

Avskrivningar o nedskrivningar

-24,3

0,0

-23,0

-23,0

1,3

-22,1

-1,7

Skatter

581,9

559,2

559,2

-22,7

566,5

-9,5

Statsbidrag

160,5

197,8

197,8

37,3

144,3

9,2

Skatter och statsbidrag

742,4

757,0

0,0

757,0

14,6

710,8

-0,3

14,7

9,7

9,7

-5,0

15,1

-0,8

-10,4

-10,4

4,1

-9,8

1,2

Verksamhetens intäkter o kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto
Årets resultat

-14,5
0,2

9,7

-10,4

-0,7

-0,9

5,3

0,4

24,2

940,3

-896,6

43,7

19,5

2,4

-6,4

Riksdagen beslutade 2018 om en ny
kommunal bokförings- och redovisningslag,
Lag om kommunal bokföring och redovisning.
Den nya lagen tillämpas från räkenskapsåret
2019. I samband med den nya lagen har Rådet

för kommunal redovisning tagit fram en ny
rekommendation för driftredovisningen.
Det budgeterade resultat var 24,2 mkr. Årets
resultat är 43,7 mkr, en positiv budgetavvikelse
på 19,5 mkr.
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2019 och översynen för 2020 på sammanlagt
4,6 mkr. En positiv budgetavvikelse på
0,5 mkr.

Nämnderna
Nämndernas budget för 2020 var 705,0 mkr.
Genom tilläggsanslag har budgeten ökat med
18,4 mkr till 723,4 mkr. En specifikation på
tilläggsanslag finns under respektive
nämndredovisning. Nämndernas
bruttokostnader ökade med 13,5 mkr (38,1
mkr), motsvarande 1,4 % (4,2 %). Den största
ökningen är inom lokaler. Ersättningen från
staten för en del av arbetsgivaravgifterna har
medfört att personalkostnader inom
nämnderna inte har ökat.

Pensionskostnader
Pensionskostnader blev mycket högre än
budgeterat, en negativ budgetavvikelse på
5,2 mkr som delvis är en följd av snabbare
ökningstakten av personalkostnader.

Finansförvaltning verksamhet
Verksamhetskostnader och intäkter innehåller
bland annat en statlig ersättning för höga
sjuklönekostnader, en upplösning för statlig
infrastruktur, utredningskostnader, kostnader
för utrangeringar och kundförluster. Kostnader
för vattenförbrukning och vidarefakturering till
Oxelö Energi redovisas också under
finansförvaltnings verksamhet. Sammanlagt
budget på -1,8 mkr och ett utfall på - 1,4 mkr,
en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr.

Nämndernas bruttointäkter ökade med
10,8 mkr. Den största ökningen är inom bidrag
som kan hänvisas till kompensation för
coronarelaterade merkostnader och
ersättningen för sjuklön.
Nettokostnadsökningen hos nämndernas blev
2,7 mkr (37,2 mkr). Utfall mot budget visar en
positiv budgetavvikelse på 6,7 mkr, en
förbättring mot föregående års negativa
avvikelse på 4,8 mkr.

Interna poster
Interna poster innehåller nämndernas
interndebiterade kostnader och intäkter,
kapitalkostnader och personalomkostnadspålägg. Interna poster visar ett
överskott på 0,2 mkr vilket främst beror på att
personalkostnaderna ökar i snabb takt, med
därpå följande personalomkostnadspålägg.

Exploateringar
Årets budget för försäljning av
anläggningstillgångar uppgick till 12,2 mkr.
Försäljningarna har uppgått till 13,5 mkr,
främst tomter på Lastudden och Femöre,
Utöver tomtförsäljning tillkommer intäkter från
bland annat ett nytt exploateringsområde på
Stenvikshöjden. Kostnaderna blev betydligt
lägre än budget, 3,7 mkr i jämförelse med
budget på 12,5 mkr. Sammanlagt har
exploateringsverksamheten bidragit till
resultatet med 9,8 mkr, en negativ
budgetavvikelse på 2,4 mkr.

Avskrivningar och nedskrivningar
Förra årets lägre investeringstakt har också
påverkat årets avskrivningskostnader som är
1,3 mkr lägre än budget.

Skatter och statsbidrag
Skatte- och statsbidragsintäkterna blev 0,3 mkr
lägre än budgeterade, beroende på lägre
intäkter på kommunalskatt 11,3 mkr, negativa
preliminära slutavräkningar på 11,5 mkr och en
lägre utdelning från LSS-utjämningen på 3,6
mkr som kompenseras med högre bidrag från
utjämningsystemet samt övriga bidrag. En ny
beräkning för kostnadsutjämning har infört från
och med 2020 och har medfört en positiv
budgetavvikelse på 12,5 mkr. Regeringen har
under 2020 beslutat om extra tillskott, de så
kallade nya välfärdsmiljarderna. För
Oxelösunds del har det resulterat i en
utbetalning av 21,7 mkr. Utöver det finns en
preliminär kompensation för minskat
skatteunderlag på 0,7 mkr.

Övrigt i verksamheten
Oförutsett
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är
ursprungligt på 5,9 mkr. Beslut om tilldelning
från reserven har skett på 3,5 mkr varav
2,2 mkr till utbildningsnämnden för finansiering
av avräkning barn- och elevpeng, 0,8 mkr till
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för
ökade kostnader inom gata/park uppdraget
och 0,5 mkr till kommunstyrelsen för utdelning
av sommar- respektive julcheckar.
Kvarstående delen av reserven 2,5 mkr.

Löneöversyn för prioriterade grupper

Finansnettot

I löneöversyn för prioriterade grupper finns en
avsättning på 5,0 mkr, baserad 0,6 % av
budgeterade personalkostnader. Utdelning har
skett för helårseffekten av löneöversynen för

Finansiella intäkter utgörs av ersättning från
våra koncernbolag för deras andel av
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upplåningen, av utdelningar från bland annat
Oxelösunds Hamn och Förab samt av
utbetalning av överskottsmedel från
Kommuninvest. Totalt är finansiella intäkter
5,0 mkr lägre än budget, fördelat på lägre
utdelningar 2,5 mkr och lägre ränteersättningar
2,5 mkr.

pensionsskulden. Övriga finansiella kostnader
är bankavgifter och inkassokostnader.
Avsättningen för sluttäckning av deponin
Björshult har också medfört en finansiell
kostnad. Totalt är finansiella kostnader 4,1 mkr
lägre än budget.
Finansnettot blev sammanlagt ett underskott
på 0,7 mkr, en negativ budgetavvikelse på
0,9 mkr.

Finansiella kostnader utgörs av låneräntor på
våra lån för hela koncernen samt ränta på
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Nämndernas driftredovisning
Kommunstyrelsen
Verksamhet
Markförsörjning
Idrotts- o fritidsanläggningar
Arbetslokaler
Verksamhetsfastigheter
Dels:a fastigheter
Gem. verksamhet (stab)
Gemensam administration
Dels:a administration
Kommunstyrelse
Partistöd
Feriearbete
Internationellt utbyte
Dels:a nämndverksamhet
Näringsliv
Räddningstjänst
Höjd beredskap
Bostadsanpassning
Integrationssamordning
Kommunikationer
Facklig verksamhet / Kommunskydd
Måltidsverksamhet

Summa för ansvarsområdet
Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

Anslag
-3 554
227
176
1 849
-1 302
11 398
40 805
52 203
2 922
574
600
75
4 171
2 630
8 914
-51
2 063
35
2 242
1 181
2 036

Övriga
Kostnad
Resultat
Intäkter
7 176
-3 002
620
5 289
-8 876
-3 360
1 062
-1 329
-91
56 588
-58 485
-48
70 115
-71 692
-2 879
265
-12 147
-484
11 335
-49 441
2 699
11 600
-61 588
2 215
104
-2 976
50
0
-574
0
235
-299
536
5
0
80
344
-3 849
666
0
-1 940
690
0
-8 734
180
727
-625
51
0
-1 257
806
95
0
130
0
-2 356
-114
1 847
-2 710
318
20 083
-21 311
808

74 122 104 811 -176 062
86 517
72 033
59 578

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Omfördelat från MSN finansiering tjänst Projektutvecklare
Sommarcheckar
Julcheckar
Kapitalkostnader nya investeringar
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2019
Medel till prioriterade grupper 2020

Ny anslagsram

105 147
97 130
102 163

-174 010
-169 045
-157 752

2 871
17 654
118
3 989
72 461
383
183
323
643
67
62

74 122

verksamhetsfastigheter. Den dominerande
delen utgörs av verksamhetsfastigheter som
omfattar skolor, förskolor, omsorgslokaler och
kommunhus.

Utfall mot budget
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är
2,9 mkr bättre än budgeterat.
Fastighetsverksamheten.

Av kommunstyrelsens omsättning redovisas
67 % av intäkterna och 41 % av kostnaderna i
fastighetsverksamheterna.

Drift och förvaltning av kommunens fastigheter
sker inom kommunstyrelsen. Den är uppdelad i
fyra verksamhetsområden - markförsörjning,
idrotts- och fritidsanläggningar inklusive
hamnarna, arbetslokaler och

Fastighetsverksamheten visar ett negativt
resultat på 2,9 mkr. Markförsörjning visar en
positiv budgetavvikelse på 0,6 mkr som
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fördelas sig på högre arrendeintäkter samt
lägre intäkter på försäljning av skog.
Hamnarna och övriga idrotts- och
fritidsanläggningar visar en negativ
budgetavvikelse på 3,4 mkr. Den största delen
av avvikelsen beror på kostnader i samband
med planerad takrenovering vid Stjärnholms
stall. Verksamheten har evakuerats till en
tillfällig etablering som medfört kostnader på ca
2,2 mkr. En omfattande PCB-sanering i
Ramdalsanläggningen bidrar med 0,1 mkr till
underskottet. Hamnarna bidar med 0,1 mkr till
underskottet, vilket främst beror på lägre
beläggning i småbåtshamnarna. Arbetslokaler
visar ett negativt resultat på 0,1 mkr vilket
beror på högre fastighetsskatt.
Verksamhetsfastigheter visar en marginell
negativ budgetavvikelse. Hyreskostnader för
företagshuset som inte var budgeterade och
förvaltningsuppdraget har kompenserats av
lägre övriga kostnader för
verksamhetsfastigheter.

Kostenheten har ett resultat på 0,8 mkr vilket
beror på högre intäkter för lönebidrag
(1,0 mkr), lägre kostnader för datasystem (0,2
mkr) och livsmedel (0,2 mkr) samt lägre
intäkter inom skol- och omsorgsverksamheten
(0,6 mkr). Lägre kostnader för livsmedel och
intäkter för måltider är till stora delen en följd
av coronapandemin.

Utfall jämfört med föregående år
Kommunstyrelsens resultat är 14,8 mkr sämre
2020 än 2019.

Resultatet
Anslag
Intäkter
Kostnader

2020
74,1
104,8
-176,0

2019
86,5
105,1
-174,0

2,9

17,7

Anslaget för helåret 2020 till
Kommunstyrelsen sattes av
Kommunfullmäktige till 72,5 mkr, en minskning
med 13,7 mkr jämfört med 2019. Efter detta
har anslaget ändrats genom följande beslut:

Administrationen består av två delar:
Gemensam verksamhet/stab och gemensam
administration som tillsammans redovisar ett
överskott på 2,2 mkr. Personalkostnader är
1,4 mkr lägre än budgeterat på grund av
vakanser, köp av verksamhet redovisar en
positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr på grund av
positiva avräkningar och övriga nettokostnader
som utbildning är 0,4 mkr lägre än budget. Det
senaste är till stora delen en följd av
coronapandemin.

•
•

•
•

Nämndverksamheten redovisar ett överskott
på 0,7 mkr vilket beror på lägre kostnader för
sammanträden samt lägre kostnader inom
övriga aktiviteter som feriearbete och
internationellt utbyte. Samtliga
kostnadsminskningar är en följd av
coronapandemin.

•

En tilldelning på sammanlagt 129 tkr ur
reserven för löneökning av prioriterade
grupper
En omfördelning av 0,4 mkr från miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden till
kommunstyrelsen för delfinansiering av en
ny tjänst som projektutvecklare
En tilldelning på 0,6 mkr ur anslaget för
kapitalkostnader för nya investeringar
En tilldelning på 0,2 mkr för
sommarcheckar till personalen
En tilldelning på 0,3 mkr för utökade
julcheckar till personalen

Jämfört med 2019 är den stora skillnaden till
anslagsminskningen den budgeterade
avsättningen av anslag för eventuell tilldelning
till vård- och omsorgsförvaltningen 10,0 mkr
och driftkostnader för ett LSS boende, 4,5 mkr
som både har lyfts ur kommunstyrelsen
budget. Skillnaden i övrigt består bland annat
av höjd ersättning till Kustbostäder, 0,5 mkr, till
Räddningstjänsten 0,5 mkr, till Kollektivtrafiken
0,3 mkr, löneökningar 0,8 mkr, IT-kostnader
1,6 mkr och ändrade kapitalkostnader
-0,8 mkr.

Näringslivssatsningar har en positiv
budgetavvikelse på 0,7 mkr som kan hänvisas
till lägre kostnader för konsulter och övriga
tjänster.
Verksamheten bostadsanpassning visar ett
överskott på 0,8 mkr. Kostnaderna för
bostadsanpassning är mycket svåra att
förutse.
Verksamheten kommunikation visar ett
underskott på 0,1 mkr vilket beror på högre
kostnader för kollektivtrafiken. Busstrafiken har
förstärkts för att minska trängsel under
coronapandemin.

Intäkterna är 0,3 mkr lägre jämfört med
föregående år.
Hyresintäkterna har ökat med 1,0 mkr jämfört
med föregående år. Det beror på
kompensation för ombyggnader och ökade
kapitalkostnader i våra fastigheter.

Facklig verksamhet har ett resultat på
0,3 mkr på grund av vakanser och
sjukfrånvaro.
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Kostenhetens intäkter för måltider är 1,5 mkr
lägre än föregående år, vilket bland annat är
en följd av coronapandemin.

Lokalkostnaderna har stigit med 0,8 mkr vilket
främst beror på hyran av företagshuset.
Kostnaderna för köp av verksamhet har
minskat med 0,4 mkr mellan åren vilket till stor
del beror på lägre kostnader för reparationer
inom fastighetsförvaltning. Andra större
avvikelser är högre kostnader för
räddningstjänsten samt lägre kostnader för
löneadministrationen.

Bidragsintäkter, främst från
arbetsförmedlingen, har ökat med 0,7 mkr.
Intäkter från försäljning av tjänster är lägre,
1,5 mkr, vilket beror på interna försäljningar
som redovisas på ett annat sätt.
Kostnaderna är 2,0 mkr högre jämfört med
föregående delår.

Övriga kostnader har ökat med 0,9 mkr vilket
bland annat beror på högre kostnader för
avskrivningar, reklam, personalrepresentation
och fastighetsskatt. Kostnader för bland annat
konsulter och utbildning har minskat, vilket kan
hänföras till coronapandemin.

Personalkostnaderna svarade för 0,7 mkr av
ökningen. Jämfört med föregående år en
ökning på 1,6 %, vilket kan hänvisas till
löneökning och tillsättning av vakanta tjänster.
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Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiskt utfall 2020, tkr

Verksamhet

Anslag

Övriga
intäkter

Kostnad

Resultat

Nämndverksamhet
Turism
Gemensam administration
Fritid
Kultur och bibliotek
Fritidsanläggningar
Fritidsgård
Café och uthyrning
Grundskola

545
1 338
1 141
2 152
7 671
15 054
2 479
102
0

0
18
168
75
1 555
487
192
1 052
44

-511
-1 191
-1 131
-2 269
-9 029
-15 633
-2 632
-1 368
-44

34
165
178
-42
197
-92
39
-214
0

Summa för ansvarsområdet

30 482

3 591

-33 808

265

Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

30 430
28 623
28 596

4 829
5 210
4 354

-34 936
-33 374
-32 501

323
459
449

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar
Medel till prioriterade grupper 2020

30 195

Ny anslagsram

30 482

241
46

samt ökade kostnader för inventarier och
dataprogram än budgeterat.

Utfall mot budget
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt
resultat på 0,3 mkr.

För kulturverksamheten beror överskottet
främst på högre statsbidrag än budgeterat.
Bidraget för stärkta bibliotek budgeterades
endast för perioden januari-maj men en
förlängning för hela 2020 beviljades sedan.
Nämnden mottog även kompensation för
sjuklönekostnader till följd av pandemin.

Nämndverksamheten visar ett plusresultat på
grund av något lägre arvoden än budgeterat då
nämnden haft ett lägre antal deltagare vid
sammanträden under 2020 än tidigare år på
grund av restriktioner kring coronapandemin.
Turismverksamheten visar även den ett positivt
resultat, vilket främst beror på lägre
personalkostnader där föräldraledighet samt
sjukfrånvaro inte ersatts av vikarier fullt ut.

Fritidsanläggningarna visar ett underskott som
delvis beror på pandemin, lägre intäkter då
uthyrningen på Ramdalens idrottsplats och
Campox minskade under året. Även ökade
kostnader för stallet i Stjärnholm i samband
med evakueringen till tältstallarna.

För gemensam administration beror
överskottet även det främst på lägre
personalkostnader än budgeterat då
tjänstledigheter och sjukskrivningar ej ersatts
fullt ut. Det hade även budgeterats kostnader
för arrangemanget Diggiloo, men då
evenemanget inte genomfördes på grund av
pandemin ledde detta till ett överskott.

Fritidsgården visar en positiv budgetavvikelse
framförallt på grund av lägre kostnader för
aktiviteter och evenemang då fritidsgården fått
ställa om sin verksamhet på grund av
pandemirestriktioner.
Café- och uthyrningsverksamheten visar ett
negativt resultat vilket beror på lägre intäkter
mot budget. Detta beror på pandemin,
biblioteket har haft färre antal besökare,

Fritidsverksamheten visar ett underskott mot
budget på grund av något högre lönekostnader
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uthyrningen har minskat och caféet har i
perioder under året stängt sin verksamhet helt.

Arbetsförmedlingen 0,2 mkr och
Migrationsverket 0,2 mkr.

Utfall jämfört med föregående år

Lönekostnaderna har ökat med 0,3 mkr, vilket
beror på årliga löneökningar.

Anslaget minskade med 50 tkr.

Avgifterna för vatten och avlopp är 0,3 mkr
lägre än 2019 då det förra året var en
vattenläcka på Ramdalens idrottsplats.

Intäkterna minskade med 1,2 mkr.
Kostnaderna minskade med 1,1 mkr.

Kostnaderna för dataprogram är 0,1 mkr högre
än förra året, förberedelser för nytt
bibliotekssystem samt ökade kostnader för
licenser och uppdateringar.

Coronapandemin har haft stor inverkan på
nämndens intäkter under året, försäljningen
från caféet har under 2020 varit 0,35 mkr lägre
än under 2019. Även intäkterna för
entréavgifter, övriga avgifter och lokalhyror har
minskat med 0,1 mkr, 0,15 mkr respektive
0,1 mkr.

Kostnaderna för artister, evenemang och
övriga tjänster är 0,6 mkr lägre än förra året,
detta på grund av att flertalet evenemang fått
ställas in till följd av pandemin.

Statsbidragen har i stort minskat, detta gäller
främst bidrag från Socialstyrelsen 0,3 mkr,
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiskt utfall 2020, tkr
Verksamhet

Anslag

Övriga
intäkter

Kostnad

Resultat

Miljö o samhällsbyggnadsnämnd
Gemensam administration
Hållbar utveckling
Mät, plan o bygg
Gator o vägar, gatubelysning
Park, torg, allmänna platser
Miljö o hälsoskydd
VA o renhållning

672
2 404
52
4 111
14 728
5 443
1 455
-1

0
93
0
3 200
176
0
1 818

-610
-1 713
-23
-6 551
-14 329
-5 050
-2 063
-1

62
784
29
760
575
393
1 210
-2

Summa för ansvarsområdet

28 864

5 287

-30 340

3 811

26 106
27 771
27 108

4 110
3 835
3 625

-29 932
-30 443
-30 205

284
1 163
528

Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar
Medel till prioriterade grupper 2019
Medel till prioriterade grupper 2020
Ökade kostnader gata/park uppdrag
Omfördelat till KS finansiering tjänst hållbarhetsstrateg

Ny anslagsram

25 723
2 478
67
179
800
-383

28 864
0,9 mkr och att konsultkostnader för att ersätta
barnledig planarkitekt blev 0,3 mkr lägre än
planerat.

Utfall mot budget
MSN redovisar ett positivt resultat om 3,8 mkr
2020.

Samtidigt har scanning av bygglovsarkivet
kostat 0,7 mkr efter att extern leverantör
anlitats för att slutföra scanningen.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnd
Arvoden till förtroendevalda lägre än
budgeterat.

Gator och vägar, gatubelysning

Gemensam administration

Ersättning till Kustbostäder för
förvaltningsuppdrag Gata underskrider budget
med 1,1 mkr, Förra året kostade
förvaltningsuppdraget 1,9 mkr mer än
budgeterat vars främsta orsak var ett nytt avtal
för snöröjning som inte var känt vid
budgetering. MSN erhöll därför 0,8 mkr i extra
anslag till snöröjning under 2020. Kostnaderna
för snöröjning är väderberoende och därmed
svåra att budgetera har varit lägre än året
innan samt andra kostnader har också minskat
i samarbete med Kustbostäder. Andra
åtgärder som utförts p.g.a. ökat anslag till
Gator och vägar är utsmyckning av gator och
torg i normal utsträckning trots besparingskrav
vid årets början samt röjning av växtlighet
längs gång- och cykelvägnätet.

Positivt resultat främst på grund av en vakant
halvtidtjänsttjänst som verksamhetsutvecklare
om 0,3 mkr. Detta är en heltidstjänst som är
planerad att delas mellan KS och MSN.
Sjukdom samt statligt bidrag för ersättning av
sjuklön påverkar också resultatet till det bättre.
Hållbar Utveckling
Kringkostnader till en vakant deltidstjänst som
verksamhetsutvecklare. Verksamheten utgår
2020 och kringkostnader läggs på Gemensam
administration.
Mät, plan och bygg
Resultat beror mest på ökade intäkter inom
bygglov p.g.a. en större sanktionsavgift
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Anläggningsentreprenad är 0,5 mkr dyrare än
budgeterat vilket också beror på att man ibland
kan välja att själva anlita en leverantör istället
för att det går via Kustbostäders
förvaltningsuppdrag. El är 0,2 mkr billigare än
budgeterat p.g.a. byte av gatljus till LEDbelysning. Tjänster som tillkommit under året
är att Securitas bevakat badplatser för att
förbättra parkeringssituationen,
parkeringsutredning av NTF och advokathjälp
för att bestrida ett överklagande av
upphandling av beslutsstöd vid beläggning av
anläggningarbete.

inte tillkommit några kostnader för LONAprojekt under året. Personalkostnader var lägre
än budget med 0,5 mkr på grund av en del
korta vakanser inom gruppen
miljöskyddsinspektörer i början av året samt en
del frånvaro.

Utfall jämfört med föregående år
Kommunanslaget ökade med 2,8 miljoner och
resultatet är 3,5 mkr bättre 2020 än 2019.
Debiterade avgifter har i stort sett desamma på
totalen. Statsbidragen är 0,2 mkr högre än
förra året vilket till hälften beror på bidrag till
LONA-projekt och hälften i statligt bidrag i
ersättning för sjuklön. Löner 0,3 mkr högre än
förra året p.g.a. mindre vakanser och
tjänstledighet. Kostnader för el är 0,5 mkr lägre
på grund av fortsatt byte av gatljus till LEDbelysning. Kostnader för konsulter minskat
med ca 0,5 mkr som till del kan härledas till en
mer stabil situation inom personalgruppen.

Park, torg allmänna platser
Ersättning till Kustbostäder för
förvaltningsuppdrag Park underskrider budget
med 0,6 mkr. I samarbete med Kustbostäder
ses kostnader över efter att
förvaltningsuppdragen överskred budget år
2019.
Ett arbete med uppföljning inleddes 2019 och
har fortsatt att utvecklas under 2020. En större
insats av eftersatt slyröjning har utförts för
0,1 mkr. Provtagning för att ta reda på om det
går att fortsätta med projekt Stenviks
rekreationsområde för 0,1 mkr.

Kapitalkostnader för investeringar är 2,4 mkr
högre 2020 än 2019. Förvaltningsuppdrag
Gata och Park har kostat 2,8 mkr mindre än
förra året. Ett mindre snörikt år, ökade
kostnader för anläggningsentreprenad 0,7 mkr
där vi själva anlitar leverantörer direkt samt ett
gemensamt arbete med Kustbostäder att
minska kostnader är förklaringar bakom ett
bättre resultat för Kustbostäders
förvaltningsuppdrag Gata Park.

Miljö- och hälsoskydd
LONA-bidrag från Länsstyrelsen på 0,5 mkr för
projekt som avslutats samtidigt som det nästan
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Utbildningsnämnden
Ekonomiskt utfall 2020, tkr (inkl avräkning Kf barn- och elevpeng 2020)
Verksamhet

Övriga
intäkter

Anslag

Nämndverksamhet
Musikskola
Gemensam administration
Fritidshem
Förskola
Grundskola och förskoleklass
Gymnasieskola
Komvux och SFI
Uppdragsutbildning

811
3 010
4 683
17 318
88 774
127 521
47 858
9 890
0

Summa för ansvarsområdet

0
377
1 466
3 790
15 597
18 783
1 661
13 445
2 900

299 865

Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

Kostnad

Resultat

-783
-3 305
-7 675
-21 728
-97 443
-149 610
-50 901
-25 360
-2 852

28
82
-1 526
-620
6 928
-3 306
-1 382
-2 025
48

58 019 -359 657

-1 773

289 802
270 188
258 542

53 858
56 032
47 893

-351 588
-325 431
-305 190

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag utifrån följande beslut:
Kapitalkostnader nya investeringar och hyreshöjning
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2019
Medel till prioriterade grupper 2020
Avräkning barn- och elevpeng, jan-april
Avräkning barn- och elevpeng, maj-dec

-7 928
789
1 245
293 305
2 774

738
888
90
2 071

Ny anslagsram

299 866

Verksamhetstal
Totalt antal barn/elever 15 december 2020,
enligt Utbildningsnämndens (UN)
verksamhetssystem (inklusive fristående
utförare). Mellan åren har antalet barn/elever
ökat med 40 stycken.

Förskola
1-3 år

Förskola Förskole4-5 år
klass

Åk
1-3

Åk
4-5

Åk
6-9

Fritids- Gymnasie
hem
skola

Totalt

2020

392

247

137

409

265

513

468

378

2 809

2019

369

269

141

402

261

506

495

344

2 787

23

-22

-4

7

4

7

-27

34

22

Diff

den positiva avvikelsen. Två faktorer som
bidrar till ökad intäkt är avräkningen gällande
barn- och elevpeng 2,2 mkr och ersättning för
sjuklön, 3,6 mkr.

Utfall jämfört med budget
Utbildningsnämnden redovisar ett negativt
resultat med 1,8 mkr för 2020. Intäkterna har
varit högre än budgeterat, det är statsbidragen
från Skolverket och Arbetsförmedlingen samt
enheternas vidtagna åtgärder som bidrar till

Årets kostnadssida har totalt varit 1,8 mkr
högre än budgeterat. Köpt verksamhet har
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kostat 9,7 mkr mer än budgeterat, dock har
personalkostnaderna och övriga kostnader
varit 7,9 mkr lägre än budgeterat. Den största
positiva avvikelsen utgörs av
personalkostnader som kan kopplas till
verksamheternas aktiva arbete med åtgärder,
för att nå ett förbättrat resultat.

Förskola
Förskola redovisar ett positivt resultat på
6,9 mkr. Intäkterna är 3,2 mkr högre än budget
och det beror främst på statsbidrag från
Skolverket, 0,4 mkr, bidrag från
Arbetsförmedlingen 0,9 mkr och avgifter för
barnomsorg, 0,4 mkr. Ersättning för sjuklön
1,3 mkr har även tillfallit verksamheten.

Positiv avvikelse på en del övriga konton kan
kopplas samman med corona, då det
exempelvis varit färre barn i verksamheten
vilket genererat minskade kostnader för
måltider. Konton kopplat till
kompetensutveckling visar också minskade
kostnader.

Den främsta förklaringen till den positiva
avvikelsen på kostnadssidan avser minskade
personalkostnader 3,6 mkr, som mestadels
beror på att verksamheten anpassat kostnader
utifrån att förvaltningens uppdrag från nämnd
med budget i balans, frånvaro av personal,
sjukfrånvaro, tjänstledighet och
föräldraledighet. Verksamheten har inte
bemannat upp trots den höga frånvaron, på
grund av corona har det varit något färre barn i
verksamheten och då har befintlig personal
klarat av verksamheten.

Gemensam administration
Gemensam administration redovisar ett
negativt resultat 1,5 mkr, i jämförelse mot
budget är det en negativ avvikelse med
0,2 mkr. Avvikelsen avser ökade kostnader för
hyra/inköp av dataprogram, under året har
implementeringen av ett nytt administrativt
system samt användandet av det gamla löpt
parallellt under en period. Under våren 2020
minskades personalstyrkan och effekten för
kostnadsminskningen kommer att ses under
2021.

En bidragande faktor till den positiva
avvikelsen är minskade övriga kostnader,
0,7 mkr. Minskade utgifter för kosten kan
kopplas till minskningen av antalet barn i
verksamheten, på grund av corona.
Kompetensutveckling har inte gått att
genomföra i samma utsträckning vilket medfört
minskade kostnader. Trots det positiva
resultatet visar köpt verksamhet av fristående
aktörer en ökad kostnad med 1,0 mkr.

Fritidshem
Fritidshem redovisar ett negativt resultat 0,6
mkr, som är i nivå med budgeten.
Verksamheten har haft minskade intäkter
jämfört mot budget, 1,6 mkr. Barn- och
elevpeng visar minskade intäkter 1,3 mkr,
vilket beror på minskat antal elever i jämförelse
mot budget. En förklaring kan vara corona,
jämfört med föregående år har verksamheten
haft i snitt 35 färre barn. Detta kan bero på att
föräldrarna valt att ha barnen hemma i större
utsträckning än föregående år. Minskade
intäkter från Skolverket 0,7 mkr, avser
statsbidraget likvärdig skola som tillfaller
grundskolan istället. Verksamheten har fått
ersättning för sjuklön 0,4 mkr.

Förskoleklass, grundskola och särskola
Verksamhet förskoleklass, grundskola och
särskola redovisar ett negativt resultat 3,3 mkr.
Verksamhet förskoleklass redovisar ett
negativt resultat 0,3 mkr, som är en positiv
avvikelse mot budget 0,2 mkr. Verksamheten
har haft minskade intäkter men även minskade
personalkostnader, vilket tar ut varandra. Den
främst anledningen till den positiva avvikelsen
beror på att IT-kostnader inte är fördelad på
verksamheten till fullo, utan belastar
verksamhet grundskola samt en
återhållsamhet utifrån budget i balans.

Verksamheten har haft minskade
personalkostnader jämfört mot budget 1,3 mkr,
som avser främst återhållsamhet utifrån budget
i balans, sjukfrånvaro, föräldraledighet och
tjänstledighet.

Verksamhet grundskola och särskola redovisar
ett negativt resultat 3,0 mkr, vilket är en positiv
avvikelse mot budget 8,8 mkr. Intäkterna är
6,1 mkr högre än budget och det beror delvis
på statsbidrag från Skolverket 1,4 mkr som
avser ökade bidragsramar samt fler sökta
statsbidrag, exempelvis lärarassistenter.
Arbetsförmedlingen visar en lite ökning av
intäkt, 0,3 mkr och även Migrationsverket
0,6 mkr. Ökad intäkt för fler antal elever är en
bidragande faktor till den positiva avvikelsen.
Ersättning för sjuklön 1,6 mkr har även tillfallit
verksamheten.

Övriga kostnader är lägre än budgeterat då det
inte gått att genomföra en del saker i samma
utsträckning som var planerat, exempelvis
kompetensutveckling. Denna positiva avvikelse
kan kopplas samman med corona.
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Verksamheten har haft minskade
personalkostnader jämfört mot budget, 6,5
mkr, som avser frånvaro av personal och
verksamhetens aktiva arbete med deras
åtgärder för att nå ett förbättrat resultat.

intäkter för. Köpt verksamhet av externa
aktörer visar på en negativ avvikelse, 2,0 mkr.
Övriga kostnader visar en positiv avvikelse
med 0,3 mkr.

Utfall jämfört med föregående år

Ökade kostnader för köpt verksamhet från
externa aktörer, 2,2 mkr. Övriga kostnader
visar en negativ avvikelse mot budget 1,8 mkr.
Här kan vi se att IT-kostnader visar en ökad
kostnad med 0,2 mkr, vilket kan kopplas till
den positiva avvikelsen för verksamhet
förskoleklass. Läromedel och skolskjuts visar
en negativ avvikelse och två återkrav för
statsbidraget läxhjälp och lågstadiesatsningen
belastar resultatet med 0,6 mkr. Skolskjuts
visar en negativ avvikelse 0,6 mkr, vilket avser
att delvis fler är berättigade till taxi samt att vi
ser en kostnadsökning som avser priset från
entreprenören.

Utbildningsnämndens resultat 2020 är -1,8 mkr
och jämfört med 2019 års resultat, -7,9 mkr, är
resultatet förbättrat med 6,1 mkr.
Anslaget har ökat med 3,5 %, 10,1 mkr jämfört
med föregående år. Anslaget har ökat på
totalen och fördelningen har förändrats mellan
åren. Gemensam administration, fritidshem
och gymnasiet har minskat anslag jämfört med
föregående år. De övriga verksamheterna har
fått ökat anslag. Minskat anslag för gymnasiet
och fritidshem kan förklaras i och med den
omfördelning som genomfördes i och med den
nya resursfördelningen. År 2020 har UN
beviljats 6,6 mkr i ökat tilläggsanslag, 2,2 mkr
avser avräkning för barn- och elevpeng.

Gymnasium
Gymnasiet redovisar ett negativt resultat för
året, 1,4 mkr. Ökad intäkt för avräkningen
gällande barn- och elevpeng med 3,2 mkr och
ökat bidrag från Migrationsverket 0,1 mkr.
Trots att intäkterna varit högre än budget så
redovisar verksamheten ett minus. Köpt
verksamhet visar ökade kostnader med 4,6
mkr, vilket kan förklaras genom ökat antal
elever. En annan förklaring är att det är fler
elever som valt dyrare program, exempelvis
introduktionsprogrammet. Övriga kostnader
visar en negativ avvikelse med 0,1 mkr.

Övriga intäkter har ökat med totalt 4,2 mkr
(7,7 %), från 53,8 mkr till 58,0 mkr.
Verksamheterna fritidshem, grundskola och
förskoleklass och gymnasiet har minskat sina
övriga intäkter medan de övriga har ökat sina
intäkter jämfört med föregående år.
Avgifterna har minskat med 0,2 mkr och det är
avgifterna för fritids som står för den största
minskningen. Denna minskning kan kopplas till
corona, då vi ser ett minskat antal barn inom
verksamheten och att fler föräldrar väljer att ha
barnen hemma och därmed sagt upp sin plats.

Komvux och SFI och Uppdragsutbildning

Bidragen har ökat med 3,6 mkr vilket
motsvarar en ökning med 8,7 % mellan åren.
Ökningen består främst av övriga statsbidrag
som avser ersättning för sjuklön 3,4 mkr, som
inte fanns förra året. Bidrag från Skolverket
och Arbetsförmedlingen visar en ökning
0,5 mkr, jämfört med föregående år. En del
statsbidrag har tagits bort och en del
bidragsramar har utökats. Bidragen för ESFprojekten visar en ökning mellan åren med
1,8 mkr. Det beror på att i år har projekten varit
igång med full personalstyrka jämfört med
2019 när de var i analysfasen. Bidragen från
Migrationsverket som avser ersättning för
asylsökande barn och elever, står för en
minskning med 2,4 mkr. Det är även mer barnoch elevpeng utbetalt direkt i ramen, på grund
av ett högre elevantal jämfört med 2019.

Det sammanlagda resultatet för Campus är
-2,0 mkr, det är en positiv avvikelse mot
budget, 0,5 mkr.
Campus har ökade intäkter för året, 5,4 mkr.
Främst är det statsbidragen från Skolverket
1,5 mkr, Arbetsförmedlingen 0,6 mkr och
ESF-projekten som inte budgeterats för
2,7 mkr som bidrar till den positiva avvikelsen.
Även ökade intäkter, 0,6 mkr, som avser
försäljning av verksamhet till andra kommuner.
Ökade intäkter kan delvis förklaras i och med
den förändring staten beslutat under våren
2020. Staten ger i år en schablonersättning för
varje utbildningsplats inom yrkesvux, tidigare
år har staten stått för 5 av 10
utbildningsplatser. ESF-projekten är ett
nollsummespel där intäkterna hämtas hem i
samma nivå som de faktiska kostnaderna.

Intäkt av försäljning av verksamhet har ökat
med 0,9 mkr, det innebär att det har varit fler
elever från andra kommuner som gått i
förskola och på Komvux i UN:s verksamheter.

Årets kostnadssida har varit högre än
budgeterat, 4,9 mkr. Personalkostnaderna
utgör den största avvikelsen, 3,2 mkr. Av
denna avvikelse avser 2,7 mkr personal som
arbetar med ESF-projekten som vi hämtar
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Kostnaderna har ökat med 8,1 mkr från
351,6 mkr till 359,7 mkr (2,3 %).
Verksamheterna som har en nämnvärd ökning
är gemensam administration och gymnasiet,
de flesta övriga har antingen minskat sina
kostnader eller är i ungefärlig nivå med
föregående år.

är främst producerad tid inom visstidsanställda
och timanställda som minskat.
Tillsvidareanställda har producerat mer tid
jämfört med 2019, trots att de är färre
anställda. Det kan ha många olika förklaringar,
en kan vara att vi har fler föräldralediga och
sjukskrivningar som är åter i tjänst.

Den största ökningen avser köpt verksamhet
som ökat med totalt 7,2 mkr vilket motsvarar
en ökning med 9,3 %. Kostnaden påverkas av
hur många barn och elever som går i
fristående verksamheter. Ökningen är fördelad
mellan verksamheterna förskola 0,8 mkr,
grundskola och särskola 1,5 mkr, campus
0,5 mkr och gymnasiet 4,4 mkr. Ökning för
gymnasiet avser fler elever jämfört med
föregående år, i snitt har det varit 12 elever
mer 2020. En annan förklaring är att det är fler
elever som valt dyrare program.

Kostnaderna för lokalhyror har ökat med
2,8 mkr jämfört med föregående år. Ökningen
kan förklaras i och med att etapp 1–4 av
ombyggnation av Ramdalsskolan har börjat
generera ökad lokalhyra, samt att det
genomförts åtgärder av Breviksskolans tak
som också lett till ökade kostnader.

Personalkostnaderna har ökat med 0,5 mkr
mellan åren. En del verksamheter har ökat på
sina kostnader, medan andra minskat. De
verksamheter som står för den största
minskningen är grundskola och särskola
2,5 mkr och campus 2,0 mkr. Minskningen
består främst av lägre månadslöner men även
något ökad frånvaro av personal. Minskningen
av månadslön för verksamheterna 3,9 mkr, kan
kopplas till de åtgärder som genomförts under
året för att nå en budget i balans.

Övriga kostnader har minskat med 2,3 mkr
jämfört med föregående år. Den främsta
förklaringen är att kostnaderna för måltider
som minskat med 1,1 mkr, vilket kan kopplas
till färre barn i verksamheten på grund av
corona. Övriga kostnader såsom
förbrukningsinventarier, studieresor och
kompentensutveckling visar en minskad
kostnad för året. Den positiva avvikelsen kan
förklaras i och med att kostnader inte
uppkommit i samma utsträckning i år på grund
av rådande situation. IT-kostnaderna har
minskat med 0,2 mkr, det beror på att
förvaltningen inventerat och sett över behovet
och gjort av sig med de produkter som de ej är
i behov av.

Under åren 2017 och 2019 har UN ökat med
antalet anställda från 386 personer till 435,
under 2020 har antalet gått ner till 390 st. Om
vi däremot tittar på faktiskt arbetad tid så har
den minskat jämfört med 2019, motsvarande
12,3 årsarbetare. Det man kan se här är att det

Kostnaderna för skolskjuts har ökat med
0,5 mkr, den främsta förklaringen är att fler är
berättigade till taxi på grund av volymökning av
antal barn med särskilda behov. Dock ser vi
även en kostnadsökning jämfört med
föregående år.
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Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomiskt utfall 2020, tkr
Verksamhet
Nämndverksamhet
Miljö- o hälsoskydd
Gem administration
Missbrukarvård vuxna
Barn- o ungdomsvård
Ek bistånd
Övrig individ o familjeomsorg
Äldreomsorg, ordinärt boende
Äldreomsorg, särskilt boende
Övrig äldreomsorg
Insatser enl LSS
Färdtjänst
Förebygg verksamhet
Integration
Arbetsmarknadsåtgärder

Summa för ansvarsområdet
Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

Anslag
837
84
7 040
11 382
18 322
10 650
5 532
80 207
89 399
4 740
53 589
2 047
508
167
1 774

286 278
272 187
258 962
255 244

Ursprungligt anslag
Ändrat anslag enligt följande beslut:
LSS boende
Kapitalkostnader nya investeringar och
Medel till prioriterade grupper helårseffekt 2019
Medel till prioriterade grupper 2020

Övriga
intäkter
0
119
589
461
1 486
424
211
10 726
28 657
419
12 989
66
0
9 621
2 607

Kostnad

Resultat

-861
-276
-7 260
-11 863
-19 524
-14 710
-5 433
-94 659
-118 192
-4 585
-62 169
-1 918
-505
-7 271
-4 106

-24
-73
369
-20
284
-3 636
310
-3 726
-136
574
4 409
195
3
2 517
275

68 375 -353 332
61 090
67 700
87 197

-349 055
-343 492
-343 569

1 321
-15 778
-16 830
-1 128
279 560
3 750
446
973
1 549

Ny anslagsram

286 278

coronapandemin medfört. Verksamheternas
sammantagna merkostnader för dessa
anpassningar och krav har följts upp via ett
särskilt objektsnummer i förvaltningarnas
internredovisning. Dessa merkostnader har
under 2020 till övervägande del blivit ersatta
genom direkta bidrag från Socialstyrelsen eller
som del ur de generella sjuklönebidrag som
staten utgett till alla arbetsgivare.
Sammantaget uppgår sådana
coronarelaterade merkostnader för 2020 till 12,7 mkr, samt coronarelaterade
bidragsintäkter till 11,3 mkr. Således innefattar
det redovisade totalresultatet ett underskott om
totalt -1,4 mkr hänförligt till coronarelaterade
poster. De erhållna bidragsintäkterna har
härvid medfört en sammantagen
kostnadstäckning om 89,0 % av de havda
kostnaderna.

Utfall jämfört med budget
Vård och omsorgsnämndens (VON)
verksamheter bedrivs i de båda underliggande
förvaltningarna Äldreomsorgsförvaltningen
(ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen
(SOF).
ÄFs verksamhetsområden återfinns i ovan
tabell i de redovisade resultaten för
Äldreomsorg inom ordinärt och särskilt
boende, samt del av övrig äldreomsorg. SOFs
verksamhetsområden återfinns i de övriga
redovisade resultaten samt till del även under
rubriken övrig äldreomsorg.
Verksamheterna har under året i hög grad
präglats av, och anpassats för att möta de
olika behov och krav som den pågående
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Det ackumulerade resultatutfallet per
december för VON totalt uppgår till 1,3 mkr.
Härav utgör resultat hänförligt till ÄF -4,1 mkr
och SOF 5,4 mkr.

Bidragsintäkter; utfallet ackumulerat per
december överskrider budget med 14,9 mkr.
Avvikelsen förklaras i huvudsak av de
coronarelaterade bidragen, vilka tillkommit
utöver budget i sin helhet. Även andra bidrag
visar sammantaget ett något högre utfall än
vad som var budgeterat.

Inkluderat i ovan resultat ingår nettokostnader
avseende corona; för ÄF -1,3 mkr, för SOF 0,1 mkr, totalt -1,4 mkr.

Personalkostnader; utfallet ackumulerat per
december överskrider budget med 3,2 mkr.
Avvikelsen hänför sig huvudsakligen till högre
personalkostnader än budgeterat inom
hemtjänst och nattorganisation och där
utfördelade sparbeting för 2020 inte infriats. De
högre kostnaderna förklaras även delvis av
merkostnader till följd av coronapandemin och
den ökade vikarietillsättning som då varit
nödvändig.

Ur den verksamhetsindelade redovisningen för
VON totalt kan de större resultatavvikelserna i
förhållande till den beviljade anslagsbudgeten
ses för verksamheterna;
Ekonomiskt bistånd, -3,6 mkr. Underskottet
hänför sig i huvudsak till högre nivåer av
utbetalt försörjningsstöd än budgeterat.
Underskottet kompenseras till viss del av
högre intäkter än budgeterat avseende
återkrav på felaktiga ansökningar.
Underskottet kan också till del relateras till
överskott ur Integrationsverksamheten nedan,
på så sätt att bidragstagare under året lämnat
gruppen nyanlända, för att istället redovisas i
gruppen bidragstagare för övrigt ekonomiskt
bistånd.

Övriga kostnader; utfallet ackumulerat per
december överskrider budget med 10,6 mkr.
Avvikelsen förklaras i huvudsak av havda
merkostnader för inköp av personlig
skyddsutrustning till följd av coronapandemin.

Utfall jämfört med föregående år
En kontogruppsindelad redovisning ger
underlag för att jämföra hur intäkter och
kostnader utvecklats i förhållande till
motsvarande period föregående år. Avvikelser
mellan åren kan noteras med kommentar för
följande kontogrupper (föregående års värden
anges inom parentes);

Äldreomsorg ordinärt boende, -3,7 mkr.
Underskottet hänför sig huvudsakligen till
högre personalkostnader än budgeterat för
hemtjänst och nattorganisation och där
verksamheternas utfördelade effektiviseringsoch sparbeting endast delvis infriats för 2020.
Underskottet kan även härledas till högre
kostnader än budgeterat för inhyrda
sjuksköterskor inom hemsjukvården.

Avgiftsintäkter 8,5 mkr (8,3 mkr).
Avgiftsintäkter har ökat med 2,5 % mellan åren
och där ökningen i allt väsentligt är jämnt
fördelad mellan de verksamheter som
debiterar ut sådana avgifter.

Insatser enl LSS, 4,4 mkr. Överskottet hänför
sig delvis till en retroaktiv återbetalning från
Försäkringskassan avseende personlig
assistans för brukare som saknat rätt till sådan
insats. Därtill förklaras överskottet av att en
tilläggsbudgeterad ny gruppbostad under årets
inledning inte påtagit sig sina planerade
kostnader fullt ut. Även vakanser samt erhållna
statsbidrag bidrar till det positiva resultatet
2020.

Bidragsintäkter 41,0 mkr (34,5 mkr).
Kontogruppen visar ökade intäkter med 19,1 %
i förhållande till föregående år. Förändringen
förklaras huvudsakligen av tillkommande
coronarelaterade bidrag 2020. Motstående till
de tillkommande coronarelaterade bidragen
kan noteras minskade bidragsnivåer för
integrationsverksamheten samt för olika former
av anställningsstöd.

Integration, 2,5 mkr. Överskottet hänför sig
huvudsakligen till att budgeterade kostnader
för ekonomiskt bistånd inom gruppen
nyanlända är lägre än förväntat. Detta
överskott kan även kopplas till underskottet
inom verksamheten för ekonomiskt bistånd, se
ovan.

Övriga intäkter 18,8 mkr (18,3 mkr). Övriga
intäkter ökar mellan åren med 2,7 %, varav
debiterade bostads- och lokalhyror ökar med
3,5 %. Andra intäkter i kontogruppen ökar
sammantaget med 2,1 %.
Anslagsintäkter 286,3 mkr (272,2 mkr).
Anslagsintäkter ökar i jämförelsen mellan åren
med 5,2 %.

Ur den kontogruppsindelade redovisningen
kan noteras större budgetavvikelser inom
följande kontogrupper:
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Personalkostnader -233,0 mkr (-233,9 mkr).
Personalkostnaderna som helhet minskar
mellan åren med -0,4 %. Huvuddelen av
påförda besparings-/effektiviseringskrav 2020
utgörs av just förväntat minskade
personalkostnader och mot bakgrund av att
totalen för 2020 även innefattar
coronarelaterade merkostnader om ca 3,8 mkr
kan noteras att förvaltningarnas arbete med att
anpassa sin kostnadsvolym i förhållande till
givna anslag varit till delar framgångsrikt.

föregående år. Nedan redovisas sådan
förändring för de volymmässigt större
verksamheterna inom VON och där
bruttokostnaderna justerats med en
återläggning av coronarelaterade
merkostnader, vilka annars kan ses som
jämförelsestörande för 2020.
Gemensam administration; Justerad
bruttokostnad -7,2 mkr (-7,9 mkr).
Bruttokostnaderna för verksamheten har
minskat med 8,9 % i förhållande till föregående
år.

Lokaler -28,7 mkr (-27,7 mkr). Kostnader för
lokaler ökar i jämförelsen mellan åren med
3,5 %. Kostnadsökningen hänför sig
huvudsakligen till lokaler hyrda av
Kustbostäder eller andra externa hyresvärdar.

Missbruksvård vuxna; Justerad bruttokostnad 11,9 mkr (-11,4 mkr). Bruttokostnaderna för
verksamheten har ökat med 4,5 % i
förhållande till föregående år.

Köp av verksamhet -33,1 mkr (-35,2 mkr).
Kostnader för köpt verksamhet minskar med
6,1 % mellan åren. Kostnadsminskningen
hänför sig huvudsakligen till minskade
placeringskostnader inom socialtjänst och
LSS.

Barn- och ungdomsvård; Justerad
bruttokostnad -19,6 mkr (-23,4 mkr).
Bruttokostnaderna för verksamheten har
minskat med 16,6 % i förhållande till
föregående år.

Övriga kostnader -58,6 mkr (-52,3 mkr). Övriga
kostnader ökar i jämförelsen mellan åren med
12,1 %. Förändringen förklaras i huvudsak av
tillkommande coronarelaterade merkostnader
2020 avseende skyddsutrustning. Motstående
till de tillkommande coronarelaterade
kostnaderna kan noteras minskade övriga
kostnader inom verksamheterna för LSS, Barn
och ungdomsvård samt Integration.

Ekonomiskt bistånd; Justerad bruttokostnad 14,7 mkr (-9,3 mkr). Bruttokostnaderna för
verksamheten har ökat med 57,3 % i
förhållande till föregående år.

Verksamheternas sammantagna
nettokostnader (bruttokostnader med avdrag
för avgifts- bidrags- och övriga intäkter) uppgår
till 285,0 mkr (288,0 mkr) och minskar således
med 1,1 %. Denna minskning kan jämföras
med motsvarande förändring av
anslagsintäkterna vilka ökar med 5,2 %. Dessa
tal visar att verksamheternas sammantaget
sänkta nettokostnader bidragit till en total
kostnadsvolym 2020 som ligger inom ramen
för sina beviljade anslag.

Äldreomsorg, särskilt boende; Justerad
bruttokostnad -110,9 mkr (-114,8 mkr).
Bruttokostnaderna för verksamheten har
minskat med 3,4 % i förhållande till föregående
år.

Äldreomsorg, ordinärt boende; Justerad
bruttokostnad -90,6 mkr (-91,0 mkr).
Bruttokostnaderna för verksamheten har
minskat med 0,5 % i förhållande till föregående
år.

Insatser enligt LSS; Justerad bruttokostnad 61,0 mkr (-62,1 mkr). Bruttokostnaderna för
verksamheten har minskat med 1,8 % i
förhållande till föregående år.
Integration; Justerad bruttokostnad -7,3 mkr (12,3 mkr). Bruttokostnaderna för
verksamheten har minskat med 40,9 % i
förhållande till föregående år.

En jämförelse mellan åren av
bruttokostnaderna för respektive verksamhet
visar hur verksamhetens totala kostnadsvolym
och omfång förändrats i förhållande till
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Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Ekonomiskt utfall 2020, tkr
Verksamhet

Anslag

Kommunfullmäktige
Överförmyndare
Valnämnd
Revision

Summa övriga nämnder
Summa 2019
Summa 2018
Summa 2017

Övriga
intäkter

Kostnad

Resultat

1 351
1 398
31
928

0
0
0
114

-877
-1 686
-28
-1 042

474
-288
3
0

3 708

114

-3 633

189

4 015
4 013
3 425

395
359
434

-3 808
-3 464
-3 498

602
908
361

Utfall mot budget
Kommunfullmäktige, Överförmyndare,
Valnämnd och Revision har ett sammanlagt
överskott på 0,2 mkr.

Utfall jämfört med föregående år
Kostnader för kommunfullmäktige var 0,1 mkr
högre förra året på grund av ett mindre antal
sammanträden under 2020. Kostnader för
Överförmyndare är 0,4 mkr högre år 2020
vilket beror på det nya samarbetsavtalet.
Valnämnden har 0,2 mkr lägre kostnader
jämfört med föregående år vilket beror på att
2020 inte var ett valår. Under 2019
genomfördes EU val. Revisionens kostnader
för köpte tjänster och sammanträden för är
0,1 mkr lägre än föregående år.

Kommunfullmäktige har ett överskott på
0,5 mkr vilket bland annat beror på lägre
kostnader för sammanträden, representation,
dataprogram och utbildningar. På grund av
coronapandemin har antalet sammanträden
minskats som i sin tur har lett till lägre
kostnader för representation och dataprogram.
Överförmyndarnämnden redovisar ett
underskott på 0,3 mkr. Ett nytt samarbetsavtal
med Nyköpings kommun har upprättats. Av det
totala antalet ärenden som hanteras av
Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd
härrör ca 3/4 till Nyköpings kommun och 1/4 till
Oxelösunds kommun. Utifrån detta bör
Oxelösunds kommun betala för de kostnader
som härrör sig till Oxelösunds kommun
gällande nämndens arbete och administration.
Oxelösunds kommun bör därmed stå för
personalkostnader motsvarande en
heltidstjänst samt kostnad för nämnd- och
ekonomistöd. Overheadkostnader för
Oxelösunds kommun beräknas till 1/4 av de
totala overheadkostnaderna.
Valnämnden har inte mycket verksamhet
under 2020 i och med att 2020 inte var ett
valår.
Revisionens utfall var exakt som budgeterat.
Medel har reserverats för granskningar som ej
är slutförda, exempelvis granskning av bokslut
2020. Kostnader för utbildning blev också lägre
än budgeterat.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning Kommunen (belopp i mkr)

Färdigställda projekt

Utgifter sedan projektens
start
Varav: årets investeringar
Beslutad
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget Utfall
Avvikelse

Kommunstyrelse
Ramdalsskolan, etapp 1-7
Övriga skolor
Äldre- och gruppboende
Jogersö
Planerat underhåll
Övriga fastigheter
Kommunhuset del av foajén
Hamnar
Mark- och exploatering
Övrigt
Totalt Kommunstyrelse

8,0
2,3
0,2
5,2
8,4
3,2
0,3
2,2
12,5
1,4
43,7

5,8
2,3
0,0
5,2
8,3
0,7
0,3
0,7
10,3
1,3
34,9

2,2
0,0
0,2
0,0
0,1
2,5
0,0
1,5
2,2
0,1
8,8

3,2
2,3
0,2
4,7
8,2
3,2
0,0
2,2
12,5
1,4
37,9

3,2
2,3
0,0
4,6
8,1
0,7
0,0
0,7
7,5
1,3
28,4

0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
2,5
0,0
1,5
5,0
0,1
9,5

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Gång- och cykelvägar
Gator och vägar övrigt
Nybeläggning Aspaleden
Nybeläggning gator o parkeringsytor
Park, torg, allmänna ytor, badplatser
Stenviksbadet/hamnen
Utbyte gatubelysning till LED
Övrigt
Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

3,5
6,8
6,8
7,1
2,4
2,0
16,0
3,1
47,7

1,2
4,2
2,4
6,5
0,9
0,6
15,8
1,0
32,6

2,3
2,6
4,4
0,6
1,5
1,4
0,2
2,1
15,1

3,5
6,8
6,8
7,1
2,2
1,7
0,6
2,6
31,3

1,2
4,2
2,4
6,5
0,7
0,3
0,4
0,5
16,2

2,3
2,6
4,4
0,6
1,5
1,4
0,2
2,1
15,1

Utbildningsnämnd
Grundskola inventarier och lärverktyg
Förskola inventarier och lärverktyg
Totalt Utbildningsnämnd

1,2
0,5
1,7

1,2
0,4
1,6

0,0
0,1
0,1

1,2
0,5
1,7

1,1
0,5
1,6

0,1
0,0
0,1

Kultur- och fritidsnämnd
Inventarier i kommunen o Koordinaten
Flytta boulebanor
Totalt Kultur- och fritidsnämnd

0,3
0,2
0,5

0,1
0,0
0,1

0,2
0,2
0,4

0,3
0,2
0,5

0,1
0,0
0,1

0,2
0,2
0,4

Vård- och omsorgsnämnd
Gemensam, digitalisering och IT
SOF, Digitalisering och IT
SOF, Inventarier och utrustning
ÄF, Digitalisering och IT
ÄF, Inventarier och utrustning
Totalt Vård- och omsorgsnämnd

0,8
0,4
2,0
0,8
4,9
8,9

0,1
0,2
0,5
0,2
0,8
1,8

0,7
0,2
1,5
0,6
4,1
7,1

0,8
0,4
2,0
0,8
4,9
8,9

0,1
0,2
0,5
0,2
0,8
1,8

0,7
0,2
1,5
0,6
4,1
7,1

102,5

71,0

31,5

80,3

48,1

32,2

Summa färdigställda projekt
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Pågående projekt

Beslutad
totalutgift Ack. utfall Avvikelse Budget

Kommunstyrelse
Oxelöskolan
Peterslundsskolan förstudie o projektering
Ramdalsskolans hus B inkl kök o matsal
Övriga skolor
Äldre- och gruppboende
Kommunhuset, projektering
Hamnar
Restaurang Läget
Stallet Stjärnholm utredning
Övrigt
Totalt Kommunstyrelse
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Gång- och cykelväg Stenvikshöjden
Nybeläggning Ramdalsparkeringen
Gator och vägar övrigt
Ombyggnation Järnvägsparken
Förädling Frösängsgärde inkl inv.bidrag
Övriga park, torg, allmänna ytor, badplatser
Totalt Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Ramdalens idrottsplats
Totalt Kultur- och fritidsnämnd
Summa pågående projekt

Avvikelse

277,8
4,5
37,6
2,3
65,8
1,3
5,3
22,0
1,4
4,2
422,2

199,0
0,5
5,4
0,5
24,1
0,9
0,8
0,2
1,1
0,3
232,8

78,8
4,0
32,2
1,8
41,7
0,4
4,5
21,8
0,3
3,9
189,4

155,8
4,1
37,6
2,3
47,6
1,3
5,3
12,0
1,4
4,2
271,6

96,2
0,0
5,4
0,4
20,7
0,9
0,1
0,1
0,8
0,1
124,7

59,6
4,1
32,2
1,9
26,9
0,4
5,2
11,9
0,6
4,1
146,9

1,0
1,7
1,6
2,1
3,6
2,3
12,3

0,2
1,3
0,4
0,2
-0,9
0,1
1,3

0,8
0,4
1,2
1,9
4,5
2,2
11,0

1
1,7
1,6
2,1
3,6
2,3
12,3

0,2
1,3
0,4
0,2
-0,9
0,1
1,3

0,8
0,4
1,2
1,9
4,5
2,2
11,0

3,6
3,6

1,2
1,2

2,4
2,4

2,1
2,1

0,3
0,3

1,8
1,8

438,1

235,3

202,8

286,0

126,3

159,7

0,6

0

0,6

Investeringsreserven
Summa investeringsprojekt

Utfall

540,6

Riksdagen beslutade 2018 om en ny
kommunal bokförings- och redovisningslag, lag
om kommunal bokföring och redovisning. Den
nya lagen tillämpas från räkenskapsåret 2019.
I samband med den nya lagen har Rådet för
kommunal redovisning tagit fram en ny
rekommendation för investeringsredovisningen.

306,3

234,3

366,9

174,4

192,5

budgetavvikelse på 192,5 mkr. Av de
återstående oförbrukade investeringsmedlen
för 2020 äskas 189,2 mkr som tilläggsbudget
till 2021.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens budget uppgick till
305,6 mkr (286,9 mkr). 135,5 mkr av denna
budget är den ursprungliga budgeten och
170,1 mkr bestod av tilläggsbudget från 2019.

Investeringar har tidigare ingått i
förvaltningsberättelsen, men utgör nu en
separat del av årsredovisningen.
Investeringsredovisningen har fördelats i
färdigställda och pågående projekt. Eventuell
uppgift om de kommunala koncernföretagens
investeringar som kommunfullmäktige tagit
ställning till ska också redovisas.

Kommunstyrelsen har fått tilldelning från
investeringsreserven på 7,4 mkr för bland
annat konstnärlig utsmyckning av Oxelöskolan
(2,0 mkr), återköp av tomt Stjärnholm 5:211
(1,2 mkr) och reservkraft för Björntorp
(3,6 mkr). Kommunstyrelsen har också gjort en
omfördelning på 19,4 mkr från
verksamhetsanpassning Peterslundsskolan
(9,4 mkr) och Ramdalens kök (10 mkr) till
Oxelöskolan för flexibel planlösning.

Den ursprungliga investeringsbudgeten omslöt
183,6 mkr. Dessutom har 183,3 mkr
tilläggsbudgeterats avseende pågående
projekt från föregående år. Det innebär totalt
366,9 mkr i investeringsbudget för 2020. Årets
investeringar uppgår till 174,4 mkr, en
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•

Årets utgifter uppgår till 153,1 mkr. En
avvikelse mot budget på 156,4 mkr, vilket
beror främst på Oxelöskolan, Ramdalsskolans
kök och ny- och tillbyggnation av äldreboende.
Störst andel av investeringsmedlen har gått till
Oxelöskolan (96,2 mkr), ny- och tillbyggnation
av äldreboende (20,7 mkr) och planerat
underhåll (8,1 mkr).

•

På Mät/Kart har implementering av Geosecma
genomförts. Geosecma är ett nytt kartsystem
med bättre prestanda och större
utvecklingsmöjligheter.
Tiden har dock inte räckt till för att slutföra alla
planerade projekt och ett antal projekt kommer
att slutföras under 2021. Av de återstående
oförbrukade investeringsmedlen för 2020
äskas 21,2 mkr som tilläggsbudget till 2021.

Genomgående upprustning och underhåll av
Ramdalsskolan samt förskola som har pågått
under flera år är klar. Renoveringen fortsätter
nu med ombyggnation av Ramdalsskolans
kök. På Jogersö camping har ett nytt
tillgänglighetsanpassat servicehus tillkommit,
som medfört att campingen nått kvalitetsmåttet
fyrstjärnig camping.

Utbildningsnämnd
Under 2020 har Utbildningsnämnden förbrukat
1,6 mkr av den totala investeringsbudgeten på
1,7 mkr. Förskolorna har investerat i
skärmväggar, ljudabsorbenter och förvaring,
för att kunna anpassa miljön till barn med
behov av detta. Grundskolorna har investerat i
smartboards samt uppdatering av
klassrumsmöbler såsom ståbord och höj- och
sänkbara bord. Det saknas fakturor för
inventarier för förskolan, vilket medför att
Utbildningsnämnden äskar på tilläggsbudget till
2021 på den återstående summan.

Ramdalsanläggningen kan numera erbjuda
laddstolpar för laddning av elfordon. Dessa
drivs av den nya solcellsanläggningen som är
placerad på byggnadens tak.
Av de återstående oförbrukade
investeringsmedlen för 2020 äskas 153,7 mkr
som tilläggsbudget till 2021.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden budget
uppgick till 43,6 mkr varav 5,3 mkr är
tilläggsbudget från 2020.

Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden disponerar 2,6 mkr i
investeringsmedel för 2020 varav 0,8 mkr är
tilläggsbudget från 2019. Årets utgifter uppgår
till 0,4 mkr. En avvikelse mot budget på
2,2 mkr.

Årets utgifter uppgår till 17,6 mkr. En avvikelse
mot budget på 26,1 mkr
Upphandling av nytt ramavtal för mark- och
beläggning blev kraftigt försenat p g a en
långdragen process i förvaltningsdomstolen
avseende upphandling av konsulthjälp inför
ramavtalsupphandlingen. Den nya
ramavtalsentreprenören (Svevia AB) kom på
plats först efter semesterperioden. Hösten har
varit intensiv och många projekt har
färdigställts.

Medel för inventarier åtgärder i kommunen har
använts till upprustning och utveckling av
discgolfbanan i anslutning till Ramdalens
fritidsanläggningar.
Investeringsobjektet Ramdalens idrottsplats
påbörjades i stor omfattning under hösten
2020 och kommer fortsätta under 2021.
Önskar tilläggsbudget till 2021 på kvarvarande
medel, 1,8 mkr.

Ett axplock av de projekt som genomförts på
Gata/Park är följande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Motorbåtsvägen gång- och cykelväg
färdigställd
Cykelvägvisning

Gång- och cykelväg längs Aspaleden
Belysning längs Aspaleden
Anläggning av lekplatser Inskogen och
Vivesta, samt hundrastgård Ramdalen
Uppstart av ombyggnation
Järnvägsparken
Ny beläggning på flera centrala gator bl a
Esplanaden och Folkegatan
Parkeringsytorna på Jogersö och
Ramdalen har fått ny beläggning
Ny beläggning Lärarvägsområdet och
Nyponvägen/Nyponringen
Anläggande av nytt bryggdäck
Stenvikshamnen

För inventarier till Koordinaten önskas
tilläggsbudget till 2021 på kvarvarande medel,
0,2 mkr. Det finns behov av ombyggnation i
entrén samt inväntas besked från IT-enheten
om nytt kablage för digitala skyltar/TV-skärmar
på Koordinaten för kommuninformation samt
marknadsföring.

Vård- och omsorgsnämnd
Vård och omsorgsnämnden disponerar 8,9 mkr
i investeringsmedel för 2020. Investeringar
gjorda 2020 utgörs bland annat av
diskdesinfektorer, elcyklar, staket, möbler,
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samt tillkommande moduler till
verksamheternas IT-system.
Av de återstående oförbrukade
investeringsmedlen för 2020 om totalt 7,1 mkr
äskas 2,5 mkr som tilläggsbudget till 2021.

Projekt i kommunala bolag som
Kommunfullmäktige har tagit ställning
till:
Investering Fortsättning av projektet kring
Prisman 6
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Revisionsberättelse
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Investeringar - Tilläggsbudgetering till 2021

Nämnd
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Objekt

Ändamål

Björntorp Fönster
92676 Björntorp Proj. Säbo o Ny-till byggnation äldreboende etapp 1
92792 Björntorp Reservkraft
Fastigheter
92767 Flytt av Sjömack
Flytt av Sjömack
92714 Förstudie nybyggn fsk 4-6 (8 avd)
92741 Förstärkn bryggor o kajer, fiskehamn o skärgård
Förstärkn bryggor o kajer, fiskehamn o skärgård
Jogersö, utveckling
92793 Jogersöhem ventilation
92758 Kommunhuset Energieffektivisering (sänker driftkostnad)
92688 Ombyggnation av Foajén ( Arbetsmiljö (från MSN))
92297 Oxelöskolan inkl inventarier o ändring planlösning ökad flexibilitet (19,4) mkr
92738 Oxelöskolan skyddsrum ombyggnation, underhåll
92752 Oxelöskolan konstutstmyckning
Peterslundsskolan Verksamhetsanpassning och energieffek.
92716 Peterslundsskolan åtg.försl proj renov
92709 Piren Förfr.underl Ö-vik
92634 Ramdalsanläggning, belysning A-plan o gångytor IP
92525
Ramdalsskolan Ombyggnad av kök
Restaurang Läget + gästhamn
92742 Restaurang Läget 150tkr i år förstudie+projketering
92669 Småbåtshamnar och gästhamn bryggor
Sporthall
92754 Stenviks förskola Ombyggn etapp2
92753 Ramdalen byte grundvattenpump
92695 Stjärnholm Stallet takrenovering
Delsumma fastigheter
Markberedningar
SSAB/Hamnen inköp av mark
92717 Raindance utveckling Prognosmodul
Marknadsplats,e-handel
Sithskort, säkerhetslösning i vården
Fler zoner med trådlöst wifi för medborgarna / Trådlöst wifi/sensorer
92258 E-tjänster integration och utveckling
Utveckling/automatisering av verksamhetsprocess
System för verksamhetsutveckling
Delsumma övriga investeringar, KS

Summa Äskad tilläggsbudget till Kommunstyrelsen 2021

MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN

92795
92806
92805
92789
92764
92765
92808

Gator o vägar S Malmgatan (Höjdg- S Malmg 11A samt Folkeg-Malmtorget)
Gator o vägar Parkering Vårdcentralen
Gator o vägar Parkering vid stationshuset
Gator o vägar P-yta Ramdalsparkeringen
GC-väg för sammanknytning sunda trafikplats-SSAB
Ny beläggning Aspaleden från björntorpsrondellen SSAB
Infartsväg Björntopsvägen till exploatområde Stenvikshöjden
Gång och cykelväg Stenvikshöjden

Äskad TB
till 2021

150
23 184
3 560
2 364
430
2 000
318
40
60
120
49
4
425
57 840
440
1 357
4 000
33
2 826
91
32 191
10 000
1 823
645
2 000
1 658
275
539
148 422
3 000
500
120
400
230
80
193
100

700

5 323
153 745
915
500
500
410
2 307
4 359
1 500
805

MSN
MSN
MSN
MSN
MSN
MSN

92647 Trafikåtgärder nya skolan
92791 Park/torg/allmänna ytor/badplatser - Järnvägsparken
92803 Park/torg/allmänna ytor/badplatser - Malmtorget
92658 Förädling Frösängs gärde
92705 Stenvikshamnens rekreationsområde
92659 Utbyte av gatubelysning till LED-belysning
Summa Äskad tilläggsbudget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021

KFN
KFN
KFN

92757 Ramdalens idrottsplats
92756 Inventarier Koordinaten skyltar
92708 Inventarier Koordinaten
Summa Äskad tilläggsbudget till Kultur och fritidsnämnden 2021

UN

92728 Inventarier förskola
Summa Äskad tilläggsbudget till Utbildningsnämnden 2021

VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON
VON

1 941
1 940
1 477

3 000
1 413
176

21 243
1 820
64
89
1 973

64
64

250
140
287
602
29
640
5
115
58
240
31
100

92771 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem (SOF)
92774 Inventarier till gemensamma utrymmen inom IFO
92772 Inventarier funktionsstöd bef. Verksamhet LSS o SOL (FS)
92735 Inventarier till ny gruppbostad LSS
92706 Akt.utrustning funktionsstöd
92773 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem, nytt verksamhetssystem (ÄF)
92776 Inventarier hemtjänstlokaler utökad hemtjänst
92775 Inventarier avser särskilt boende enbart
92734 Utemiljö särskilt boende inköp av verksamhetsanpassning
92681 Spol- och diskdesinfektor särskilda boenden äldreomsorg
92736 Elektriska cyklar i hemtjänsten
92777 Elcyklar till verksamheterna
Summa Äskad tilläggsbudget till Vård- och omsorgsnämnden 2021

2 497

Summa Äskad tilläggsbudget till investeringsreserven 2021

9 700

Äskad tilläggsbudget till 2021, totalt

189 222
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Datum

Dnr

2021-01-06

KS.2020.117

Kommunstyrelsen

Utvärdering av målstyrning och roller kommunen som helhet
2020
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige.
Med utgångspunkt i nämndernas och förvaltningarnas utvärderingar bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att policyn i stort sett fungerar som avsett. Det vill säga att
den ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt samarbete mellan politiker och
tjänstemän.
Kommunstyrelseförvaltningen noterar också att ett antal nämnd- och förvaltningsspecifika
förbättringsområden förts fram i utvärderingarna, bland annat att:

o Det finns behov av fortlöpande information om policyn för målstyrning och roller till
såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt till visstidsanställd personal
och vikarier. Även att information om policyn bör ingå i introduktion av nyanställda
o Kontaktvägarna mellan förtroendevalda och anställda kan tydliggöras för att
säkerställa att uppdrag till tjänstemän går via berörd förvaltningschef eller i vissa fall
genom kommunchef.
o Facklig samverkan bör ske så tidigt som möjligt vid förändringar.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att de förbättringsområden som noterats bör
hanteras på berörda nämnds- och förvaltningsnivåer. Förvaltningen ser inget påkallat
behov av att lyfta åtgärderna till en kommunövergripande nivå.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.

3. Ärendet
3.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13. Reviderad 2013-04-03, § 26). Hur policyn efterlevs ska följas upp och
utvärderas en gång per år av samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till
kommunfullmäktige.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Utvärdering av policyn görs enligt en kommungemensam rutin som, bland annat, omfattar
bedömning i nämnderna och i förvaltningarnas ledningsgrupper utifrån särskilda
frågeställningar.

3.2 Utvärderingar
Kommunstyrelsens och nämndernas respektive utvärderingar återges i sammanfattad form
nedan.

3.2.1 Kommunstyrelsen (2020-10-29, KS 2020.116)
Kommunstyrelsen konstaterar att policyn är känd bland ledamöter och ersättare. Man
konstaterar också att information/ utbildning sker av ledamöterna inför nya mandatperioder
samt när nya förtroendevalda tillträder under mandatperioden.
Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda parter får vara
uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter mot dessa.
Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig bryter spelreglerna. Dock
upplevs ibland ett motstånd längre ut i organisationen mot politiska beslut.
Inom kommunstyrelseförvaltningen bedömer tjänstemännen att policyn fungerar som
avsett. Kännedomen om policyn bedöms som god och information om policyn ingår i
genomgången för nya medarbetare.
Spelreglerna i sig upplevs som tydliga. Ibland uppstår frågor som är i gränslandet mellan
rollen som politiker och tjänsteman och då kan det emellanåt vara svårt att värdera hur
man ska agera. För vissa grupper kanske det behövs illustrationer eller ”case”beskrivningar för att förstås som t.ex en film.
Samverkan med de fackliga organisationer fungerar bra samtidigt vore det önskvärt med
ett större engagemang från de fackliga organisationerna i strategiska frågor som inte kräver
ett omedelbart avgörande dvs ett mer långsiktigt synsätt.

3.2.2 Vård- och omsorgsnämnden (2020-12-16, VON 2020.58)
Vård- och omsorgsnämnden bedömer att policyn för målstyrning och roller är känd för
nämndens ledamöter och ersättare. Spelreglerna är tydliga och klara samt efterlevs.
Utbildning sker i samband med ny mandatperiod men genomgång av policyn behöver
göras även under pågående mandatperiod för att försäkra sig om att nya ledamöter får
kunskap om policyns innebörd.
Förvaltningscheferna för Social omsorg och Äldreomsorg samt stab bedömer kännedomen
om policyn som god. Nyanställda får information om policyn. Spelreglerna upplevs som
tydliga och efterlevnaden är god.
Förvaltningarna bedömer också att största möjliga ansvar och befogenheter är delegerat ut
i organisationen och att enhetscheferna har stor möjlighet att agera självständigt.
Förvaltningsledningen ingriper dock i enheternas verksamhet vid brister i enlighet med
policyn.
Kommunal tycker att samverkan inom vård och omsorg fungerar väldigt bra och de
upplever att de får den information från arbetsgivaren som behövs. Vidare påtalar
Kommunal att det är positivt med skyddskommitté och att denna varit ännu viktigare nu
under rådande pandemi.
Arbetsgivaren uppger att det är viktigt med en god dialog och att även om inte parterna
alltid är överens så är det av stor vikt att kunna diskutera och reflektera i ett öppet och
tillåtande klimat. Såväl arbetsgivaren som fackliga parter anser att det är bra att
representant från HR deltar på mötena.
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3.2.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2020-12-15, MSN 2020.35)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar i sin utvärdering att policyn är känd för
nämndens ledamöter och ersättare. Spelreglerna är tydliga och klara och efterlevs. Policyn
ingår i utbildningar av nämnder inför ny mandatperiod och även i introduktion för nya
ledamöter under pågående mandatperiod. Spelreglerna avseende de olika rollerna och
arbetsuppgifterna kan utvecklas.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att policyn i stort sett fungerar som
avsett.
Kännedomen om policyn bedöms som ganska god och information om policyn ska läggas
till i genomgången för nya medarbetare. Diskussion om policyn görs sällan, den läggs till
som en punkt i årsplaneringen för förvaltningens APT.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att spelreglerna inte alltid efterlevs i
relationen mellan politiker och tjänstemän. Det kan vid vissa tillfällen vara svårt för
tjänstemännen att veta om politikerna agerar som politiker eller privatpersoner, det
förekommer också ibland diskussioner på en detaljnivå hur förvaltningens arbete ska
utföras.

3.2.4 Kultur- och fritidsnämnden (2021-01-13, KFN 2020.41)
Kultur- och fritidsnämnden konstaterar att policyn för målstyrning och roller är känd
för nämndens ledamöter och att spelreglerna upplevs som tydliga och klara och
efterlevs. Policyn ingår i utbildning för nya ledamöter.
Kultur- och fritidsförvaltningens ledningsgrupp bedömer att policyn är känd i
verksamheten. Information om policydokumentet ingår i introduktionen av
nyanställda. Spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda är
tydliga och klara samt efterlevs.
Förvaltningen bedömer också att största möjliga ansvar och befogenheter är förlagt ut i
organisationen och att enheterna är självständiga gentemot förvaltningsledningen.
Samverkan med fackliga de organisationerna fungerar bra.

3.2.5 Utbildningsnämnden (2020-11-23, UN 2020.47)
Utbildningsnämnden konstaterar att policyn är känd för nämndens ledamöter. Spelreglerna
är tydliga och efterlevs i huvudsak.
Utbildningsförvaltningen bedömer att förvaltningens chefer har god kännedom om policyn.
Nyanställda på förvaltningen informeras om policyn. Man ser vissa brister i kännedomen
hos visstidsanställda och vikarier.
Policyns spelregler efterlevs i stor utsträckning och upplevs som tydliga.
Ansvar och befogenheter är förlagt hos enhetscheferna. Utifrån det ekonomiska läget
begränsas enhetschefernas befogenheter till viss del.
Enheterna upplevs som självständiga gentemot förvaltningsledningen.
Förvaltningsledningen ingriper vid eventuella brister i enlighet med policyn.
Samarbetet med de fackliga organisationerna fungerar för det mesta. Under året har vissa
samverkanssvårigheter funnits med Kommunal på central nivå.
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4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller i stort sett
fungerar som avsett; det vill säga att policyn ger förutsättningar för ett effektivt och
förtroendefullt samarbete mellan politiker och tjänstemän.
Ett antal förbättringsmöjligheter har förts fram. Det handlar bland annat om ett behov av att
utbilda/informera såväl nytillkomna som befintliga förtroendevalda samt att visstidsanställd
personal och vikarier informeras om policyn.
I förvaltningars utvärderingar konstateras att policyns spelregler inte alltid efterlevs. Den
förekommer situationer där både förtroendevalda och tjänstemannasidan bör påminna
varandra om policyns innehåll.
De förbättringsområdena som noterats bedöms bäst kunna hanteras på berörda nämndsoch förvaltningsnivåer, till exempel genom information, överenskommelser och rutiner.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inget påkallat behov av att lyfta policyn
förbättringsåtgärder till en kommunövergripande nivå.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-01-06

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kommunstrateg (FK)
Kultur- och fritidsnämnden (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)
Utbildningsnämnden (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FK)

Mats Dryselius
kommunstrateg
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Christina Kleemo

Datum
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Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag att införa tiggeriförbud utanför butiker i
Oxelösund kommun
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

2. Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa tiggeriförbud utanför stadens
butiker. E-förslaget fick 90 ja-röster inom tre månader och ska därmed tas upp för beslut.
Kommunstyrelsen har begärt yttranden från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt
vård- och omsorgsnämnden inför beslut av kommunfullmäktige.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar inte ställning i frågan utan överlämnar e-förslaget
till kommunfullmäktige för besvarande. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att avslå e-förslaget.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det är möjligt för en kommun att införa
tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar som följer av
ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa tiggeriförbud eller inte är
kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett tiggeriförbud
är en bedömningsfråga lämnar inte kommunstyrelseförvaltningen något förslag till beslut i
ärendet.

3. Ärendet
Ordningslagen (1993:1617) och förordningen (1993:1632) med bemyndigande för
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617) ger kommunerna en rätt att besluta om lokala ordningsföreskrifter för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Rätten är begränsad till att
föreskrifterna inte får angå förhållanden som är reglerade i lag eller författning eller kan
regleras på annat sätt. Föreskrifterna får heller inte lägga onödigt tvång på allmänheten
eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Genom ett beslut av högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2018 ref: 75) framgår att en
kommun har rätt att i sina lokala ordningsföreskrifter införa ett förbud mot passiv insamling
av pengar (tiggeri) om det behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen. Det krävs
inte att kommunen kan visa på en faktiskt uppkommen störning eller att störningen har viss
omfattning eller grad för att den ska få regleras, utan det är möjligt för en kommun att
besluta om ordningsföreskrifter i förebyggande syfte avseende sådant som typiskt sett kan
innebära störningar.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Ordningslagen begränsar inte de lokala ordningsföreskrifterna till ett visst innehåll utan
avsikten med att ge kommunerna en vittgående befogenhet var att kommunerna skulle
kunna ta hänsyn till lokala förhållanden samt att anpassa reglerna utifrån
samhällsutvecklingen (prop. 1992/93:210 s. 140). I förarbetena anges att penninginsamling
kan regleras genom ordningsföreskrifter (prop. 1992:93:210 s. 142) och justitieutskottet har
uttalat att det under vissa omständigheter är möjligt att reglera penninginsamling i form av
tiggeri på offentlig plats genom lokala ordningsföreskrifter (2016/17:JuU18 s. 85).
De krav som finns på ett eventuellt förbud mot tiggeri i den lokala ordningsföreskriften är att
den avser ett klart avgränsat geografiskt tillämpningsområde och är tillräckligt tydligt
utformad för att kunna förstås och tillämpas.
Förarbetena anger att kommuner bör avhålla sig från att besluta föreskrifter som är onödiga
och att det därför är angeläget att kommunerna noga prövar om de verkligen behövs och
vilket geografiska tillämpningsområde som ska omfattas (prop. 1992/93:210 s. 142).
Bedömningen om en viss reglering är nödvändig görs av kommunfullmäktige utifrån de
lokala förhållandena.
Bedömer kommunfullmäktige att ett tiggeriförbud ska införas bör kommunfullmäktige
uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att återkomma med förslag på reviderad
lokal ordningsföreskrift.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-28
E-förslag
Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020-11-24 § 66
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-16 § 98

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Förslagsställaren (för kännedom)

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

E-förslag
Rubrik

Tiggeriförbud

Förslag

Jag vill att kommunen starkt överväger att införa Tiggeriförbud utanför stadens Butiker. I en välfärdsstat hör det inte
hemma och det gynnar ingen förutom att det begås av icke medborgare som inte respekterar 3 månaders regeln och
skapar dess utom otrygghet, har själv slutat göra mina matinköp i staden och åker således till grannkommunen
Nyköping.

Förslagsställare
Antal ja-röster

Sammanställning
av kommentarer

90
10 Nov 19 - 17:58
Absolut!

Sammanträdesprotokoll

Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 98

2020-11-16
Dnr MSN.2020.21

Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
E-förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för besvarande.
Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa tiggeriförbud utanför
stadens butiker, se bilaga. E-förslaget fick 90 ja-röster och ska tas upp för beslut i
ansvarig nämnd. Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.
Då det inte finns någon lagstiftning att grunda beslutet på blir det en politisk fråga,
därför har förvaltningen inte skrivit fram något förslag till beslut.
I en omvärldsbevakning som gjorts finns argument både för och emot:
Exempel på argument och påståenden för ett införande av förbud:
·
·
·
·
·
·

Tiggeri löser inga problem
Minskar annan kriminalitet
Befäster fördomar och diskriminering av grupper
Förstärker utsatthet, utanförskap och utnyttjande
Risk för organiserad människohandel
Ovärdigt för en välfärdsstat

Exempel på argument och påståenden mot ett införande:
·
·
·
·
·
·

Att be om hjälp är inte ett brott
Många människor vill hjälpa
Samhällets resurser bör användas bättre än att jaga tiggare
Riskerar att leda till ökad kriminalitet
Diskriminerande
Spär på rasism och fördomar

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-08-11.
E-förslag: Tiggeriförbud.
Begäran om yttrande över e-förslag om tiggeriförbud.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 98

2020-11-16
Dnr MSN.2020.21

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande föreslår att E-förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för
besvarande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om eget förslag och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.
______
Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Camilla Norrgård Sundberg
0155-383 35

Datum

Dnr

2020-08-11

MSN.2020.21

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut

2. Sammanfattning
Det har inkommit ett e-förslag till kommunen om att införa tiggeriförbud utanför stadens
butiker, se bilaga. E-förslaget fick 90 ja-röster och ska tas upp för beslut i ansvarig nämnd.
Kommunstyrelsen har begärt ett yttrande från och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Då det inte finns någon lagstiftning att grunda beslutet på blir det en politisk fråga, därför
har förvaltningen inte skrivit fram något förslag till beslut.
I en omvärldsbevakning som gjorts finns argument både för och emot:
Exempel på argument och påståenden för ett införande av förbud:
-

Tiggeri löser inga problem
Minskar annan kriminalitet
Befäster fördomar och diskriminering av grupper
Förstärker utsatthet, utanförskap och utnyttjande
Risk för organiserad människohandel
Ovärdigt för en välfärdsstat

Exempel på argument och påståenden mot ett införande:
-

Att be om hjälp är inte ett brott
Många människor vill hjälpa
Samhällets resurser bör användas bättre än att jaga tiggare
Riskerar att leda till ökad kriminalitet
Diskriminerande
Spär på rasism och fördomar

3. Ärendet
Bakgrund
Antalet människor från EU-länder i östra Europa som tigger på gator och torg i västra
Europa har ökat kraftigt sedan 2007. Frågan har under åren engagerat allmänheten,
frivilligorganisationer och politiker i flera europeiska länder. Gränserna i Europa har
förändrats radikalt under några decennier genom upplösning av de gamla socialistiska
regimerna och utvidgningen av Europeiska unionen (EU) österut. Det innebar att invånare i
länder som exempelvis Rumänien och Bulgarien fullt ut fick del av den fria rörligheten inom
EU. Mycket talar för att de flesta fattiga EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-08-11

MSN.2020.21

Norden är romer från i första hand Rumänien men också från Bulgarien, därmed inte sagt
att alla som tigger i EU-länder är romer.
Bulgarien och Rumänien gick med i EU 2007 och befolkningen tillhör den fattigaste inom
EU. Dessa länder har även drabbats hårt av den globala finanskrisen år 2008. Romer har
en utsatt situation i flera europeiska länder med fattigdomsspiraler och diskriminering, och
det förekommer en ökad intolerans gentemot romer i hela Europa.
Det finns inte någon enighet i hur mobiliteten bland fattiga i Europa ska klassificeras eller
vilken status EU-medborgarna ska ges. De är inte turister, inte heller asylsökande, de är
inte papperslösa (eftersom de har rätt att vistas här), och de betraktas inte heller som
arbetskraftsinvandrare. Det begrepp som svenska staten använder är ”utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i Sverige”. I Danmark råder nationellt tiggeriförbud, likaså i
Ungern, Storbritannien och Rumänien. Mycket tyder på att regioner, städer och kommuner
både i Norden och övriga Europa har agerat väldigt olika gällande åtgärder och stöd, och
frågan har även behandlats i EU vid flertalet tillfällen.*
I Lokala ordningsföreskrifter för Oxelösunds kommun finns följande stycke angående
insamling av pengar:
”12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”
Följande kommuner har infört förbud eller någon typ av begränsning mot tiggeri (uppgift
från 2019):
Vellinge, Staffanstorp, Sölvesborg, Ekerö, Hörby, Bromölla, Kungsbacka, Lidingö, Täby,
Danderyd, Munkedal.
Kommuner där ”tiggeritillstånd” krävs:
Eskilstuna, Katrineholm
Det finns flera kommuner där beslut om tiggeriförbud ska införas eller inte diskuteras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Begäran om yttrande
E-förslag

Camilla Norrgård Sundberg
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Beslut till:
KS (FÅ)

* Referens: Swärd, H. (2015) EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en
kunskapsöversikt. Socialmedicinsk tidskrift vol. 3, 2015.

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von § 66

2020-11-24
Dnr VON.2020.31

Yttrande över e-förslag om tiggeriförbud
Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
E-förslaget avslås.
Sammanfattning
Enligt begäran från Kommunstyrelsen har vård- och omsorgsnämnden anmodats
yttra sig över ett e-förslag om införande av ett tiggeriförbud utanför stadens butiker.
Antalet människor från EU-länder i östra Europa som tigger på gator och torg i västra
Europa har ökat kraftigt sedan 2007. Frågan har under åren engagerat allmänheten,
frivilligorganisationer och politiker i flera europeiska länder.
Frågan om tiggeriförbud eller inte har visat sig vara mycket kontroversiell i den
svenska debatten och bidragit till en tydlig polarisering, inte minst politiskt.
Med hänsyn till frågeställningens tydliga politiska förtecken bör nämnden överlåta åt
fullmäktige att avgöra e-förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen 2020-11-04.
Tiggeriförbud? -en sammanställning av frågan.
E-förslag: Tiggeriförbud.
Begäran om yttrande över e-förslag om tiggeriförbud.

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Inget framskrivet förslag finns.
Förslag
Ordförande föreslår följande förslag till beslut: Nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå e-förslaget.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2020-11-24

Von § 66

Dnr VON.2020.31

Katrina Berg (M) föreslår följande förslag till beslut:
Ett tillägg i lokala ordningsföreskrifterna 12 §, insamling av pengar:
Passiv insamling av pengar (tiggeri) är inte tillåtet i delar av Oxelösund.En utredning av
kommunen ska tydligare precisera vilka platser som gäller men vi vill särskilt framhålla
butiker och restauranger kring Järntorget, Esplanden, Coop Torggatan, butiken i Sunda
samt Frösäng.
Eva Lantz (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD) instämmer.
Ordförande föreslår avslag på Katarina Bergs förslag. Inge Ståhlgren (S) och Emil
Carlsson (V) instämmer.
Beslutsgång
Ordförande ställer eget förslag mot Katarina Bergs (M) förslag och finner att
nämnden beslutar enligt eget förslag.
Omröstning
Per Krusell (SD) begär omröstning.
Ja-röst för ordförandes förslag.
Nej-röst för Katarina Bergs (M) förslag.
Beslutande ledamöter
Linus Fogel
Emil Carlsson
Katarina Berg
Christina Johansson
Inge Ståhlgren
Eva Lantz
Ann Svensson
Birgitta Skårberg
Per Krusell
Resultat

(S)
(V)
(M)
(S)
(S)
(M)
(S)
(KD)
(SD)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X

5

X
X
4

0

Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar nämnden enligt ordförandes förslag.
Reservation
Katarina Berg (M), Eva Lantz (M), Birgitta Skårberg (KD) och Per Krusell (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Katarina Bergs (M) förslag.
______
Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Social- och omsorgsförvaltningen
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Tiggeriförbud? – en sammanställning av frågan

Bakgrund
Antalet människor från EU-länder i östra Europa som tigger på gator och torg i
västra Europa har ökat kraftigt sedan 2007. Frågan har under åren engagerat
allmänheten, frivilligorganisationer, och politiker i flera europeiska länder.
Gränserna i Europa har förändrats radikalt under några decennier genom
upplösning av de gamla socialistiska regimerna och utvidgningen av Europeiska
unionen (EU) österut. Det innebar att invånare i länder som exempelvis
Rumänien och Bulgarien fullt ut fick del av den fria rörligheten inom EU. Mycket
talar för att de flesta fattiga EU-medborgare som tillfälligt uppehåller sig i Norden
är romer från i första hand Rumänien men också från Bulgarien, därmed inte sagt
att alla som tigger i EU-länder är romer.
Bulgarien och Rumänien gick med i EU 2007 och befolkningen tillhör den
fattigaste inom EU. Även har dessa länder drabbats hårt av den globala
finanskrisen år 2008. Romer har en utsatt situation i flera europeiska länder med
fattigdomsspiraler och diskriminering, och det förekommer en ökad intolerans
gentemot romer i hela Europa.
Det finns inte någon enighet om hur mobiliteten bland fattiga i Europa ska
klassificeras eller vilken status EU-medborgarna ska ges. De är inte turister, inte
heller asylsökande, de är inte papperslösa (eftersom de har rätt att vistas här),
och de betraktas heller inte som arbetskraftsinvandrare. Det begrepp som
svenska staten använder är ”utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i
Sverige”. I Danmark råder nationellt tiggeriförbud, likaså i Ungern, Storbritannien
och Rumänien. Mycket tyder på att regioner, städer och kommuner både i Norden
och i övriga Europa har agerat väldigt olika gällande åtgärder och stöd, och
frågan har även behandlats av EU vid flertalet tillfällen.

--------------------------Referens: Swärd, H. (2015). EU-medborgarna, tiggeriet och den synliga nöden – en
kunskapsöversikt. Socialmedicinsk tidskrift vol. 3, 2015.
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Omvärldsbevakning
Här nedan redovisas ett axplock ur svenska tidningar av olika artiklar och
uppfattningar om och konsekvenser av tiggeriförbudets vara eller icke vara.
Högsta förvaltningsdomstolen ger Vellinge kommun rätt att införa
tiggeriförbud i den lokala ordningsstadgan. Därmed har kommunpolitiken
fått stora frihetsgrader i en fråga som är djupt ideologiskt splittrande.
Hanteringen lär variera lika mycket som åsikterna /Peter Santesson,
Demoskop/
Tiggarfrågan splittrar – debatten starkare än någonsin /SVT öst/
Efter förbudet "Inga tiggare i centrum" i Katrineholm och Sölvesborg tycks
tiggarna ha lämnat de platser där de förbjudits att be om pengar. I
Eskilstuna är effekten av kravet på tillstånd mer oklar /Dagens samhälle/
Här är kommunerna som kan införa förbud. Frågan om tiggeriförbud är känslig
och splittrar många styren, visar Dagens Samhälles enkät.
”Tiggeriförbudet visar att rasismen fått fäste” /Soraya Post, Fi/

I debatten återkommer olika argument för ett införande av tiggeriförbud liksom
argument emot.
Ett införande av förbud brukar motiveras med följande argument och påståenden:
-

Tiggeri löser inga problem
Minskar annan kriminalitet
Befäster fördomar och diskriminering av grupper
Förstärker utsatthet, utanförskap och utnyttjande
Risk för organiserad människohandel
Ovärdigt för en välfärdsstat

Exempel på argument mot ett införande kan vara:
-

Att be om hjälp är inte ett brott
Många människor vill hjälpa
Samhällets resurser bör användas bättre än att jaga tiggare
Riskerar att leda till ökad brottslighet
Diskriminerande
Spär på rasism och fördomar

Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare Martin
Valfridsson har överlämnat sin slutrapport till regeringen (2016). Ett viktigt
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budskap i rapporten är att lagen ska gälla lika för alla som befinner sig i Sverige.
Länsstyrelsen i Stockholms län föreslås få i uppdrag att samordna arbetet med
utsatta EU-medborgare. Valfridsson anser, likt Regeringen, att det inte är en
hållbar idé att ge pengar till fattiga EU-medborgare som tigger. Att istället ge
pengar till de biståndsorganisationer som arbetar för att långsiktigt förbättra
situationen i tiggarnas ursprungsländer är en mer framgångsrik väg för att nå
verklig förändring.
Följande kommuner har infört förbud eller någon typ av begränsning mot
tiggeri (uppgift från 2019):
Vellinge, Staffanstorp, Sölvesborg, Ekerö, Hörby, Bromölla, Kungsbacka, Lidingö,
Täby, Danderyd, Munkedal.
Kommuner där ”tiggeritillstånd” krävs:
Eskilstuna, Katrineholm.
Kommuner där tiggeriförbud är "på gång":
Burlöv, Ekerö, Essunga, Grästorp, Håbo, Höganäs, Katrineholm, Kävlinge,
Landskrona, Mariestad, Sigtuna, Sotenäs, Tranås, Trelleborg, Täby, Töreboda,
Upplands-Bro, Värmdö, Örkelljunga, Österåker.

Tjänsteskrivelse

OXL2
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Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo
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Datum

Dnr

2021-02-17

KS.2021.22

Kommunstyrelsen

Svar på motion om passiv insamling av pengar
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

2. Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) föreslår i en motion
ställd till kommunfullmäktige den 2021-02-10 § 18 att passiv insamling av pengar inte får
ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund samt att på övriga platser ska
polismyndighetens tillstånd krävas.
Ett e-förslag med liknande innehåll har tidigare inkommit till kommunen, dnr KS.2020.13,
och ärendet är berett för att kunna beslutas av kommunfullmäktige i mars.
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i svaret till e-förslaget att det är möjligt för en
kommun att införa tiggeriförbud i sina lokala ordningsföreskrifter, med de begränsningar
som följer av ordningslagen (1993:1617). Avgörande för ett beslut att införa tiggeriförbud
eller inte är kommunfullmäktiges bedömning om det är behövligt för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Då beslutet att införa alternativt att inte införa ett
tiggeriförbud är en bedömningsfråga lämnar dock inte kommunstyrelseförvaltningen något
förslag till beslut i ärendet.
Med anledning av att kommunfullmäktige kommer att behandla frågan om passiv insamling
av pengar när e-förslaget beslutas föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen
anses besvarad med hänvisning till e-förslagets beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion

Johan Persson
Kommunchef

Christina Kleemo
Kommunsekreterare

Beslut till:
Motionärerna (för kännedom)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Org.nr
212000-0324
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §18

2021-02-10
Dnr KS.2021.22

Motion om passiv insamling av pengar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Dag Bergentoft (M), Mårthen Backman (M) och Stefan Johansson (M) inkommer
med följande motion till kommunfullmäktige.
Motion om passiv insamling av pengar
Hösten 2019 lämnades ett E-förslag att kommunen starkt skulle överväga ett tiggeriförbud
utanför stadens butiker.
Moderaterna har under hösten 2020 lyssnat in på gator och torg vad man anser om passiv
insamling av pengar. Långt ifrån alla men väldigt många menar att det inte ska vara tillåtet.
Vid frågor till handlare i kring Järntorget så är de allra flesta emot passiv insamling.
När vi ställer frågor och som är tydligt kring insamling av pengar utanför ICA Kvantum så
finns det dem som gärna ger en slant men det finns också dem som får en känsla av tvång
att lämna ett bidrag. En del väljer att gå i vid en separat dörringång till ICA för att ha en
distans till den som samlar in pengar och på så vis känna ett mindre tvång.
Både ICA handlaren som polis har försökt att komma tillrätta med problemet att insamling
av pengar i ska ske i direkt anslutning till butiken. Dessa samtal har misslyckats för att få till
en förändring.
Moderaterna menar att det aldrig kan accepteras att alla och envar kan annektera annans
mark, oavsett passiv eller annan insamling.
I Oxelösund kommuns lokala ordningsföreskrifter står att:
”Insamling av pengar
12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör ett led i en tillståndpliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning.
När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd.”
För att få en likvärdighet för alla som vistas i kommunen samt likvärdighet i tillståndskravet
ska insamling av pengar även gälla passiv insamling.
Moderaterna menar att regleringen även hindrar olovlig bosättning.
Vi hänvisar till bl.a. Katrineholm och Eskilstuna kommun som infört förbud och tillståndsplikt.
En utredning från kommunen bör påvisa vad som kan vara mest tillämpbart.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-02-10

Därför förslås:
Att passiv insamling av pengar inte får ske utanför butiker och restauranger i Oxelösund
På övriga platser ska polismyndighetens tillstånd krävas.

Oxelösund den 10 februari 2021
Dag Bergentoft Mårthen Backman Stefan Johansson
______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)

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

1(3)
Dnr

KS.2021.39

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid19, överlåts till kommunstyrelsen.

2. Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser som

anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

a) Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter omprövas av kommunstyrelsen.

b) Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av reglering
finns

c) Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och bild.

2. Sammanfattning
Regeringen beslutade 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
Lagstiftningen anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet ska
fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. I en situation där kommunen behöver utnyttja sitt bemyndigande finns det emellertid behov av korta beslutsvägar och snabb
beredningsprocess, vilket talar för att överlåta beslutanderätten på nämnd eller styrelse.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutsrätten att utfärda föreskrifter med stöd av
den aktuella förordningen överlåts till kommunstyrelsen.
Förutom de förutsättningar och bestämmelser som anges i tillämplig lag och förordning
föreslås överlåtandet begränsas med villkor om vissa ytterligare förutsättningar för beslutsrätten.

Postadress
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-12
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KS.2021.39

3. Ärendet
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Utvidgningen
grundas på lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
Förordning ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en särskilt
angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det kan till exempel
handla om en park, en badplats eller någon annan liknande plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att;
o

det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,

o

att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och

o

inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.

3.1 Beslutsnivå

Lagstiftningen anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet ska
fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige.
I en situation där kommunen behöver utnyttja sitt bemyndigande finns det emellertid behov
av korta beslutsvägar och snabb beredningsprocess, vilket talar för att överlåta beslutanderätten på nämnd eller styrelse.

3.2 Förutsättningar för att överlåta beslutsrätt

Rätten att utfärda föreskrifter utgör normgivningsmakt. Förutsättningarna att överlåta
normgivningsmakt bedöms med hänsyn till regeringsformen och kommunallagen.
Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det ligger nära till hands att se förbudsförskrifter inom det aktuella området som frågor av större vikt och principiell beskaffenhet, frågor som normalt faller inom fullmäktiges exklusiva beslutanderätt.
Fullmäktiges ställningstagande till användning av bemyndigandet kan dock förenas med
villkor som minskar förbudens ingripande karaktär. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande på nämnd eller styrelsen ökar då.

4. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutsrätten att utfärda föreskrifter med stöd av
den aktuella förordningen överlåts till kommunstyrelsen.
Förutom de förutsättningar och bestämmelser som anges i tillämplig lag och förordning
föreslås överlåtandet begränsas med villkor om vissa ytterligare förutsättningar för beslutsrätten.

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-03-12
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-03-11
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Kommunstyrelsen (FÅ)
Kommunchef (FK)
Säkerhetsstrateg (FK)

Niklas Thelin
säkerhetssamordnare/utredare

Svensk författningssamling
Förordning
om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19

SFS 2021:161
Publicerad
den 5 mars 2021

Utfärdad den 4 mars 2021
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 4 kap. och
rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 3 §,
och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
2 §1 Denna förordning är meddelad med stöd av
– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§,
– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§,
– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§,
– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,
– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§,
– 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,
– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4
i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna,
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet
Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och
konsthallar
1 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konsthall, ska
1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som
är säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen
utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att
trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt
säkert avstånd från varandra, och

1

Senaste lydelse 2021:114.

1

3. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar,
kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.
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Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar
2 § Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av
en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska
1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är
säkert från smittskyddssynpunkt,
2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
och
3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhetslokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på
ett sådant sätt att trängsel undviks.
Bemyndigande
3 § Folkhälsomyndigheten får meddela
1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och
2 §§, och
2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana
verksamheter som avses i 1 och 2 §§.

6 kap.
1 § Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt,
använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett
utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat
sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller
utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare.
Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som
används eller upplåts för en begravningsceremoni.
I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns
bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serveringsställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för
att vidta.

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
1 § En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det
på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana föreskrifter.
Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021.
På regeringens vägnar
ARDALAN SHEKARABI
Liv Bernitz
(Socialdepartementet)
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Kommunstyrelsen

Revidering av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens och
vård- och omsorgsnämndens reglementen gällande
sammanträden på distans
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Följande tillägg görs i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla
om deltagande på distans i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträden.
2. Följande tillägg görs i vård- och omsorgsnämndens reglemente:
Vård- och omsorgsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till
kommunkansliet och nämndens ordförande. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans. Vård- och omsorgsnämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om
deltagande på distans i vård- och omsorgsnämndens sammanträden.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunstyrelsen, kultur- och
fritidsnämnden och utbildningsnämnden rätt att sammanträda med ledamöter närvarande
på distans. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) och vård- och omsorgsnämnden
(VON) medgavs inte samma rätt då dessa nämnder i stor utsträckning hanterar ärenden
med myndighetsutövning och sekretessbelagda uppgifter som ställer högre krav på att
ingen utomstående kan ta del av ärendena. Det har framförts önskemål från de berörda
nämnderna att de ska medges rätt att, när förutsättningarna är sådana att kraven på
sammanträden på distans är uppfyllda, ska kunna sammanträda med ledamöter och
ersättare på distans.
Oxelösunds kommun har i dagsläget inte något system som möjliggör hantering av
myndighetsutövning och sekretessbelagda uppgifter vilket medför att MSN och VON bara i
begränsad omfattning kan ha ledamöter som deltar på distans.
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer dock att MSN och VON redan idag kan medges
rätt i sina reglementen till distanssammanträden för de tillfällen där det bedöms möjligt och
lämpligt utifrån gällande regelverk, även om det i dagsläget blir i begränsad omfattning.
Postadress
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Den dagen när tekniken möjliggör en säker hantering av sekretessbelagda uppgifter finns
redan regler på plats som gör att nämnderna snabbt kan tillåta distansdeltagande fullt ut,
när särskilda skäl föreligger och övriga krav är uppfyllda.

3. Ärendet
För att en nämnd ska kunna sammanträda med ledamöter närvarande på distans krävs att
kommunfullmäktige har infört möjligheten i nämndens reglemente. Kommunallagen ställer
därefter upp ett antal krav som måste vara uppfyllda:
•

särskilda skäl föreligger,

•

ljud- och bildöverföring sker i realtid, och

•

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska i förväg anmäla detta till kommunkansliet och
nämndens ordförande för att ordförande ska kunna ta ställning till om distansdeltagande
kan medges och för att kansliet ska hinna ordna med tekniken.
Nämnderna kan inte med dagens tekniska lösning tillåta distansdeltagande i ärenden med
myndighetsutövning eller med sekretessbelagda uppgifter.
Det är ordföranden som avgör och ansvarar för att alla krav är uppfyllda.
Nämnderna får vid behov komplettera kommunfullmäktiges beslutade regler och riktlinjer
och bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämndernas
sammanträden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks daterad 2021-03-16
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Kommunchef
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Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden rätt att
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige föreslås vid sitt
sammanträde 2021-03-31 att även medge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och
vård- och omsorgsnämnden samma rätt.
Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i styrelsens och nämndernas
reglementen är allmänt hållna och behöver kompletteras och förtydligas för att säkerställa
en korrekt och säker tillämpning av distansdeltagande i sammanträden.
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans tydliggör vad kraven om särskilda skäl,
att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor innebär samt tydliggör anmälningsförfarandet. Riktlinjerna anger
även ordförandes och ledamotens ansvar samt hur omröstning, jäv och ajournering
hanteras med deltagare på distans.
Sekretess- och myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med deltagare på
distans då det inte går att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Det är
heller inte möjligt att genomföra slutna omröstningar. Det är ordförande som ytterst
ansvarar för att samtliga regler och riktlinjer för distansdeltagande är uppfyllda och
efterlevs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks daterad 2021-03-16
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans
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Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans
Denna riktlinje gäller för sammanträden på distans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse,
nämnder och utskott i Oxelösunds kommun. Den kompletterar och förtydligar kraven i
kommunfullmäktiges arbetsordning, styrelsens och nämndernas reglementen och
kommunallagen (2017:725). Kommunstyrelsen och nämnderna får bestämma närmare vad
som i övrigt ska gälla om deltagande på distans i dess sammanträden.

Inledning

Kommunfullmäktige har beslutat att medge kommunfullmäktige, kommunstyrelse och övriga
nämnder rätt att sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Följande krav ska vara
uppfyllda:
•

särskilda skäl föreligger,

•

ljud- och bildöverföring sker i realtid,

•

samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor och

•

ledamot som önskar delta på distans ska anmäla detta i förväg till kommunkansliet och
nämndens ordförande.

Ordföranden avgör om kraven är uppfyllda och om närvaro får ske på distans. Sekretess- och
myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med deltagare på distans då det inte går
att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna.
Alla sammanträden måste utgå från ett fysiskt möte där ordförande befinner sig och leder
sammanträdet.
För närvarande används Microsoft Teams för digitala sammanträden i Oxelösunds kommun.

Särskilda skäl

Huvudregeln är att sammanträden ska genomföras med samtliga ledamöter fysiskt närvarande i
sammanträdeslokalen. För att kunna delta i sammanträden på distans krävs särskilda skäl.
Exempel på särskilda skäl är tillhörande riskgrupp i samband med pandemi eller annan
smittspridning, karantän eller svårighet att ta sig till sammanträdeslokalen.
Hur många ledamöter som kan delta på distans är inte rättsligt prövat men ordföranden behöver
alltid delta på plats i sammanträdeslokalen. Tekniken begränsar till viss del hur många som kan
delta på distans då det behöver säkerställas att man är beslutsmässig även om någon
distansdeltagare faller bort.
I nuvarande situation med Covid-19 kan det anses motiverat att använda möjligheten till
deltagande på distans mer än i ett normalläge för att minska smittspridningen.
Ordförande beslutar vad som utgör ett särskilt skäl i det enskilda fallet.

Ljud- och bildöverföring i realtid

Samtliga deltagare behöver kunna se och höra varandra tydligt för att enkelt kunna identifiera
varandra och för att alla ska kunna vara fullt delaktiga i sammanträdet. Det innebär att både
ljud- och bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Det är endast acceptabelt med
kortvariga bortfall av ljud- eller bildöverföring.
Om överföringen försämras eller bryts ska ordförande avbryta sammanträdet tillfälligt tills
ledamoten åter har en stabil ljud- och bildöverföring av hög kvalitet. Kan inte överföringen
återupprättas inom skälig tid ska en ersättare kallas in för den ledamot vars uppkoppling inte
kunde återupprättas. Ordföranden beslutar vad som är skälig tid. Ledamoten kan därefter inte
tjänstgöra igen under sammanträdet även om dennes uppkoppling återupprättas. Däremot kan
ledamoten delta i mötet som icke-tjänstgörande ledamot.

Deltagande på lika villkor

Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra på lika villkor, oberoende av om deltagande
sker fysiskt eller på distans. Det finns däremot inte krav på att en ledamot som deltar på distans
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hela tiden måste se alla andra ledamöter eftersom detta inte alltid är fallet vid fysiskt deltagande
utifrån hur lokalen är utformad.
Minimikraven för att en ledamot på distans ska anses vara närvarande är att denne
•

ser och hör både presidiet och den som för tillfället talar,

•

ser en överblick av sammanträdeslokalen,

•

ser och hör andra distansdeltagande ledamöter och

•

syns och hörs av fysiskt närvarande ledamöter.

Ledamot som deltar på distans ska ha möjlighet att ta del av alla handlingar och presentationer
som presenteras vid sammanträdet. I Teams finns möjlighet att dela dokument som alla
närvarande då kan ta del av.
Ledamot som önskar ordet räcker upp handen. Den som deltar på distans gör det genom att
aktivera knappen ”Räcka upp hand” i Teams.
På ordförandes begäran ska yrkanden lämnas skriftligen. Deltagare på distans lämnar sitt
yrkande skriftligen i chattfunktionen i Teams.

Anmälan

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre arbetsdagar innan sammanträdet anmäla
detta till sekreteraren och nämndens ordförande. Ordförande avgör därefter om särskilda skäl
föreligger i det enskilda fallet för deltagande på distans.
I nuvarande situation med Covid-19 kan ordförande redan i kallelsen medge rätt till deltagande
på distans då smittspridningen i samhället kan utgöra ett särskilt skäl. Särskild ordning kring
anmälan kan då gälla och informeras i så fall om i kallelsen.

Under sammanträdet
Ordförandes ansvar

Ordföranden ansvarar för ordningen vid sammanträdet och att kraven för deltagande via distans
är uppfyllda under hela sammanträdet.
Ordföranden ansvarar för att inga sekretessbelagda uppgifter behandlas med deltagare på
distans.
Om ljud- och bildöverföringen försämras eller bryts för någon ledamot eller i
sammanträdeslokalen ska ordförande ajournera mötet till dess att överföringen återställts så att
samtliga kan se och höra varandra.
Om ledamots uppkoppling försämras eller bryts och inte kan återställas inom av ordförande
bedömd skälig tid ska ordförande kalla in en ersättare.
Om det under mötet framkommer att någon av deltagarnas lokaler möjliggör att obehöriga kan
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud avgör ordförande om mötet ska ajourneras
och en ersättare tas in.

Ledamotens ansvar

Kameran ska vara påslagen under hela sammanträdet. Det är inte tillåtet att tillämpa
bakgrundseffekter i Teams såsom bakgrundsbild eller oskärpa, sitt hellre med en vägg bakom
dig utan för mycket som distraherar. Det är inte tillåtet att sitta i en offentlig miljö.
Vid stängda sammanträden ansvarar ledamoten för att ingen annan kan ta del av ljud och bild
hos denne. Sitt alltid ensam och se till att ingen annan hör mötet, varken vad du eller någon
annan deltagare säger. Använd headset om någon annan finns i närheten som skulle kunna
överhöra mötet.
Mikrofonen ska vara avstängd när man inte har ordet för att inte störa mötet. Vid begäran av
ordet aktiveras knappen ”Räcka upp hand” i Teams.
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Ledamoten ansvarar för att ha en dataförbindelse med en robust uppkoppling av god kvalitet
samt för kostnaden för dataförbindelsen.
Om uppkopplingen bryts under mötet ska ledamoten omedelbart kontakta sekreteraren via
chatt, mejl eller telefon. Mötet kommer då att ajourneras till dess att uppkopplingen har
återställts eller en ersättare har kallats in.

Omröstning

Omröstning begärs av distansdeltagare genom att aktivera knappen ”Räcka upp hand” i Teams.
Öppna omröstningar genomförs genom att ledamöterna ropas upp en efter en och därvid avger
sin röst.
Sluten omröstning är inte möjligt att genomföra med deltagare på distans. Vid en sluten
omröstning träder ersättare som är fysiskt på plats in och ledamot på distans har därefter inte
möjlighet att återinträda.

Sekretess och myndighetsutövning

Sekretessbelagda uppgifter samt myndighetsutövning ska inte behandlas i Teams. Om det
uppkommer ett sådant ärende under sammanträdet ska den som deltar på distans tillfälligt
lämna mötet genom att avsluta Teams-mötet. Alla närvarande på sammanträdet behöver kunna
se att ledamoten har lämnat mötet innan ärendet behandlas.
Finns ersättare tillgänglig på plats i sammanträdeslokalen träder denne in under det aktuella
ärendet. När ärendet är avslutat ringer sekreteraren upp distansdeltagare via Teams så att
denne kan återansluta till mötet. Distansdeltagande ledamot har därefter inte möjlighet att
återinträda.
För det fallet att man inte längre är beslutsför utan distansdeltagare kan ärendet inte behandlas
utan måste hänskjutas till kommande sammanträde, alternativt att mötet ajourneras och
ersättare kallas in till det fysiska mötet.

Jäv

Ledamot som deltar på distans och anmäler jäv måste tillfälligt lämna mötet genom att avsluta
mötet. Alla närvarande på sammanträdet behöver kunna se att ledamoten har lämnat mötet
innan ärendet behandlas.
En ersättare träder in i den jäviga ledamotens ställe under det aktuella ärendet.
När ärendet är hanterat får den jäviga ledamoten återinträda och återansluts till mötet genom att
sekreteraren ringer upp via Teams.

Tillfällig paus

Ledamot som deltar på distans får på samma sätt som ledamot som deltar fysiskt på plats
lämna sammanträdet under kortare tid utan att anses ha lämnat mötet. Detta får dock inte ske
under beslutsfattande.

Ajournering

Vid ajournering av sammanträdet är det upp till varje parti att lösa hur överläggning ska ske med
distansdeltagande ledamot. En lösning kan vara att man i förväg lägger upp ett eget Teamsmöte för de som behöver delta i överläggningen.
Sekreteraren stänger av ljudet i sammanträdeslokalen under ajourneringen.

Ej tjänstgörande ersättare

Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning, styrelsen och nämndernas reglementen och i
kommunallagen om deltagande vid distans riktar sig mot deltagande ledamöter. I Oxelösunds
kommun har dock ej tjänstgörande ersättare rätt att närvara på sammanträde, delta i
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet varför dessa riktlinjer även gäller
för ej tjänstgörande ersättare som deltar på distans.

