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Datum

Dnr

2021-12-27

MEX.2021.156

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Nytt planbesked Kvarnbäckens industriområde
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Begäran om planbesked för Kvarndammens industriområde återtas.

2. Sammanfattning
I Oxelösunds Översiktsplan finns området runt Kvarndammen utpekat som ett potentiellt
nytt industriområde. Kommunstyrelsen tog beslut i mars 2021, §34, att begära planbesked
hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden för det aktuella området. Det planerade
industriområdet enligt planbeskedet har varit en del av förhandlingarna med Vattenfall för
de kommande nya kraftledningarna till SSAB. Vid begäran om planbesked skickas enligt
sedvanlig rutin skickas information och ärende till Länsstyrelsen.
Från Kommunstyrelseförvaltningen har planbeskedet varit en del av förhandlingarna med
Vattenfall, då de 2 st nya elledningarna till SSAB, kommer in i Oxelösunds Kommun via
detta område.
Länsstyrelsen och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen noterar i det efterföljande
arbetet att topografin inom det utpekade området gör det mindre lämpligt att exploatera.
Stora höjdskillnader i kombination med stora ytor skapar stora kostnader. Samtidigt finns
både kultur- och miljöhistoriska värden att hantera i området. Kommunstyrelsen föreslås
därför besluta att återta planbegäran för det tänkta området.
Behovet av kompletterande industrimark är fortsatt stort. I diskussioner mellan
Kommunstyrelseförvaltningen och Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett nytt
område tagits fram längs och väster om TGOJ banan, i norra delen av kommunen.
Området är i gällande översiktsplan utpekat som ett framtida område för industriändamål.
Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till planbesked för beslut i
Kommunstyrelsen då förutsättningarna för detta tilltänkta område klarlagts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FK)
EK (FK)

Postadress
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
OXELÖSUND

Telefon

Webb/E-post
registrator@oxelosund.se
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KS.2020.93

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
niklas.telin@oxelosund.se

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljning av rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” i kommunstyrelsens
internkontrollplan 2021 godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har i oktober följt upp kommunstyrelsens internkontrollplan
för 2021. Uppföljningen redovisades för, och godkändes av, kommunstyrelsen 2021-10-27
(§ 149).
Vid redovisningen hade rutinen/kontrollmomentet ”Arbetsmiljöpolicy” undantagits från
uppföljning i avvaktan på att resultatet från Medarbetarundersökningen 2021 skulle
presenteras.
HR-enheten har i december följt upp kontrollmomentet. Momentets innebörd är att varje
enhet ska ha en SSAM-plan som redovisar hur enheten systematiskt arbetar för att
reducera arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsorisker.
Av uppföljningen framgår att frågan om SSAM-plan har ställts till 70 enheter. Av dessa har
52 svarat (74%). Av de svarande hade 44 enheter (85%) en upprättad SSAM-plan.

Planerade åtgärder
HR-enheten planerar för ytterligare uppföljning. Handlingsplaner med aktiviteter kopplat
specifikt till medarbetarundersökningen kommer samlas in efter sista januari 2022.
Flertalet chefer är nya och kommer att genomgå kommunens arbetsmiljöutbildning under
februari och mars 2022. Där ingår bland annat moment kring handlingsplan för systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns.
Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2021

Beslut till
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Kommunrevisorerna (FK)

Postadress
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
OXELÖSUND

Telefon

Webb/E-post
registrator@oxelosund.se

Org.nr
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Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg

Datum

Dnr

2022-01-03

KS.2018.59

Kommunstyrelsen

Förlängning av markanvisning Stenvikshöjden, del av fastighet
Oxelö 8:20
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Markanvisning förlängs till 2022-12-31.
2. Finansiering av externt upprättande av köpehandlingar sker via exploateringsbudget.
3. Frångå riktlinje som avser att stomresning måste ske inom 12 månader från
tillträdesdagen.

2. Sammanfattning
I tidigare kommunstyrelsebeslut KS 2019-09-25 § 143 tilldelades exploatörer områden
sedan markanvisning genomförts under 2019 för den detaljplan som kallas Stenvikshöjden.
Markanvisningen var indelad i tre delar i enlighet med den detaljplan som då nyligen hade
antagits. HSB tilldelades området (A) nere vid Ramdalsparkeringen och delområdet (B)
med de 3 punkthusen närmast Örnvägen.
Anebyhus vann med sitt förslag att uppföra 18 st äganderättsradhus i området (C) uppe på
Stenvikshöjden där det tidigare funnits tennisbanor.
Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträden beslutat om förlängning av
markanvisning för Anebyhus, KS 2020-05-27 § 86 togs beslut om förlängning till och med
den 15 mars 2021 samt KS 2021-04-21 § 68 togs beslut om förlängning till den 31 januari
2022. Anebyhusgruppen har med hjälp av Skandiamäklarna startat försäljning av projektet
men byggstart har ej skett. Preliminär tidplan anger att försäljning beräknas pågå till juli
2022. Därefter pågår en projekteringsperiod och planerad start för markberedning är våren
2023 med byggstart av hus därefter. Anebyhus anger att tidplanen är preliminär.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en förlängning av markanvisningen sker till
2022-12-13.
Enligt kommunstyrelsebeslut 2020-09-30 §120 skall produktion av väg och infrastruktur
upp till område C startas till en kostnad av 2,5 mkr. Finansiering sker ur investeringsmedel
Mark och Exploaterings Investeringsbudget för Markberedning för 2020. Kostnaden finns
med som önskad tilläggsbudgetering för 2022.
Markanvisningen till Anebyhus innebär att Oxelösunds kommun säljer varje enskild tomt
direkt till köparen och eftersom ansvarig mäklare på Skandiamäklarna skriver avtal med
köpare för köp av hus föreslår kommunstyrelseförvaltningen att Skandiamäklarna skall
med uppdrag från Oxelösunds kommun upprätta köpehandlingar som avser köp av mark.
Denna kostnad finns inte budgeterad i projektet med föreslås belasta Exploateringsbudget
för aktuellt område.

Postadress
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
OXELÖSUND

Telefon

Webb/E-post
registrator@oxelosund.se

Org.nr
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-12-08

KS.2018.59

Dessutom föreslås att frångå Oxelösunds kommuns riktlinje, Riktlinjer för tomtkön,
försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark i Oxelösunds kommun, som
innebär att byggstart, stomresning inte behöver påbörjas inom 12 månader från
tillträdesdagen. Detta på grund av att tillträdesdagen är oklar och köparen inte kan styra
över den preliminära tidplanen där Anebyhus anger att produktion av radhusen sker
etappvis och under en längre period än 12 månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS - Markanvisning Stenvikshöjden, del av fastighet Oxelö 8:20

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
KC (FK)
MEX(FÅ)

Maria Malmberg
Mark- och exploateringsstrateg
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum
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2021-11-10

MEX.2021.141

Kommunstyrelsen

Markanvisning Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Tilldela RE Equity fund markanvisning enligt redovisade underlag.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna avtal.

2. Sammanfattning
Inskogen har en befintlig detaljplan sedan 1981. I området ut mot Sundavägen finns i
västra delen har kommunstyrelsen beslutat att tilldela en markanvisning för Acasa för
byggnation av hyresrätter. Öster om detta, i sydöstra delen av området har
Kommunstyrelseförvaltningen under såväl 2020 som 2021 visat området för flera
intressenter.
Under hösten har Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Miljö och
Samhällsbyggnadsförvaltningen haft flera möten med företaget RE Equity Fund. Ett bolag
som arbetar med exploateringar vars finansiering kommer från fondbolag. Företaget bygger
för närvarande samhällsfastigheter, hyresbostäder och bostadsrätter i kommunerna
Ludvika, Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv, Västerås och Jönköping.
I redovisat underlag finns 28-32 radhus i BRF format samt ytterligare 16 hus med mellan
55-65 st, hyresrätter. Underlaget är väl utformat med trevliga såväl bostadsmiljöer som ute
miljöer. I deras förslag till byggnation fastslås att i samband med att bygglov erhålls
påbörjas byggnation. Kommunstyrelseförvaltningen ser detta som ett löfte om tidig
produktionsstart vilket ses som positivt för Oxelösund.
RE Equity Fund kommer att söka bidrag för hyreslägenheterna. Då bidragsprocessen kan
ta upp mot 2 år samtidigt som nya riktlinjer för hur bidrag kan sökas är under utarbetande
anger företaget att de har för avsikt att påbörja projektet innan dess Skriftligen anger
företaget att de avser bygga lägenheterna då de i sina projekt utgår från att bygga så att
marknadshyran accepteras. Bidraget blir då en bonus som ger något lägre hyra.
RE Equity Fund De är med andra ord starka finansiellt där statliga subventionen inte är
absolut nödvändig för projektets framskridande. Kommunstyrelseförvaltningen ser det som
lämpligt att projektområdet formellt säljs i 2 delar, en för bostadsrättsprojektet samt den
andra för hyresrättsprojektet. Detta för att säkerställa att mark som kommunen säljer
exploateras inom avtalad tid.
Under hösten 2021 har Kommunstyrelseförvaltningen även fått ett förslag till byggnation av
samma område från Ekeblad Bostad AB. Företaget är ett mindre Göteborgsbaserat
fastighetsbolag med god likviditet. Även deras förslag är väl utformat med trevliga såväl
bostadsmiljöer som yttre miljöer. 22 parhus samt 28 radhus finns i deras projekt. Alla i BRF
som upplåtelseform. I Ekeblads erbjudande finns ett Medfinansieringserbjudande. Det
innebär att Ekeblads formellt köper 50 % av specifik bostad som köparen (köparna) tänkt
köpa. Den del som då ägs av Ekeblads kan köpas av köparen/köparna inom 5 år efter en
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-11-10

MEX.2021.141

för den tidpunkten gjord värdering. Deras beslutspunkt för start av byggnation går mellan
att 40-60 % av bostadsrätterna ska vara sålda.
I kommunens direktiv för markanvisningar finns framför allt två modeller beskrivna. Via ett
tävlingsförfarande ges rätten till en exploatör till ett markområde motsvarande den som
Kommunen gjorde för Stenvikshöjden. Mot uppsatta tävlingskriterier ses de inkomna
tävlingsbidragen och från det kan en vinnare utses. Ett annat sätt är att skapa en
direktanvisning. Som namnet beskriver ges rätten direkt till en exploatör för ett givet projekt
utifrån de underlag som exploatören eller exploatörerna har tagit fram, där särskilda skäl
kan ges argument för direktanvisningen.
För Inskogens Sydöstra del kan det konstateras att det detaljplanerade området är runt
20 000 kvm stort. Det är med andra ord ett tämligen stort projekt sett med Oxelösunds
perspektiv. Kommunstyrelseförvaltningen förordar därför RE Equtiy funds förslag med ett
skriftligt löfte om byggnationsstart i samband med att bygglov erhålls som i kombination
med ett trevligt och väl paketerat projektförslag med såväl hyresrätter som bostadsrätter,
gör att exploateringen ska kunna starta inom markanvisningens normala 8 månader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Markanvisning Inskogen sydöstra, del av Stjärnholm 5:1
RE Equtiy fund presentation
Ekeblad Bostad presentation
Avtal om markanvisning, del av Stjärnholm 5:1
Utkast till Köp & Genomförandeavtal, del av Stjärnholm 5:1

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FK)
EK (FK)

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Platsens karaktär och inspiration
Koncept, växtlighet och utomhusmiljö

Socialt hållbart och klimatsmart byggande
Projektidé och situationsplan

Fasader och materialpalett
Sektioner

Visualiseringar

2
3

4
5

6
7

8-10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

2021-08-09

RE EQUITY FUND
ERIK GIUDICE ARCHITECTS
NOCK MASSIVA TRÄHUS

INSKOGEN, OXELÖSUND

DEN GRÖNA GLÄNTAN

EGA

2

GLÄNTAN INSKOGEN

2021/08/09

De traditionella båthusen med sina gränder,
gårdar och uppstickande tak har legat som
grund och inspiration när vi utvecklat områdets
koncept och karaktär.

Platsen Inskogen är en grönskande plats med
mycket vegetation. Vi vill bevara och inkorporera
så mycket naturlig skog som möjligt och låta
bebyggelsen möta skogsdungen mot norr. Var
uteplatsen slutar och skogen börjar behöver
inte vara bestämt och den centrala lekplatsens
aktiviteter får gärna Àyta in i skogen.

EGA

Skärgårdsmiljö

Gläntan

Förutom en livlig hamn och järnindustri är
Oxelösund förknippat med hav, båtar och trähus
- detta är vad vi har tagit till oss i vår utformning
av Inskogens nya bostadskvarter.

Havet

EGA
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Konceptidé, växtlighet och utomhusmiljö

GLÄNTAN INSKOGEN

EGA

2021/08/09

Vi projekterar för att utemiljön ska kännas
trygg, säker och inbjudande att röra sig
i även dygnets mörka timmar. Utvändig
belysning är aldrig helt släckt utan har
automatisk belysning på natten och ökar
ljusstyrkan när människor rör sig över
ytan, dock ej för djur.

Förutom privata trädgårdar och odlingar
¿nns mindre växthus utplacerade i
kvarteren för att främja sociala möten
och aktiviteter. Här kan man träffas
och plantera ihop eller byta skott och
sticklingar.

Gemensam odling

Kollektivet
Vi tror på det kollektiva tänket och att
man kan låna och ha saker tillsammans
inom området. T ex gemensamma kärror
så man enkelt kan lasta in och ur bilen
istället för att köra fram till dörren. På så
sätt minskas ELOWUD¿NHQ och de boende
kan använda gemensamma ytor ostört.

Mobilitet

För att minska ELOWUD¿N inom området
placeras parkeringen i utkanten.
Växtligheten i området kan även skapa
naturliga avgränsningar. Exempelvis
kan växter få klättra på den pergola
som skyddar/avgränsar bilparkeringen.
9lGHUVN\GGDGF\NHOSDUNHULQJ¿QQVL
anslutning till miljörummen.

Mark

Trygghet och gemenskap

Växtlighet och natur
Träd med olika fruktslag ger värde och de
skapar även sociala kontakter när man till
exempel vill plocka frukt som växer på de
gemensamma ytorna och ökar samtidigt
hållbarhetstänkandet.

Trädgården/terrassen
Samtliga bostäder har antingen en
egen trädgård, terrass eller både och.
Här kan man odla och inreda efter eget
intresse samtidigt som man kan ta del
av områdets gemensamma odlingar och
utrymmen.

Lek
Kvarterens struktur är utformad för att
främja lek och aktivitet. Förutom den
centrala parken bjuder även gatustråkens
olika små naturliga ´SDUN¿FNRU´ in till lek
och äventyr.

Valet av markbeläggning ska även ses
som en del av gestaltningen. Det skapar
karaktär och är visuellt tilltalande.

Regnvatten/dagvatten

Regnvatten/dagvatten kommer nyttjas för
bevattning av växtlighet och överskottet
kommer ledas till naturliga fördröjningsoch LQ¿OWUDWLRQVElGGDU Detta bidrar även
till att skapa en intressant utvändig miljö
som hjälper till att skapa en medvetenhet
om vattnets kretslopp.

Det aktiva gaturummet

Gårdsgatorna är planerade för mindre
ELOWUD¿NRFKPHUXPJlQJHOHNRFK
aktivitet. Här kan de boende träffas och
umgås under årets alla årstider.

EGA
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Socialt hållbart och klimatsmart byggande

GLÄNTAN INSKOGEN

Avfallshantering
Miljörum placeras i naturlig anslutning till gångytor
mellan husen och intill parkeringarna och är
lättillgängliga för återvinnings- och sopbilar. Tydlig
information kring sortering och en ljus, inbjudande
och trivsam miljö gör det lättare att göra rätt och

Materialval
För att säkerställa att materialval och ämnen
som nyttjas är bra miljöval använder vi oss av
byggvarubedömningen. Dessa material dokumenteras
på byggvarubedömningens projektplats och i
entreprenörens dokumentationsverktyg.
Vi satsar på att bygga i trä och biomaterial. Våra
arkitekter EGA har tidigare erfarenhet av detta med
t.ex. projektet Träpalatset i Östra Sala Backe som
byggs med trästomme. Det pågående projektet
Vista i Malmö, ett kontorshus på ca 20 000 kvm BTA,
planeras även att byggas med trästomme.

Tryggt och trivsamt
Vi utgår från barnperspektivet och ser barnet som en
måttstock för god miljö.
Tillsammans med ljusdesigners och konstnärer
skapas en behaglig ljusbild och stimulerande platser
under årets alla dagar, vilket blir en trygghet för den
som kommer hem eller enbart passerar kvarteret.
Vi använder energieffektiva armaturer och undviker
att skapa störningar för djurlivet och gör det tryggt
och stimulerande för såväl barn som vuxen.

Medvetenhet
Projekten utförs med individuell mätning för
respektive lägenhet/bostad av uppvärmning,
varmvatten, kallvatten och hushållsel. De boende ser
i klartext månad för månad sin förbrukning och vad
de betalar för detta, vilket ger dem direkt återkoppling
på sina vanor och därmed en ökad medvetenhet om
hur egna val påverkar energiförbrukningen i hemmet.
Snålspolande toaletter och tappvattenkranar används
i våra projekt.

Byggnaderna projekteras omsorgsfullt för att
minimera risken för köldbryggor, luftläckage och
riskkonstruktioner vad avser vatten och fukt.

Klimatpåverkan
För våra projekt har vi som ambition att skapa
bostäder med Noll-Co2 utsläpp.
Vår arkitekt och samarbetspartner EGA Architects har
tidigare bland annat projekterat Vista i Malmö som
Noll-Co2 byggnad och Hotell Platinan till Scandic i
Göteborg som är Leed - 3ODWLQXPFHUWL¿HUDW

Sociala och klimatsmarta steg:

EGA

2021/08/09

Biologisk mångfald
Genom att skapa gröna tak och växtväggar bidrar
vi till den biologiska mångfalden och möjliggör
för insekter att kunna hitta en bra miljö. Våra fasta
odlingslådor vid balkonger och uteplatser samt
gemensamma odlingsplatser bidrar också till den
biologiska mångfalden samtidigt som det skapar en
ren och trevlig miljö för oss människor.
Förutom att de gröna ytorna renar den luft som vi

Utomhusmiljö, dagvattenhantering, gröna ytor
Målet med att bibehålla så mycket som möjligt av
grönskan är att skapa en komplett livscykel inom
området. Dagvatten omhändertas med stor del
icke hårdgjorda ytor i kombination med öppna
dagvattenlösningar som regnbäddar. Vi passar också
på att använda växtlighet till att buffra och rena
dagvattnet.

Energistrategi
Vi projekterar enligt riktlinjerna för Miljöbyggnad
silver och med Miljöbyggnad guld för energikapitlet.
Installation av elsolceller på tak för produktion
av grön el är viktigt för oss. Denna gröna el driver
E\JJQDGHUQDVÀlNWV\VWHP och bergvärmepumpar
samt ger el till laddstolpar. Tillsammans med
geotermisk energi för produktion av värme, ibland i
kombination med fjärrvärme där förutsättningar ¿nns,
samt effektiv FTX ventilation, bidrar det starkt till att
minska energiförbrukningen under bruksskedet. Vi
satsar på att bygga enligt Noll-Co2 utsläpp.

Industriellt byggande med hög prefabriceringsgrad
och en lätt trästomme bidrar till mindre materialspill
samt ger även färre transporter än traditionellt
byggande. Den höga graden av prefabricering medför
att en stor del av arbetet kan utföras i moderna
fabriker som utöver en fuktsäker produktion även
ger arbetsmiljöfördelar. Stommen monteras snabbt
och tätt hus erhålls på kort tid med mindre risk för
fuktproblem under byggskedet samt med minimal
störning avseende miljö och buller. Avfallsminimering
och källsortering sker systematiskt och i samarbete
med lokala avfalls- och återvinningsentreprenörer.

bidrar positivt till en hållbar sophantering.
Byggskedet
Vi använder oss av ett livscykelperspektiv i
bedömningen av byggnadens miljöpåverkan samt
klimatanpassning.
Genom en varsam anpassning till terrängen
minimeras miljöbelastning avseende transporter och
hantering av schakt- och fyllnadsmassor.

Genom partnerskap med aktörer som Boappa kan
vi möjliggöra för de boende att kommunicera med
varandra för att skapa ett område där människor trivs
med varandra och på så sätt ge möjlighet till grannar
att hitta på aktiviteter tillsammans.

Uppkopplat kvarter
Genom att projektera smarta byggnader som
även känns moderna 2030 använder vi modern
teknik för att på bästa sätt optimera byggnadens
energianvändning. Detta hjälper våra hyresgäster att
kunna fatta beslut som har en positiv påverkan på
energikonsumtionen och därmed också på hyran.

Social hållbarhet
Bostaden är den plats där man spenderar större
delen av sin tid. Vi vill bygga moderna och
trivsamma bostäder för alla med tillgång till olika
upplåtelseformer. Även olika typer av sociala
utvändiga rum bidrar till trivsel och gemensam
aktivitet.

Grönare transport
I samarbete med kommunen skapar vi kvarter
som är mindre beroende av bilar. Möjlighet till
elbilspool samt stort fokus på bra väderskyddade
cykelparkeringar bidrar till att behovet av privata bilar
minskar. +lU¿QQVlYHQXWU\PPHI|UF\NHOSRROPHG
både vanliga elcyklar och lådcyklar.

Grönska har även en positiv inverkan på hälsa och
bidrar bland annat till att minska stress och öka
kreativiteten.

Vi tillgodoser detta genom:
- Växthus som både ger möjlighet till odling
men också utrymme för de boende att träffas
och socialisera, varför inte över en middag med
nyplockade grönsaker?
- Vi förser våra projekt med insektshotell, fågelholkar
och fågelbad som blir ett pedagoiskt inslag och en
naturlig del i gestaltningen.
- Området kommer innehålla en blandning av växter
som fruktträd, bärbuskar och örter som gynnar den
biologiska mångfalden så att pollinerare får en stor
variation av livsmiljöer och näring.

andas, bidrar det till ett ökat ekologiskt medvetande
som i sin tur leder till ett lägre klimatavtryck. Utöver
de gröna ytorna är det viktigt för oss att skapa
trevliga sociala ytor för spontana möten.

EGA
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Projektidé

GLÄNTAN INSKOGEN

Total BOA/Våningsyta i området planeras att bli omkring
5150 m².

Från lokalgatan sträcker sig mindre gårdsgator upp mot
skogsgläntan i norr och skapar små kluster av kedjehus
med egna trädgårdar.
Dessa kedjehus på ca 95 m² är 5 rok i två plan med
takterrass. Om så önskas ¿nns möjlighet att bygga på en
extra våning istället för takterrass, en sådan enhet blir ca
115 m².

Exakt fördelning av lägenhetsstorlekar anpassas efter
efterfrågan i samarbete med Oxelösunds kommun.

1 rok på ca 35 m²
2-3 rok på ca 65 m²
4-5 rok på ca 95 m²

En enkelriktad lokalgata cirkulerar igenom området med
längsgående Àerbostadshus i söder som följer Sundavägens
riktning. Flerbostadshusen är byggda i 2 plan och samtliga
bostäder har antingen uteplats eller terrass mot söder.
Totalt är ca 34 st lägenheter planerade fördelade på 3 st
lägenhetstyper:

I vårt förslag är ambitionen att bebygga Inskogen med en
YDULDWLRQ DY UDGKXVOLNQDQGH ÀHUERVWDGVKXV RFK NHGMHKXV
och således uppnå en social mångfald som bidrar till att
skapa liv och dynamik. Vi har inspirerats av en gemytlig
trädgårdsstad samt en traditionell skärgårdsmiljö där de
gemensamma utemiljöerna, naturen och grönskan ligger i
fokus.

EGA

Situationsplan 1:1000

2021/08/09

EGA
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Materialpalett

GLÄNTAN INSKOGEN

EGA

2021/08/09

Vi jobbar med ärliga och hållbara material. Vi letar ständigt efter förnyelsebara och emissionsfria material och produkter. Solelceller placeras
på tak.

)DVDGHUQDVNDUDNWlULQVSLUHUDVDYGHWUDGLWLRQHOODWUlIDVDGHUVRP¿QQVL2[HO|VXQGVVNlUJnUGPHQPHGPRGHUQDSURSRUWLRQHURFK kulörer.
Trappräcken utförs som traditionella pinnräcken målade i svart kulör. Fönsterpartier utförs i trä. Takmaterial i plåt med målade vindskivor,
hängrännor och stuprör.

Elevation Àerbostadshus 1:200

Elevation radhus 1:200

EGA

Vy 2

Vy 3
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Sektioner 1:400

GLÄNTAN INSKOGEN

Sektion A-A

Vy 1

EGA

2021/08/09

”Livet mellan husen”
Den nya bebyggelsen möjliggör för olika sociala sammanhang med många naturliga mötesplatser. Vill man vara social går man ut till sin uteplats mot
gårdsgatan och deltar i den aktivitet som pågår. Vill man ha en lugn stund för sig själv går man ut till sin uteplatsen på bostadens privata sida.

Sektion B-B

EGA
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Vy 1 - Mot lokalgatan och parken

GLÄNTAN INSKOGEN

EGA

2021/08/09

EGA
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Oxelösund

Vy 2 - Mot områdets entré från väst

GLÄNTAN INSKOGEN

EGA

2021/08/09
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Oxelösund

Vy 3 - Mot en av gårdsgatorna

GLÄNTAN INSKOGEN

EGA
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Ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara och
energieffektiva bostäder
Flergenerationsboende med fokus på trevliga och
tillgängliga utomhus miljöer
Skapande av nytt koncept för äldre som kan
attrahera både boende i Nyköping och lokalt men
även kranskommuner
Bra belysning och ljus på innergården för ökad
trygghet
Utegym och plantering för att bidra till sociala
mötesplatser och hälsa
Varierat boende med både hyres- och bostadsrätter
med god tillgänglighet
Mobilitetsaltenativ, vi vill erbjuda boende att nyttja
vår el-bilspool.

Våra ambitioner för Norra Inskogen

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

EGA

2021/09/14

EGA

En fastighet för trygghets- och vanliga hyresrätter
En fastighet för hela Brf:en
En fastighet för GA (parkering, gator,
Det blir separata VA ledningar och separata
värmeanläggningar (bergvärme) för resp fastighet
Dagvatten LQ¿OWUDWLRQ i markyta samt magasin
under vägar och under parkering samt att
ytvatten naturligt tar sig söderut

2

•

•

•

Skogsdungen norr om tomten lutar kraftigt
mot sydost. Erfarenhetsinsamling krävs för att
klarlägga om det kan bli stora mängder som kan
komma ner från skogsdungen, i så fall kan det
krävas ett dike innan kvartersmarken som leder
ytvattnet vidare i sydvästlig riktning.
Tomten lutar något mot sydost men kommer att
ta emot vatten från skogsdungen
Upptagning/uppsamling av dagvatten kan ske
direkt i mjuka vegetationsytor inom kvartersmark
samt i dagvattenmagasin under områdets
enkelriktade väg.

Dagvattenhantering

•

•
•
•
•

Fastighet 3
Brf förening

Fastighet 2
Hyresrätter som Trygghetsboende och vanliga
lägenheter

Fastighet 1
Parkering och gator som en gemensamhetsanläggning

Etapp- och fastighetsindelning

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

EGA

2021/09/14

Etapp 3

Etapp 2

Etapp 3
(ev etapp 3A och 3B)

Etapp 1

Etapp 1

EGA
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dec

Dialog med Oxelösund för att LGHQWL¿HUD väsentliga personer inom kommunen att ha kontakt med under projektets olika
faser samt sätta samman en mindre referensgrupp – för att checka av med under vårt skissarbete.
Inventering av närmiljö, lantliga kvalitéer samt inläsning av vad som utförts i etapp 1. Säkerställande av utvändiga miljöer inom
kvartersmark och vilka övriga friytor som ¿nns/planeras i närmiljön.
Behovsbedömning startar också upp omgående, för att säkerställa vilken typ av lägenheter som efterfrågas; Storlek,
Upplåtelseform, lägenheter med speciella behov etc
Dessa första delar brukar ta mellan 2-12 månader beroende av projektets svårighet och komplexitet, i detta fall kan det vara
rimligt att avsätta 4 månader för detta. Skissarbete utförs parallellt så att det blir enkelt att kommunicera med berörda samt
för att kunna checka av med referensgruppen.
När slutliga skisser är förankrade och klara, tillsammans med erforderliga andra underlag, så slutsammanställs detta
material i ett program. Programmet redovisas i referensgruppen och beslutas, med ev kommentarer/synpunkter. Nu är vi ca
6 månader efter det att markanvisningsavtal tecknats.
Bygglovprojektering och detaljprojektering påbörjas. Bygglov kan sökas 1-2 månader efter att program handlingen är
EHVOXWDG'HWEOLUHWWVHSDUDWE\JJORYSHUIDVWLJKHWPDUNRPUnGHGYVHQE\JJORYDQV|NDQI|UÀHUERVWDGVKXVHQRFKHQ
ansökan för Brf radhusen.
Upphandling av totalentreprenör genomförs med programhandling som underlag, detaljprojekteringen slutförs i samråd
med totalentreprenör, för att säkerställa byggbarhet, kvalitéer och ekonomi.
I detta nya område kanske det inte är att förvänta att byggloven överklagas, men där har ni inom Oxelösund bättre uppfattning.
Markarbeten kan påbörjas ganska snart efter att bygglov vunnit laga kraft. Vi avser att bygga markområdet i tre etapper med
ca 3 månader tidsskillnad mellan varje etapp.
Färdigställande fram till LQÀ\WWQLQJ är ca 10-12 månader från när mark startar upp.

I det fall vi blir utvalda att teckna markanvisningsavtal med Oxelösund, avser vi att starta upp detta arbete relativt omgående,
enl följande agenda

Genomförandebeskrivning

bygglovshandlingar

mars

,QÀ\WWQLQJ från hösten -23 till våren -24

Byggstart hösten -22

Bygglovshandlingar våren -22

Skissarbete tillsammans med
kommunen fram till vintern -21

Tidplan

NORRA INSKOGEN FÖRSLAG

jan

feb

mars

april

2024
juli

EGA

juni

Oxelösund - Inskogen - 2021.10.12

Körsbärsdalen

Flexibla rörelsemönster

grönskande, krökta gaturum med intressanta

Gemensamma innergårdar utrustas

Attraktiva mötesplatser

på bostadsmarknaden. Konceptet innebär att
Ekeblad Bostad köper halva bostaden, men
avstår rätten att nyttja bostaden. Inom fem år

Körsbärsdalen

Oxelösund

Vi lovar & levererar

2021.10.12

har yteffektiva, funktionella planer med
flexibilitet i antalet sovrum. Fasadgestaltning

krökta grönskande gatan skapar ett attraktivt
område. Bostäderna har visat sig vara

Resursdelning

Gemensamma växthus skapar rumsliga,

Lokal odling & biologisk mångfald

Vi investerar i solcellspark. Genom att

Vi har sålt 1200 bostäder. Vi har effektiva

Attraktiva bostäder

Solcellspark

Förutsättningar för ett
hållbart liv

Ekologisk hållbarhet

Effektiva bostäder

Prisvärda och attraktiva
bostäder för fler

Ett levande bostadsområde
med en stark gemenskap

Medfinansiering

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

Designstrategier

grönskande
gaturum med
trädplantering
& häckar

lek

ängsmark

naturlek

odling

radhus med väl
tilltagna tomter

växthus &
pergola

parhus med
solig uteplats på
framsida

0

10

SKALA 1:1000
20

krökt
lokalgata med
intressanta
siktlinjer

30

40

50m

+12 besöksplatser

50 st

miljön på flera sätt. Vi skapar goda livsmiljöer för

inte på kvalitét. De gemensamma grönytorna kan

Attraktiva utemiljöer
med biologisk mångfald

på funktioner som gynnar grannskapet.

Grannskapet får en gemensam grönyta med
aktiviteter för att passa en bred målgrupp. Platsen
utrustas från början för att främja social aktivitet.
Växthus, pergola, naturlek, sittplatser, cykelverkstad,

Ett levande bostadsområde
med en stark gemenskap

Upplåtelseform:
Total Bta:
Bilparkering:

Antal Bostäder:

Oxelösund 2021.10.11

Körsbärsdalen

- ytterligare 1000 bostäder under
planering / produktion

- 1200 sålda bostäder

- ca 490 mkr i eget kapital

- 15 medarbetare

Projektet drivs från början till slut av Ekeblad Bostad.
Vi tar bland annat fram bygglov, försäljningsmaterial,
kostnadskalkyl samt tecknar erfoderliga försäkringar
för genomförandet. Vi säkerställer finansiering genom
föreningsbelåning, byggnadskreditiv samt finansiering
med eget kapital. När 70 % av bostäderna är sålda
avropar vi projektet och köper marken. Byggnationen
handlas upp som totalentreprenad och vi arbetar ofta
med lokala aktörer.

I dagsläget har Ekeblad Bostad sålt ca 1200 bostäder
i över 30 projekt på 20 orter. Ytterligare bostäder är
i planeringsstadie eller under produktion. Ekeblad
Bostad är som bolag mycket stabilt med en stark
ekonomisk grund och samtidigt växande med fler
bostadsprojekt i planering och under produktion.

Vi lägger stor vikt vid att kunna genomföra de
projekt vi tar oss an. Genom att arbeta med effektiva
byggprocesser där vi nyttjar skalfördelar och med väl
inarbetade system för att upptäcka och förebygga fel
kan vi höja kvalitetsnivån på våra bostäder och tidigt
säkerställa en hållbar projektplan.

Genomförandekraft
- vi lovar och levererar

Körsbärsdalen

Projektledare och affärsutvecklare

Henrik Ekeblad

Projektledare

Staffan Hagström

Arkitekt och affärsutvecklare

Emil Lundin

Arkitekt (kontaktperson)
0734 247188
jessica.pleijel@ekebladbostad.se

Jessica Pleijel

Vi är affärsutvecklare, projekterande arkitekter och
kreativa projektledare som har den gemensamma
drivkraften att skapa hemmiljöer där människor kan
blomstra och trivas. Det nära samarbetet ger en ökad
förståelse för de olika diciplinerna och tillsammans är
vi ett starkt team som ser till helheten i projektet. Vi
som främst kommer arbeta för att fullfölja just detta
uppdrag med kvalitét i utförande från start till slut,
presenteras nedan.

Ett starkt team

Oxelösund

2021.10.12

Brf Tegelbyn - Landskrona 2018

Brf Morgonen - Växjö 2018

Brf Zickzack - Vikingstad 2020

levererat
verkliga
bilder

lovat
rendering i
markanvisning
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KÖP – och GENOMFÖRANDEAVTAL
för del av Stjärnholm 5:1, Södra Inskogen, Oxelösunds kommun
Mellan Oxelösunds kommun, org.nr 212000-0324, 613 30 Oxelösund, nedan kallad
Kommunen, och RE Equity Fund , nedan kallad exploatören, org.nr 559165-5021
Med adress Katarina Bangata 13, 116 39 Stockholm

1
Syfte och exploateringsområde
Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat
markområde. De ritningar och presentationer som redovisats tillsammans med detaljplanen
(1725, 0481-P80-1) ska ligga till grund för all byggnation inom området.
Detta avtal reglerar köp- & genomförandefrågor vid exploatering av del av Stjärnholm 5:1,
nedan kallat Markområdet, uppgående till ca 20 000 m2, se rödmarkerat område, bilaga 1, i
enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.

2

Marköverlåtelse och Köpeskilling
Kommunen överlåter härmed markområdet med äganderätt till Exploatören för byggnation av
bostads- och hyresrätter. 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 XX SEK. och baserat på en byggrätt om XX kvm. Priset är
villkorat av att det ska byggas hyresrätter.

Vid detta avtals påskrift betalar Exploatören 10 %, XX kr, i handpenning på köpeskillingen.
Resterande belopp betalas i samband med att köpebrev skrivs.

3

Köpebrev och Tillträde
Tillträde ska ske genom undertecknande av köpebrev, enligt överenskommelse dock senast 10
dagar efter beslut gällande förrättning av fastighet har vunnit laga kraft.
Slutbesked för 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
i detta avtal, har kommunen rätt att neka tillträde till fastigheten eller rätt att låta köpet återgå.
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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.
5.4
Fastighetsbildning
Kommunen söker och Exploatören bekostar avstyckning enligt Markanvisningens beslut
tillsammans med beviljad bygglovsansökan som kartmaterial.

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 markföroreningar påträffas under exploateringen är Exploatören ansvarig för att kontakta
lämplig instans.
Exploatören ska vidare utföra samt bekosta de ytterligare utredningar och åtgärder som krävs
för byggnationen, såsom, exempelvis marksanering, radon- och arkeologiska utredningar samt
utgrävning inom Markområdet.

7
Bebyggelse och upplåtelseformer
Exploatören ska bebygga området enligt bilaga 2, bygglovshandlingar. Avsteg från något av
ovanstående ska skriftligen godkännas av Kommunen.
8

Parkering
PBL:s parkeringsnorm ska följas.
Ledningar
9
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
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föranleds av exploateringen. Exploatören ansvarar för alla kontakter med ledningsägare och för
att avtal upprättas vid eventuell flytt av ledningar.
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 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.

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.
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17
Buller
Byggnader och planlösning ska utformas enligt Boverkets riktlinjer.
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. Exploatören har gett skriftligt löfte om byggstart i samband med att
bygglov erhålls.
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 ska inom fyra (4) 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
upphör markanvisningens beslut att gälla. Samtidigt 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.

22

Vite
Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärderna genomförs inom den ovan
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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.
Vite skall utgå och erläggas av Exploatören till Kommunen om Exploatören:
Enligt punkt 6, Exploateringsområdets skick
Ej utfört nödvändiga och kravställda bygglovspliktiga utredningar före byggnadsstart
Vite utgår om 1 000 000 SEK
Enligt punkt 7 Bebyggelse och upplåtelseformer
Ej uppfört byggnader i enlighet med förfrågan

Vite utgår om 2 000 000 SEK
Enligt punkt 8, Parkering
Ej följt parkeringsnorm i enlighet med kommunens riktlinjer vid bygglovstidpunkten

Vite utgår om 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 om 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 10, Anläggningar
Ej färdigställt samtliga anläggningar inom kvartersmark senast 3 år efter ingången av
detta avtal.
Vite utgår om 1 000 000 SEK.
Enligt punkt 12, Dagvatten
Ej genomfört samråd rörande dagvattenledning med Oxelö Energi samt Bygglov före

byggstart.
Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 15, Byggtrafik
Ej uppvisat upprättad trafikanordningsplan och fått denna godkänd av avdelningen för

Gata/Park, före byggstart.
Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 16, Avfalls- och masshantering under byggtiden
Ej hanterat avfall och massor i enlighet med detta avtals punkt 16

Vite utgår om 1 000 000 SEK.
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Enligt punkt 17, Buller
Byggt bostäder som ej uppfyller Boverkets riktlinjer

Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 18, Tidplan
Ej uppvisat upprättad tidplan och fått denna godkänd av Kommunen (Mark- och

exploateringsenheten) före byggstart.
Vite utgår om 500 000 SEK.

Enligt punkt 19, Skadestånd
Ej genomfört besiktningar i enlighet med detta avtals punkt 19 före byggstart

Vite utgår om 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 om 50 000 SEK per påbörjad vecka som det olovliga nyttjandet pågår.

Enligt punkt 21, Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet
Ej påbörjat byggnation senast 4 månader efter tillträde till fastighet. Vite utgår om 50

000 SEK per påbörjad månad efter 4 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 september 2019
som 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
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
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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.
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.
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 – Bygglovshandlingar
Bilaga 3 – Exploatörens preliminära tidplan för genomförande

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

Oxelösunds Kommun

RE Equity Fund AB

Ort och datum

Ort och datum
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Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Mellan Oxelösunds Kommun
och Exploatören

AVTAL OM
MARKANVISNING
Markanvisningen avser del av Stjärnhom 5:1, projekt för bostadsrätter inom
detaljplanerat område. Detaljplan, 0481-P80-1.

§ 1 Parter
Oxelösunds Kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212 000-0324, 613 81
Oxelösund
RE- Equity fond AB, nedan kallad exploatören, org.nr 556673-3829, Skrivaregatan
1, 215 32 Malmö
Oxelösunds kommun medger rätt för Exploatören att överlåta detta avtal till helägt
dotterbolag inom Exploatörens koncern.

§ 2 Bakgrund
Exploatören har inkommit med en förfrågan om en direktanvisning på utpekat
markområde. De ritningar och presentationer som redovisats i samband med
intresseförfrågan ses ligga till grund för byggnation inom området.

§ 3 Markanvisning
Exploatörens avsikt är att bebygga fastigheterna med i huvudsak 2832 st bostadsrättsradhus i 2 plan samt 16 st hus för hyresrätter. Se bilaga 2.
Detta avtal reglerar markanvisningstiden innan Köpe & Genomförande avtal
skrivs på gällande del av Stjärnholm 5:1 med detaljplan 0480-P80-1. Området är
ca 20 0000 m2, se rödmarkerad yta i bilaga 1, i enlighet med gällande detaljplan.
Exakt storlek fastställs vid lantmäteriförrättning.
Ansökan om fastighetsbildning utförs och bekostas av exploatören och sker i
enlighet med gällande Detaljplan likväl att exploatören signerar Köpe- och
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Genomförandeavtal.
Under tiden för markanvisning ska exploatören arbeta med intern projektering för
säkerställande av projektets genomförbarhet, såsom framtagning av
bygglovshandlingar etc. Därutöver är det av vikt att kontakt med ev. mäklare samt
marknadsföring av projektet sker, för att säkra att produktionsstart inom den i
markanvisningen redovisade tidsramen.
Exploatören ska föra en parallell och tidig dialog med kommunens bygglovsenhet
gällande bostädernas utformning och placering.
Markanvisningen kan återtas om exploatören inte visar någon ambition eller
förmåga att genomföra projektet. Ingen ekonomisk ersättning ska då utgå till
någon av parterna. Parterna står sina egna kostnader.
Det beviljade bygglovet ska i huvudsak överensstämma med bilaga 2 och övriga
skisser som exploatören arbetat fram i samråd med kommunen. Exploatören ska
ha ansökt om bygglov inom 2 månader från tecknande av detta
markanvisningsavtal för att säkerställa byggstart inom markanvisningens
avtalstid.
Detta avtal reglerar endast förutsättningarna för markanvisningen. Exploatören har
dock utfäst att i samband med att bygglov erhålls är avsikten att påbörja
byggnation.
Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna kan tiden för markanvisningen
förlängas.

§ 4 Bilagor
Bilaga 1 – Karta med fastigheten markerad
Bilaga 2 – Markanvisningens bidrag
Bilaga 3 – Tänkt Köpe- & Genomförandeavtal

§ 5 Giltighet
Enligt kommunens riktlinjer om Markanvisning ger detta avtal exploatören
ensamrätt att förhandla om överlåtelse under 8 månader från det datum avtalen
undertecknades av Kommunstyrelsen.

§ 6 Försäljning
Marköverlåtelsen sker genom tecknande av ett Köpe- & Genomförande-avtal.
Fastigheten som omfattas av marköverlåtelsen är del av Stjärnholm 5:1.
Tillträde kan ske först efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft.
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Villkor för att Köpe - & Genomförandeavtal ska tecknas är att bygglov och
startbesked har ansökts och erhållits.
Tänkt Köpe- & genomförandeavtal finns i bilaga 3

§ 7 Fastighetens pris
I kommande köpe- & genomförandeavtal avtalas när och hur betalning sker.
Fastighetens pris baseras på extern värdering i enlighet med kommunens riktlinjer.
Köparen ansvarar för att söka lagfart för fastigheten när betalning enligt
köpeavtalet är betald och har kvitterats med köpebrev. Eventuell avgift för
pantbrev och inteckning bekostas av köparen.

§ 8 Anslutningar och avgifter
Avtalet reglerar inte bygglovsavgifter eller avgift för bygganmälan enligt
kommunens taxa, planavgift eller gatukostnadsersättning.
Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta anslutning till
vatten och avlopp samt andra anslutningar av teknisk försörjning såsom
el och fiber.
Förutom övriga nödvändiga kostnader som till exempel marknadsföring ska
exploatören även bekosta eventuella merkostnader såsom exempelvis flytt av
anslutningspunkter för vatten och avlopp, dränering, justering av täckdikning,
flytt av elskåp, ev flytt av belysningsstolpar etcetera i enlighet med detaljplanen.

§ 9 Anläggningsarbete
Kommunen kommer att genomföra åtgärder på allmän plats i enlighet med
detaljplanen. Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer att dras fram.

§ 10 Fastighetsbildning
Fastigheten kommer att ombildats i enlighet med detaljplanen vilket bekostats
av Exploatören. Om ytterligare fastighetsbildning visar sig nödvändigt ansvarar
exploatören för ansökan samt bekostar fastighetsbildningen.

§ 11 Miljöteknisk undersökning
Under markanvisningstiden ges exploatören tillåtelse att genomföra erforderliga
markundersökningar. Återställning av mark skall ske.
Fastigheterna kommer vid tecknande av Köpebrev att överlåtas i det skick de
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befinner sig i på tillträdesdagen.
Exploatören bekostar eventuella kompletterande markarbete på fastigheterna.
Exploatören avstår med bindande verkan från allt anspråk mot kommunen på
grund av markens beskaffenhet, förekomst av radon, fornlämningar etc.
I det fall kostnaden för saneringsåtgärderna blir betydande, såsom att
saneringskostnad överstiger försäljningsvärdet av fastigheten eller av andra idag
ej kända omständigheter har kommunen rätt att ej ingå Köpe- &
Genomförandeavtal.
Exploatören har tagit del av gällande detaljplan 0471-P80-1.

§ 12 Överlåtelse av avtal
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på
annan part utan kommunens skriftliga godkännande. Om så ändå sker är detta
avtal utan verkan.

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

Oxelösunds Kommun

RE Equity Fund AB

Ort och Datum

Ort och Datum

Catharina Fredriksson

Max

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Johan Persson
Namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-01-10

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist
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Dnr

KS.2021.128

Kommunstyrelsen

Fördelning av medel prioriterade grupper 2021 - fortsättning
för 2022
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Godkänna omfördelning av 3 030 tkr avseende helårseffekten för 2022 med anledning av
fördelningen av medel för prioriterade grupper i löneöversyn 2021 så att:
Kommunstyrelsen tilldelas 32 tkr
Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 32 tkr
Utbildningsnämnden tilldelas 2 162 tkr
Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 772 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 32 tkr
Finansieringen av de 3 030 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 18 oktober 2021 om omfördelning av medel för
prioriterade grupper i löneöversyn 2021 på 2 290 tkr.
Fortsätt finansiering för snedsitsar och löneglidning för 2022 och framåt har tidigare redan
legat i budgetramarna när beslutet om budgeten fattas. Detta skedde inte denna gång på
grund av att lönerevisionen blev först klar i slutet av 2021. Omfördelningen på 3 030 tkr
avser helårseffekten för 2022 av fördelningen av medel för prioriterade grupper i
löneöversyn som har skett i 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Fördelning av medel prioriterade grupper 2021 - fortsättning för 2022

Johan Persson
Kommunchef

Margrita Sjöqvist
Controller

Beslut till:
Kommunchef (FK)
Personalchef (FK)
Ekonomichef (FK)
Controller (FÅ)
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

Dnr

2021-12-29

KS.2021.124

Kommunstyrelsen

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

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Föreslagna målvärden avseende Oxelösunds platsvarumärke #OXLS fastställs.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställde 2021-12-15 sin verksamhetshetsplan för budgetperioden
2022-2024.
Vid tidpunkten för beslutet saknades förslag till värden för målen avseende Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS, under kommunmålet Mod och framtidstro.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår nedanstående målvärden.
I övrigt har verksamhetsplanen kompletterats, under Utvecklingsarbete, med projekt/
åtgärder avseende Visionsarbete, Företagsetablering samt Feriearbete enligt
kommunstyrelsens beslut 2021-12-15.
Förslag till målvärden
Kommunstyrelsens mål
Invånare och lokala
aktörer använder
Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS i
marknadsföring och
inlägg om Oxelösund.

Invånare och lokala
aktörer upplever
Oxelösunds
platsvarumärke #OXLS
som positivt

Ingångsvärde
Dec 2021
-

Målvärde
2022
10%
av kommuninvånare
15%
av företagare
9%
av föreningar
25%
av kommuninvånare
27%
av företagare
16%
av föreningar

Johan Persson
Kommunchef

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Målvärde
2023
20%
av kommuninvånare
25%
av företagare
15%
av föreningar
30%
av kommuninvånare
35%
av företagare
20%
av föreningar

Målvärde
2024
25%
av kommuninvånare
30%
av företagare
25%
av föreningar
35%
av kommuninvånare
35%
av företagare
25%
av föreningar

Niklas Thelin
Utredare

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum
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Inledning
Kommunfullmäktige (KF) har beslutat om Mål och budget (MB) för budgetperioden 20222024. MB beskriver fullmäktiges styrning av kommunkoncernen.
I enlighet med kommunens budgetregler har kommunstyrelsen antagit en verksamhetsplan
för budgetperioden. Verksamhetsplanen utgår från Mål och budget och redovisar kommunstyrelsens nerbrytning av koncernmål, med tillhörande KF-mål, till mål för styrelsens verksamheter.

Fortsatt process
Med utgångspunkt i verksamhetsplanen ska kommunstyrelseförvaltningen upprätta en handlingsplan, där kommunstyrelsens mål omsätts i de konkreta åtgärder som planeras för att uppnå styrelsens mål. Handlingsplan fastställs av kommunchefen.
Varje enskild medarbetares arbetsinsats avgör hur väl kommunen lyckas med åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa delaktighet ska varje medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen.
Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen och
verksamhetsplanen.

Uppföljning
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning.
Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor
del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som uppnåtts.
Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och årsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige.
Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande
eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.
Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid
prognostiserat underskott.
Uppföljning av investeringar och exploatering sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober
och december månad. Detta görs på objektsnivå.
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Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och kommunens ekonomiska ställning.
Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och
verksamhet och ansvarar för samordningen inom kommunkoncernen. Kommunstyrelsens ledningsfunktion omfattar verksamheter som:
o

Utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytande

o

Kommunens personalpolitik

o

Mark- och bostadspolitik inklusive bostadsförsörjning och samhällsbyggnad

o

Omvärldsrelationer

o

Kommuninvånarnas trygghet och säkerhet

Kommunstyrelseförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen verkar direkt under kommunstyrelsen och är verkställande organisation när det gäller kommunstyrelsens övergripande ansvar för:
o

Ledning

o Personalpolitik

o

Styrning och samordning

o Översiktligt fysisk planering

o

Ekonomisk förvaltning

o

o

Övrig förvaltning

Kommunikation

Kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter verkställer kommunstyrelsens ansvar genom
gemensamt arbete inom fyra huvudsakliga uppdragsområden:
o

Service och kunskapsstöd

o

Verksamhetsutveckling

o

Processledning

o

Kontroll och uppsikt

o

Utredningar

Målgrupper för kommunstyrelseförvaltningens olika verksamheter är kommuninvånare, det lokala
näringslivet, politiker, chefer, medarbetare, kommunens olika förvaltningar och bolag samt andra
intressenter och organisationer.
Fokusområden 2022
Under 2022 fokusera förvaltningen särskilt och gemensamt på;
o

Implementering och utveckling av verksamhetssystemet STRATSYS

o

Åtgärder med anledning av genomlysning av kommunstyrelseförvaltningens processer

o

Åtgärder med anledning av utredning av det interna upphandlingsarbetet
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Kommunstyrelseförvaltningens enheter och funktioner
Ekonomienheten
Ekonomienhetens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och kommuninvånare:
o

Ett kunskapsstöd

o

Ge service

o

Utveckla,

o

kvalitetssäkra

o

Budgetera, följa upp och analysera kommunens ekonomi och ekonomirutiner (drift, exploateringar och investeringar)

o

Kontakter och inlämnande av statistik till myndigheter

Fokusområden 2022


Fortsatt effektivisering av verksamheten via nya moduler (Kundfakturaportal, e-faktura kund)



Utveckla kunskapen kring ekonomisystemet



Kunskapsöverföring och introduktion av nya medarbetare samt förändringar av rutiner.



Arbeta med uppföljning enligt Stratsys, hur skall ekonomen förhålla sig i sin stödfunktion.



( den ekonomiska uppföljningen gentemot kustbostäder för samtliga våra uppdrag)

Inköp
Inköpsfunktionens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän, kommunala bolag och lokala företag:
o

Ett kunskapsstöd

o

Ge service

o

Utveckla

o

kvalitetssäkra

o

Säkerställa rättssäkerheten i kommunens affärer

o

Göra affärer utifrån tät dialog med de lokala näringsidkarna

o

Ansvara för att genomföra kommunens upphandlingar.

Fokusområden 2022


Implementera och utveckla kunskapen och effektiviteten inom verksamhetssystemet e-avrop.



Projektet e-handel



Arbeta med upphandlingar gentemot det lokala näringslivet (Utbildning, information)



Utveckla kunskap och börja använda nya upphandlingsformer tex: partnering innovationsupphandling



Utbilda verksamheterna så att de själva kan ansvara för mindre direktupphandlingar själva



Bidra i processen kring intern upphandling



Se över möjligheten att tillförsäkra kommunen de entreprenörstjänster som kan behövas i händelse av kris eller höjd beredskap SSAB som resurs (EG)
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Fastighet
Fastighetfunktionens uppdrag gentemot politiker, tjänstemän och kommunala bolag.
o

Beställare gentemot vår förvaltare Kustbostäder.

o

Följa upp förvaltningen

o

Ansvara för lokalberedning

o

Ansvara för förvaltning av våra fastigheter

o

Ansvara för våra hyresavtal via vår förvaltare Kustbostäder

Fokusområden 2022


Utveckla underhållsprocessen



Utveckla förvaltarprocessen (tex underhåll, hyresavtal, information till verksamheten)



Arbeta med våra investeringsprojekt

Strateggruppen
Strateggruppen arbetar kommunövergripande. Gruppens gemensamma och övergripande uppdrag
är att ge kunskapsstöd, service samt att initiera och driva verksamhetsutveckling. Gruppen prioriterar i dessa avseenden ärenden som:
o

Berör och skapar värde för kommunens invånare och näringsliv

o

Tillhör någon av kommunens huvudprocesser

o

Ger hög effekt/nytta för många människor

Utöver det gemensamma uppdraget har gruppens handläggare egna och specifika ansvarsområden gällande övergripande:
o

Kommunstrategiska frågor och verksamhetsutveckling

o

Mål- och budgetarbete samt verksamhetsuppföljning

o

Statistik

o

Taxor och avgifter

o

Integrations- och segregationsfrågor

o

Folkhälsa, inklusive jämlik hälsa och psykisk ohälsa

o

IT-frågor och digitalisering

o

Internationellt arbete

o

Trygghet och säkerhet

o

Hållbarhetsfrågor
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Fokusområden 2022


Utvecklingsåtgärder inom mål- och budgetarbetet med fokus på visions- och målstrukturarbetet som införande och anpassning av ett digitalt mål- och uppföljningssystem. Här ingår
bland annat förhållningssätt till struktur och mål i Agenda 2030 samt en ökad verksamhetsutveckling



Säkerhetsarbetet fokuserar under 2022 på de krav som ställs på kommunen i de så kallade
kommunöverenskommelserna för krisberedskap och civilt försvar. Även det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet ges ett särskilt fokus.



Inom IT-området; implementering av arbetssätt för gemensam styrning av digitalisering och
IT, införande av Office 365 samt Modern workplace med fokus på den digitala arbetsplatsen för att hitta en röd tråd mellan intranät, Office365 och verksamhetsspecifika system.



Inom näringslivsområdet fokuseras på att förbättra kommunens service, dialog och samarbete med företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering,
näringslivets tillgång till kompetens och företagens hållbara utveckling.



Mark- och exploateringsarbetet fokuserar på uppstart av detaljplan för Oxelösunds nästa
större bostadsområde samt på översyn av hanteringen av arrenden



Det övergripande hållbarhetsarbetet fokuserar på kartläggning och kunskapsinhämtning för
att få en gemensam nulägesbild av utmaningar och möjligheter.
Arbetet bedrivs förvaltningsövergripande med samverkan och kunskapsutbyte som ledord.
Syftet är att det fortsatta hållbarhetsarbetet ska ske med större effektivitet i dialog utifrån ett
medborgarperspektiv.

Näringsliv
Näringslivsfunktionen tillhör organisatoriskt strateggruppen. Övergripande mål för näringslivsarbetet är att Oxelösund via ett positivt företagsklimat ska ha fler nöjda företagare som utvecklas
lönsamt och hållbart. Fler nöjda företagare ska också leda till fler företagsetableringar och nystartade företag. Detta ska i sin tur leda till fler jobb och öka både skatteintäkter och stimulera till ökad
konsumtion och utbyte av företagstjänster.
Ett långsiktigt resultatmål för näringslivsarbetet är att uppnå en förbättring av betygen i både
Svenskt näringslivs årliga enkät och SKR Insiktsmätning så att Oxelösunds företag ska fortsätta
trivas, satsa, investera och rekrytera i Oxelösund.
Inom näringslivsområdet fokuseras på att förbättra kommunens service, dialog och samarbete med
företagen, insatser för att öka intresset för nyföretagande och företagsetablering, näringslivets tillgång till kompetens och företagens hållbara utveckling.
Fokusområden 2022


Förbättra kommunens service och dialog med företagen



Öka samarbetet mellan företagen



Arbeta för att fler företag skall etablera sig



Öka intresset för nyföretagande



Verka för att näringslivet har tillgång till rätt kompetens



Öka samarbetet mellan skola och näringsliv



Tydligare visa på det positiva sambandet mellan boendeorten och företagsorten



Stötta företagen i sin hållbara utveckling
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Ett långsiktigt fokus under perioden 2021 – 2026 är kopplat till SSABs omställning, Oxelösunds
hamns tillhörande och utökade verksamhet samt övriga positiva effekter det kan förväntas få på
näringslivet och kommunen. Det är då viktigt att lyfta fram positiva händelser så som investeringar
och rekryteringar i industrin för att skapa fortsatt mod och framtidstro hos Oxelösunds företag.
Parallellt är det viktigt att lyfta fram även de mindre företagen i Oxelösund, att uppmuntra utveckling, att lyfta fram goda exempel på samarbeten och att vara en förmedlande länk mellan företag på
olika sätt och fånga upp gemensamma frågor och intressen.

Mark och exploatering
Funktionen för mark och exploatering tillhör organisatoriskt strateggruppen.
Som markägarens (kommunens) representanter är Bostadsförsörjningsprogram, Översiktsplan
samt mål och budget de strategiskt viktigaste styrdokumenten med löpande uppdateringar och
ställningstaganden.
I funktionen markägarrepresentant, med det menat samhällsutvecklingsstrateger, ingår även att ta
fram och operativt driva skogsbruksplan, framtagning av strategi och upplägg samt operativ hantering av arrenden i alla juridiska former, initiering och delaktighet i framtagning av detaljplaner samt
löpande möten med exploatörer för deras etablering och utveckling av projekt inom Oxelösunds
kommun.
Fokusområden 2022


Revidering av Bostadsförsörjningsprogrammet



Översyn av arrendemodell och kommunens hantering av arrenden



Initiering av detaljplan för Oxelösunds nästa större bostadsområde
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Kostenheten
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god måltidsservice samt goda och säkra måltider av hög
och hållbar kvalitet. Policyn för mat och måltider och dess riktlinjer är styrande och omfattar mat
och måltider inom all kommunal verksamhet. Kostenheten levererar mat till förskola, skola och
äldreomsorg på årets alla dagar.
Fokusområden 2022



Utveckla och starta upp det nya webbaserade kostsystemet Mashie



Klimatanpassa menyn och utveckla den ekonomiskt



Minska matsvinnet ytterligare



Service och bemötande



Effektivitet i ny organisation

Kanslienheten
Kanslienhetens uppdrag är:
o

Nämndadministration

o

Råd och stöd internt i förvaltnings- och offentlighetsrättsliga frågor

o

Registrering och utlämnande av handling

o

Arkiv

Fokusområden 2022


Ärendehantering, registrering. Att ärenden och handlingar som tillförs ärendehanteringssystemet är korrekt skrivna och sökbara. Enheten kommer att göra revison inom den egna och
andra myndigheter inom kommunen för att kvalitetssäkra arbetet



Framtidens arkiv. Arbeta för att säkerställa att kommunen i framtiden ska kunna ha ett digitalt
förvarande av handlingar. Att undersöka om möjliga samarbeten med andra kommuner i frågan.

Kommunikations- och serviceenheten
Enhetens uppdrag omfattar marknadsföring av kommunen, kommunikation, webb och sociala medier, Kommuncenter – en väg in för våra medborgare, finskt förvaltningsområde, arbete med
ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel om pengar), internservice och telefoni.

Kommunikation och webb
o

Service, support och utveckling av kommunens webbplatser, kanaler i sociala medier. Genom
sociala medier sprids nyheter, bilder och budskap snabbt. För mer information och fördjupningar av det vi sprider i sociala medier använder vi våra webbplatser. Webbplatsen, oxelosund.se fungerar också som vår första väg in i kommunen. Det är här vi vill att våra invånare i första hand har sin kontakt med kommunen. Sociala medier skapar möjligheter för oss
att berätta om vad kommunen gör samt har möjlighet att svara på frågor och ha en dialog med
kommuninvånarna.

o

Leder och samordnar kommunens kommunikationsarbete. Stödjer i utvecklingsprojekt och
inom andra områden där kommunikationsbehov är identifierade. Ansvarar för övergripande
marknadsföring av kommunen, #OXLS samt håller i vårt grafiska utseende.
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Fokusområden 2022
 Implementera reviderad grafisk profil - vi är en kommun med en gemensam grafisk profil


Utveckla kommunens arbete med sociala medier och utveckla kommunens dialog med kommuninvånare via sociala medier



Kampanjerna ”Vi är Oxelösund” och ”Bo i Oxelösund”



Utbilda i tillgänglighetsdirektivet, Schrems II och Klarspråk

Kommuncenter
o

Kommunvägledarna ger medborgarna information, svar och vägledning och är första kontakten
med kommunen – en väg in.

o

Utifrån ett medborgarperspektiv aktivt medverka i utvecklingen av kommunens verksamheter
och kontaktvägar.

o

Se över nya kontaktvägar för en väg in till Oxelösunds kommun.

Fokusområden 2022


Ta fram en lösning för support av telefoni. Implementera Mobile device management (MDM)



Se möjligheter med digitalisering och förbättra servicen genom att arbeta effektivt med oxelosund.se och identifiera nya e-tjänster och vara delaktiga i framtagandet av dessa



Utveckla kommunens dialog med kommuninvånare via sociala medier och chat

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter
o

Verka för att kommunens verksamheter känner till och uppfyller minoritetslagens krav

o

Informera minoriteter om deras rättigheter

o

Genomföra insatser efter samråd med minoriteter

o

Stödja förvaltningarnas arbete i deras arbete med nationella minoriteter

Fokusområden 2022


Ta fram en ny handlingsplan



Inkludera arbetet med nationella minoriteter i det kommunövergripande arbetet med social
hållbarhet och Agenda 2030



Satsa på ökad kunskap och information såväl internt som externt

ANDTS-arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel om pengar)
o

Samordna det förebyggande arbetet kring ANDTS som bygger på kommunala, regionala och
nationella mål

o

Utgångpunkten är att stärka och tillskapa skyddsfaktorer och motverka riskfaktorer

Fokusområden 2022


Prioritera ungdomar i arbetet och samverka med andra verksamheter inom kommunen med
liknande mål



Stödja insatser som stärker föräldraskapet särskilt för föräldrar med utländsk bakgrund
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Internservice
o

Interna transporttjänster (post, mediciner, paket, prover och matlådor)

o

Vaktmästerisysslor i Kommunhuset

o

Tryckjobb

o

Tjänstebilshantering

Fokusområden 2022


Genomlysning av posthanteringen



Upphandla ny tjänstebil för kommunhuset

HR-enheten
HR-enhetens uppdrag är att, genom sin roll som arbetsgivarföreträdare, vara ett kvalificerat kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden.
o
o
o
o
o
o

Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering
Arbetsrätt
Lönebildning
Kompetensförsörjning
Ledarutveckling
HR-administration

Fokusområden 2022






Öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar.
Fortsätta arbetet med rehabstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa
Utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer
Arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och medarbetarskap
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Ekonomi
Internbudget kommunstyrelsen
(Tkr)

Årsprognos
per oktober
2021
5 351

Budget
2021
-1 745

Förändring
mot budget
2021
3 830

Budget
2022
2 085

117

176

-193

-17

-5 887

-4 427

-1 436

-5 863

Idrotts- o fritidsanläggningar

3 170

-53

816

763

Dels:a fastigheter, anläggningar o mark

2 751

-6 049

3 017

-3 032

Gemensam verksamhet (stab)

11 206

11 299

568

11 867

Kommungemensam admin.

44 397

42 621

2 945

45 566

0

2 749

-2 749

0

55 603

56 669

764

57 433

4 330

3 340

-390

2 950

NETTOKOSTNAD
Fastigheter och lokaler
Arbetsomr o lokaler
Övr fastigheter o mark

Avrop Satsning Äldreomsorgslyft
Dels:a administration
Kommunstyrelse
Partistöd

-349

574

0

574

Feriearbete

0

585

0

585

Internationellt utbyte

0

75

5

80

Dels:a nämndverksamhet

3 981

4 574

-385

4 189

Näringsliv

2 120

2 158

39

2 197

Räddningstjänst

8 750

9 200

205

9 405

Höjd beredskap

25

25

45

70

1 763

2 063

-79

1 984

-25

25

-25

0

Bostadsanpassning
Integrationssamordning
Hållbar utveckling

0

0

100

100

Kommunikationer

2 447

2 447

41

2 488

Facklig verks. / Kommunskydd

1 082

1 443

1 532

2 975

Måltidsverksamhet

3 071

2 056

-499

1 557

S:a Nettokostnad

81 568

74 611

4 755

79 366
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(Tkr)

Årsprognos
per oktober
2021
53 993

Budget
2021
56 038

Förändring
mot budget
2021
-985

Budget
2022
55 053

Arbetsomr o lokaler

1 099

1 040

45

1 085

Övr fastigheter o mark

9 173

7 103

1 434

8 537

Idrotts- o fritidsanläggningar

4 915

5 401

-225

5 176

69 180

69 582

269

69 851

237

237

0

237

11 175

11 627

-404

11 223

11 412

11 864

-404

11 460

105

3

108

349

105

3

108

518

663

47

710

75

75

-50

25

1 562

1 562

-1 389

173

20 779

21 410

2 742

24 152

103 875

105 261

1 218

106 479

INTÄKTER
Fastigheter och lokaler

Dels:a fastigheter, anläggningar
o mark
Gemensam verksamhet (stab)
Kommungemensam admin.
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft
Dels:a administration
Kommunstyrelse
Partistöd

349

Feriearbete
Internationellt utbyte
Dels:a nämndverksamhet
Näringsliv
Räddningstjänst
Höjd beredskap
Bostadsanpassning
Integrationssamordning
Hållbar utveckling
Kommunikationer
Facklig verks. / Kommunskydd
Måltidsverksamhet
S:a Intäkter
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(Tkr)

Årsprognos
per oktober
2021
-59 344

Budget
2021
-54 293

Förändring
mot budget
2021
-2 845

Budget
2022
-57 138

Arbetsomr o lokaler

-1 216

-1 216

148

-1 068

Övr fastigheter o mark

-3 286

-2 676

2

-2 674

Idrotts- o fritidsanläggningar

-8 085

-5 348

-591

-5 939

KOSTNADER
Fastigheter och lokaler

Dels:a fastigheter, anläggningar
o mark

-71 931

-63 533

-3 286

-66 819

Gemensam verksamhet (stab)

-11 443

-11 536

-568

-12 104

Kommungemensam admin.
Avrop Satsning Äldreomsorgslyft

-55 572

-54 248

-2 541

-56 789

Dels:a administration

-67 015

-68 533

-3 109

-68 893

-4 330

-3 445

387

-3 058

Partistöd

-574

0

-574

Feriearbete

-585

0

-585

-75

-5

-80

Kommunstyrelse

-2 749

Internationellt utbyte
Dels:a nämndverksamhet

-4 330

-4 679

382

-4 297

Näringsliv

-2 120

-2 158

-39

-2 197

Räddningstjänst

-8 750

-9 200

-205

-9 405

Höjd beredskap

-543

-688

-92

-780

-1 763

-2 063

79

-1 984

-50

-100

75

-25

-100

-100

Bostadsanpassning
Integrationssamordning
Hållbar utveckling
Kommunikationer

-2 447

-2 447

-41

-2 488

Facklig verks. / Kommunskydd

-2 644

-3 005

-143

-3 148

-23 850

-23 466

-2 243

-25 709

-185 443

-179 872

-8 722

-185 845

Måltidsverksamhet
S:a Kostnader
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Investeringsbudget
Mål &
budget

Mål &
budget

Mål &
budget

2022

2023

2024

Kommunstyrelsen
Stjärnholm Stallet takrenovering

X

Peterslundsskolan verksamhetsanpassning och energieffektivisering

X

Nybyggnation förskola vid Peterslund

X

Fastigheter och planerat underhåll

X

X

X

Småbåtshamnar och gästhamn bryggor

X

X

X

Restaurang vid Läget (inkl förstudie o projektering)

X

Byggnadsunderhåll kultur ÅLÖ

X

Markberedning MEX ej DP

X

Naturreservat - investering ej bara drift, gärdsgårdar, skyltar, utveckling

X

Jogersöhem utveckling samt hela det området

X

Aspa detaljplan infrastruktur - va

X

X

IT - Sensorer och IoT

X

X

X

IT - E-tjänster integration och utveckling

X

X

X

X

X

IT - Automatisering av verksamhetsprocess
Raindance leverantörsreskontraportal

X

Raindance Bokslutsportal
Ny förskola köksutrustning

Totalt Kommunstyrelsen

X
X

91 000

79 050

13 750
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Kommunstyrelseförvaltningens enheter utvecklar eller ersätter
rutiner och arbetsprocesser

Genom metod- och kompetensstöd möjliggör kommunstyrelseförvaltningen för kommunens enhetschefer att genomföra utvecklingsprojekt

Invånare och lokala aktörer upplever Oxelösunds platsvarumärke
#OXLS som positivt

Invånare och lokala aktörer använder Oxelösunds platsvarumärke
#OXLS i marknadsföring och inlägg om Oxelösund.

Kommunstyrelsens mål

9 utvecklingsprojekt

-

-

-

-

-

-

-

Ingångsvärde
Dec 2021

12 utvecklingsprojekt

1
Utvecklingsprojekt
per enhet

15%
av företagare
9%
av föreningar
25%
av kommuninvånare
27%
av företagare
16%
av föreningar

Målvärde
2022
10%
av kommuninvånare

12 utvecklingsprojekt

1
Utvecklingsprojekt
per enhet

Målvärde
2023
20%
av kommuninvånare
25%
av företagare
15%
av föreningar
30%
av kommuninvånare
35%
av företagare
20%
av föreningar

16

12 utvecklingsprojekt

1
Utvecklingsprojekt
per enhet

Målvärde
2024
25%
av kommuninvånare
30%
av företagare
25%
av föreningar
35%
av kommuninvånare
35%
av företagare
25%
av föreningar

o (KS) Antalet invånare ska öka med minst 90 personer 2022, 90 personer 2023 och 90 personer 2024. (D/B)

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.

Kommunfullmäktiges mål

I Oxelösund råder mod och framtidstro.

Mod och framtidstro

Kommunstyrelsens arbete med kommunmålen

Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga
ska öka.

o

*Uppgift från 2020

Genom kunskapshöjande insatser inom ANDTS-området, till målgruppen Vårdnadshavare med barn på högstadiet, minskar elevers bruk av tobak och alkohol

(Exklusive kostenheten som hanteras separat)

5 platser
-

10% av eleverna i åk
7 röker/snusar*
31 % av eleverna i åk
9 röker/snusar*
25% av eleverna i åk
7 har druckit alkohol*
55% av eleverna i åk
9 har druckit alkohol*

<4 anmälda våldsbrott

<8 anmälda våldsbrott

5 plats

1 anmält våldsbrott

Våldsbrott mot barn och unga (15-17 år) minskar

Elever erbjuds PRAO-platser på kommunstyrelseförvaltningen

9 anmälda våldsbrott

Ingångsvärde
Dec 2021

Våldsbrott mot barn och unga (7-14 år) minskar

Kommunstyrelsens mål

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

o
o

<55%

<25%

<31%

<10%

5 platser

<4 anmälda våldsbrott

<8 anmälda våldsbrott

-

-

-

-

5 platser

17

<4 anmälda våldsbrott

<8 anmälda våldsbrott

Målvärde
2024

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet ska minst ligga i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.

o

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

o
o

Målvärde
2023

Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka.

o

Målvärde
2022

Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka.
Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska minst ligga i
nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner.

o
o

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.

Kommunfullmäktiges mål

Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka.

o

Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala
verksamheterna.

Trygg och säker uppväxt

Andelen av kommunens medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget ökar

Kommunstyrelsens mål

(2020)

35%

Ingångsvärde
Dec 2021

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.

Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt.

God folkhälsa

40%

Målvärde
2024
50%

Målvärde
2023
45%

18

Andelen unga (0-12 år) med insats som inte kommit tillbaka inom ett
år efter avslutad insats ska bibehållas.

o

Målvärde
2022

Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka.
Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka
inom ett år efter avslutad utredning/insats ska bibehållas.

o
o

Kommunfullmäktiges mål

(2019)

71%

88%

Äldre med hemtjänst är nöjda med den mat som levereras

Andelen äldre (65+) som känner sig trygga ska öka

72%

Ingångsvärde
Dec 2021

Äldre på särskilt boende är nöjda med den mat som serveras

Kommunstyrelsens mål

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.

Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund.

Trygg och värdig ålderdom

>75%

91%

78%

-

95%

84%

>80%

96%

90%
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Målvärde
2024

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

o

Målvärde
2023

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst ska bibehållas.

o

Målvärde
2022

Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende ska öka.

o

Kommunfullmäktiges mål

2

2 anvisningar

2 anvisningar

Betyg anges på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. (Svenskt Näringslivs årliga undersökning Företagsklimat)
Betyg på skala 1-100 (SBA löpande mätning av företagares nöjdhet i myndighetsärende, Origo group)

2 anvisningar

Kommunen anvisar eller säljer mark för företagsetableringar eller
expansion (efterfrågebaserat)

1

2 anvisningar

34
nystartade företag

30
nystartade företag

Kommunen anvisar mark för bostadsändamål

Nya företag startas i kommunen

2,6 av 6

3,2 av 6

3,3 av 6

Betyg 3,4
av 6

2,5 av 6

3,0 av 6

Företagare i Oxelösunds upplever att kommunens tjänstepersoner har en positiv attityd till företagande

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens hantering av
upphandling1

3,1 av 6

Betyg 3,2
av 6

Företagare i Oxelösunds upplever att kommunens politiker har en
positiv attityd till företagande

Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanfattande omdöme) med
näringslivsklimatet i kommunen1

2 anvisningar

2 anvisningar

37
nystartade företag

3,0 av 6

3,5 av 6

3,5 av 6

Betyg 3,5
av 6

2 anvisningar

2 anvisningar

40
nystartade företag

3,0 av 6

3,6 av 6

3,6 av 6

Betyg 3,6
av 6

Målvärde
2024

20

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

o

Målvärde
2023

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

o

Målvärde
2022

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

o

Ingångsvärde
Dec 2021

Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka.

o

Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva
och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande

Kommunstyrelsens mål

Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska
öka.

o

Kommunfullmäktiges mål

I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och
kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar.

Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå.

Attraktiv bostadsort

2
3 laddstolpar

Vid varje nybyggnation och större ombyggnation utvärderas om
det är möjligt att tillföra laddstolpar.

(covidrelaterat avvikande värde)

460 kg/månad

-

78

3

4

800 kg/månad

45% av kosten

79

positiva

positiva

Målvärde
2022

2 nya laddstolpar

6

700 kg/månad

55% av kosten

80

94% positiva

Målvärde
2023

21

2 nya laddstolpar

8

600 kg/månad

60% av kosten

81

96% positiva

Målvärde
2024

Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 %.
Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka.
Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska.
Resande med kollektivtrafik ska öka.
Andelen ekologiska livsmedel ska vara minst 40 %.
Andelen nyanlända som har lämnat etableringsuppdraget och börjat
arbeta eller studera, status efter 90 dagar, ska vara minst 40%.
(2016 28%, 2017 22%, 2018 34%)

(Skillnaden mellan kostnader och taxor och avgifter i förhållande till skatter
och statsbidrag).

Nettokostnadsandelen skall vara max 99 %.

92 %

o
o
o
o
o
o

o
o

91 %

kommunala fastigheter är försedda med solcellsanläggningar för
uppvärmning av vatten och/eller för elförsörjning

Matsvinnet på kommunens skolor, förskolor och äldreboenden
minskar

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

Kommunens värde för Hållbart medarbetarengagemang (HME)
ska öka

Kommunens medarbetare upplever att deras arbete känns meningsfullt

Ingångsvärde
Dec 2021

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

Kommunstyrelsens mål

o
o

Kommunfullmäktiges mål

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.

Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för
kommande generationer.

Hållbar utveckling

(Attraktiv bostadsort)

Företagare i Oxelösund är nöjda (sammanlagd nöjdhet) med
kommunens hantering av ärenden inom kommunens myndighetsområden2

(Attraktiv bostadsort)

Kommunens medarbetare hänvisningskopplar sina telefoner när
de inte är tillgängliga

(God folkhälsa)

Kommunens medarbetare har god hälsa

(God folkhälsa)

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av föräldrapenning är
procentuellt lika stora

(Trygg och säker uppväxt)

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal verksamhet

(Mod och framtidstro)

Kommunens medarbetare ser positivt på framtiden för Oxelösunds kommun

(Mod och framtidstro)

Alla arbetsplatser har regelbundna arbetsplatsträffar

Kommunstyrelsens övergripande mål

74

89%

3,4 %
långtidssjukfrånvaro
(delår)

(delår 2021)

2,3% för män

4,8% för kvinnor

96 arbetstillfällen

45% är positiva

84%

Ingångsvärde
Dec 2021

75

91%

3,0%
Långtidssjukfrånvaro

76

93%

2,8%
Långtidssjukfrånvaro

3,0% för män

4,0% för kvinnor

4,5% för kvinnor
2,5% för män

100 arbetstillfällen

55% är positiva

95%

Målvärde
2023

100 arbetstillfällen

50% är positiva

90%

Målvärde
2022

77

95%

22

2,6 %
Långtidssjukfrånvaro

3,5% för män

3,5% för kvinnor

100 arbetstillfällen

60% är positiva

100%

Målvärde
2024

Mål där kommunstyrelsen saknar mandat för att ge uppdrag till kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i
uppdrag att genom kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen tillgodoses.

Övergripande mål

Kommunstyrelsens styrning i övrigt

(Hållbar utveckling)

Kommunen använder miljöbilar i sin egen verksamhet

(Attraktiv bostadsort)

Företagare i Oxelösund är nöjda med kommunens service och
bemötande1

Kommunstyrelsens övergripande mål

9%

3,0 av 6

Ingångsvärde
Dec 2021

18%

3,2 av 6

Målvärde
2022

27%

3,5 av 6

Målvärde
2023

36%

3,6 av 6

Målvärde
2024
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Utvecklingsarbete
Planerade projekt och åtgärder
Kommunstyrelsens förändringsbeskrivning inför 2022 (KS 2021-06-02, § 81)
Beslut om kompletteringar av verksamhetsplan 2021-12-15 (KS 2021-12-15, § )

Planerat projekt/åtgärd

Syfte

Ansvar, enhet

Nytt systemstöd för mål och budgetprocessen

Minskad arbetsinsats för planering och
uppföljning. Tids- och resursvinst i organisationen.

Strateggruppen

Digital myndighetspost för fyra
verksamhetssystem

Tids- och resursvinst i organisationen.

Strateggruppen

Breddat statistikunderlag för befolkningsprognoser

Kvalitetssäkring av beslutsunderlag

Strateggruppen

Utökat uppdrag för kommuncenter

Förvaltningarnas handläggare kan fokusera på svårare och värderande handläggning. Kunden får svar snabbare.

Kommunikation och service

Förenklad felanmälan

Bättre kundupplevelse samt möjlighet
att fånga fler felanmälningar.

Kommunikation och service

Kommungemensam kostorganisation

Ett gemensamt mål och arbetssätt.
Snabbare respons på förändringar och
behov. Precisare och anpassade leveranser för nöjdare kund

Kostenheten

Bostadsförsörjningsprogram (krävs
enligt lag)

Strategisk långsiktig markägarvilja kring
var, hur och på vad sätt Oxelösund ska
utvecklas

Strateggruppen/MEX

Överföring av förvaltarprocessens
administration från Kustbostäder till
kommunstyrelseförvaltningen.

Lägre kostnader för förvaltning och administration.

Strateggruppen/MEX

Högre nyttjandegrad av befintliga
e-tjänster

Kortare handläggningstid. Tids- och
resursvinst i organisationen.

Strateggruppen

Kartläggning av möjliga arbetsuppgifter för automatisering

Kortare handläggningstid. Tids- och
resursvinst i organisationen.

Strateggruppen

Utveckling och automatisering av
hantering av försäkring, kundreskontra och e-faktura

Kortare handläggningstid. Tids- och
resursvinst i organisationen.

Ekonomienheten

Utveckling och automatisering av
ekonomisk uppföljning (Raindance).

Kvalitetssäkring av ekonomisk uppföljning

Ekonomienheten

Utökat verksamhetsstöd

Tids- och resursvinster samt bättre förståelse om verksamheten och dess
ekonomi

Strateggruppen
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Planerat projekt/åtgärd

Syfte

Ansvar, enhet

Tydliggöra upphandlingsprocessen
standardiserade mallar

Stöd till verksamheterna med avtalsfrågor
och direktupphandling

Ekonomienheten

Utökad användning av E-avrop
(upphandlingssystem)

Stöd till verksamheterna med avtalsfrågor
och direktupphandling

Ekonomienheten

Införa E-handelssystem

Ökad inköpsvolym mot ramavtal. Kontroll
mot ramavtalspriser

Ekonomienheten

Förbättrad kontroll på alla steg
inom om-, till-, och nybyggnation

Lägre investeringskostnader

Ekonomienheten

Införa fastighetssystem -2023

Bättre kontroll av underhållsbehov samt
effektivare administration

Ekonomienheten

Utvecklad kompetens i rekryteringsarbetet

Förbättrad rekrytering och därmed säkrare
kompetensförsörjning

HR-enheten

Kontroll av platsannonser i samarbete med Kommunikations- och
serviceenheten
Kartlägg digitalt utanförskap i
kommunen och planera eventuella
insatser

Förbättrad kvalitet i annons- och rekryteringsarbetet

HR-enheten

Möjliggör kommuninvånarnas nyttjande av
kommunens digitala tjänster och delaktighet i kommunala frågor.

Strateggruppen

Ta fram metod och angreppssätt
för processkartläggning

Bidrar till utveckling och förståelse. Skapar
en gemensam kunskap i att tydliggöra, följa
upp och utveckla kommunens verksamhetsprocesser.

Strateggruppen

Utöka möjligheten för digitalt arbetssätt inom kommunen

Möjliggöra arbete där WIFI saknas eller är
för dålig i kommunen.

Strateggruppen

Utarbeta förslag till ny vision för
Oxelösund

Fastställa den politiska viljeriktningen för
hur kommunen ska utvecklas i ett längre
perspektiv (längre än mål- och budgetperioden)

Strateggruppen

Detaljplan för företagsetablering

Planlägg större markområde (-n) för etablering av företag

Strateggruppen

Utred förutsättningar för feriearbete
i föreningar

Klargör hur kommunen i samarbete med
föreningar kan erbjuda ferieplatser för
unga.

HR-enheten
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Tjänsteskrivelse
Datum
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

1(2)
Dnr

MEX.2021.33

Kommunstyrelsen

Förlängning av markanvisning Bara industriområde, del av
Stjärnholm 5:37
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Godkänna Galjadens begäran om förlängd markanvisningstid till 2022-09-26 i enlighet med
kommunens direktiv om markanvisning.

2. Sammanfattning
Fastighetsutvecklings bolaget Galjaden AB tilldelades av kommunstyrelsen 2021-06-02,
§ 92, en markanvisning för Bara industriområde. Som en konsekvens av kommunens två
stora industriers stora satsningar inom sina respektive verksamhetsområden förväntas en
rörelse inom underentreprenörerna inom dessa verksamhetsområden. Det förväntas
påverka behovet av nya verksamhetslokaler. Även Ostlänkens byggnations nya sträckning
inom Nyköpings kommun påverkar företagarna i Nyköping som behöver nya lokaler för sina
verksamheter.
Inför Kommunstyrelsebeslutet 2021-06-02, beskrevs att det för denna markanvisning var
ett annat utgångsläge för Galjaden jämfört med de markanvisningar som görs för bostäder.
Markanvisningar för bostäder utgår från en projektidé kring hus och boendeform. I denna
markanvisning skapar Galjaden AB upplägget tillsammans med de aktörer som är
intresserade av att antingen etablera sig i Oxelösund, behöver byta till större lokaler inom
kommunen eller tvingas flytta ut från sitt nuvarande markområde.
Bolaget har varit aktivt på marknaden under markanvisningen och har flera intressenter de
arbetar med. Dock är det långa processer för intressenterna varvid det till
kommunstyrelseförvaltningen har inkommit en begäran om förlängning av
markanvisningstiden.
Med förlängningen har Galjaden tom 2022-09-26 att få bygglov på sitt projekt.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att förlänga tiden för den aktuella markanvisningen till
2022-09-26 för Galjaden AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Förlängning av markanvisning Bara industriområde, del av
Stjärnholm 5:37

Johan Persson
Kommunchef

Postadress
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
OXELÖSUND

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Telefon

Webb/E-post
registrator@oxelosund.se

Org.nr

Tjänsteskrivelse

2(2)

Datum

2021-12-20

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FK)

MEX.2021.33

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-12-27

OXL2
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200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson
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Dnr

MEX.2020.130

Kommunstyrelsen

Tilläggsavtal försäljning av fastighet Körsbäret 1
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att signera tilläggsavtal
jämte köpebrev för försäljning av fastighet Körsbäret 1.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen tog i oktober 2021, §157, beslut på Tilläggsavtal gällande försäljningen
av Körsbäret 1 till OBOS Mark AB. Anledningen till uppkomsten av Tilläggsavtalet var att
de tider för främst att erhålla bygglov som finns angivna i Köpe & Genomförande avtalet
hade passerats.
Vid signering av såväl det beslutade Tilläggsavtalet som Köpebrevet konstateras från båda
parter att det i det beslutade Tilläggsavtalet skrivits in ett fel. Av den anledningen har
avtalet korrigerats med att punkten om tider tagits bort. Där är det fortfarande huvudavtalet
Köp & Genomförande avtalets tider som gäller. I det nya Tilläggsavtalet har även
kvarstående punkt om fastighetens namn förtydligats i text.
Fastigheten är till fullo betald och bygglovet är klart. Det innebär att byggnation påbörjas så
snart avtalen är signerade.
Beslutsunderlag
Tilläggsavtal angående köp- och genomförandeavtal OBOS Mark AB
Köpebrev fastighet Körsbäret 1, 2021-11-22

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)
EK (FK)

Postadress
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
OXELÖSUND

Telefon

Webb/E-post
registrator@oxelosund.se

Org.nr

CD OBOSMarkAB

!
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FULLMAKT

Org.nr 556070-7464

OXEL

l 11-il- 1 0

11

Fullmakt för Tommy Waldnert,
Körsbäret l i Oxelösunds kommun;

1,11r

, att för bolagets räkning avseende fastigheten

Underteckna köpebrev och andra erforderliga handlingar avseende köp av
fast egendom.
Företräda och teckna bolaget vid förrättningar avseende fastighetsbildningar,
fastighetsbestämning, gemensamhetsanläggningar, servitut och vägar samt
teckna grannemedgivande vilket kan erfordras vid prövning av bygglov.

Denna fullmakt upphör att gälla 2022-08-31

OBOS Mark AB

Anders Fra sson
Ekonomichef

j

1 (2)

Oxelösund
Tilläggsavtal angående köp- och genomförandeavtal
Oxelösunds kommun, arg.nr 212000-0324 och OBOS Mark AB, arg.nr 5560707464 har ingått köp- och genomförandeavtal avseende del av fastigheten
Stjärnhalm Körsbäret 1, Oxelösunds kommun, dagtecknat den 16 respektive den
31 mars 2021.
Parter denna dag enats om följande förtydligande, tillägg och ändring till köp- och
genomförandeavtalet:
Trots att det i punkt 1 i köpe- och genomförandeavtalet refereras till att förvärvet
avser del av fastigheten Stjärnhalm Körsbäret 1 och att det är detta som
definieras som "Markområdet" är parterna överens om att detta är felaktigt och
överlåtelse avser dels inte del av utan hela fastigheten, dels inte fastigheten
Stjärnhalm Körsbäret 1 utan Oxelösund Körsbäret 1. Av denna anledning är
parterna överens om att definitionen "Markområdet" i köpe- och
genomförandeavtalet avser hela fastigheten Oxelösund Körsbäret 1.
Punkt 3 första stycket: Parterna är överens om att tidsfristen, inom vilken bygglov
ska ha beviljats och vunnit laga kraft, ska förlängas till 2021-12-31. Om bygglov ej
beviljas och vunnit laga kraft före 2021-12-31 ska köpet återgå och handpenning
återbetalas.
Utöver ändringarna enligt ovan åtar sig OBOS Mark AB att säkerställa att den
elstation som finns på Fastigheten kan stå kvar på den plats det står idag, se Bilaga

1, och att OBOS Mark AB således ser till att framtida byggnation inte medför att
elstationen måste flyttas. Parternas avsikt är därtill att rödmarkerat område på
Bilaga 1 (d.v.s. den plats elskåpet står på) senare ska avstyckas och överlåtas till
Oxelö Energi AB för en symbolisk köpeskilling om en (1) krona.
Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen, dateras, samt undertecknas
av samtliga parter för att gälla. Muntliga överenskommelser är således utan
verkan.
(Signaturer på särskild signatursida)
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Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

SujLA-°:l 7o2/ - It- 2/1

Ort och datum

Ort och datum

För Oxelösunds kommun

För O8OS Mark AB

Catharina Fredriksson

Tommy Waldnert, enligt fullmakt

Johan Persson

Namnförtydligande

Oxelösund
KÖPEBREV

Oxelösunds kommun överlåter och säljer härmed till:
OBOS Mark AB, 556070-7464, andel 1/1

fastigheten KÖRSBÄRET 1 i Oxelösunds kommun för en köpeskilling av

Tvåmiljonerfemhundratjugofemtusen (2 525 000) kronor.

Om köparen inte påbörjat byggnation inom två (2) år från säljarens och köparens undertecknande av
köpe- och genomförandeavtalet avseende fastigheten - d.v.s. senast inom två (2) år från den 31 mars
2021 - ska köpet gå åter. I sådana fall ska inte erlagd handpenning återbetalas. I det fall byggnation
påbörjats men ej slutförts, ska detta avlägsnas på köparens bekostnad. Med påbörjad byggnation
avses exempelvis att ha färdigställt minst en grund. Ovanstående förutsätter att säljaren färdigställt
gata i enlighet med punkt 18 i köpe- och genomförandeavtalet.
Köparen förbinder sig att inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta köpe- och
genomförandeavtalet inom två år från dag för detta köpebrev, till annan part än inom egna koncernen.
Vid överlåtelse av fastigheten ska köparen fortsatt ansvara för skyldigheter enligt köpe- och
genomförandeavtalet gentemot säljaren.
Då köpeskillingen blivit i överenskommelsen ordning betald, kvitteras den härmed och fastigheten
överlåts med full äganderätt till köparen.
Detta köpebrev har upprättats i ett original.

Oxelösund 2021-11-22

Oxelösund 2021-11-22

Oxelösunds kommun

OBOS Mark AB

·

Catharina Fredriksson
Kommunstyrelsens Ordförande

Johan Persson
Kommunchef

Säljarens namnteckning bevittnas härmed:

::::-- Tom\i ldnert
Enligt fullmakt

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-01-07

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

1(2)
Dnr

KS.2021.82

Kommunstyrelsen

Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021, rättelse av beslut om
finansiering
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
1. Finansiering av sommargåva 2021 sker inom ramen för beslutade medel ur 2020
års bokslut för coronarelaterade insatser
(Dnr KS 2020.130 Kf §44) med maximalt 300 tkr för ändamålet. Därmed upphävs
tidigare beslut om finansiering av sommargåva 2021 Ks § 100, 2021-06-02,
KS.2021.82.
2. Finansiering av merkostnader av julgåva 2021 sker inom ramen för beslutade
medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44)
med maximalt 250 tkr för ändamålet.

2. Sammanfattning
Sommargåva 2021
Genom beslut i Kommunstyrelsen KS 2021-06-02 §100, Dnr KS.2021.82 har
kommunchefen getts i uppdrag att organisera och genomföra sommargåva i form av
presentkort på 300 kr till varje medarbetare på samma sätt som julgåva. Allt till en total
kostnad om maximalt 300 tkr till medarbetare som finansieras via anslag ur
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter. Sommargåvan är en coronarelaterad
insats och i 2020 års bokslut har gjorts en öronmärkning under balanskravsresultatet i form
av en avsättning på 1,0 mkr för coronarelaterade insatser. Finansiering föreslås därför
istället ske inom ramen för beslutade medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade
insatser (Dnr KS 2020.130 Kf §44) med maximalt 300 tkr för ändamålet.
Julgåva 2021
Genom beslut i Kommunstyrelsen KS 2021 § 182, Dnr KS.2021.82 har kommunchefen
getts i uppdrag att organisera och genomföra julgåva i form av presentkort på 500 kr till
varje medarbetare på samma sätt som sommargåva. Allt till en total kostnad om maximalt
500 tkr som finansieras via anslag ur kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter.
Den utökade julgåva är en coronarelaterad insats och i 2020 års bokslut har gjorts en
öronmärkning under balanskravsresultatet i form av en avsättning på 1,0 mkr mkr för
coronarelaterade insatser. Finansiering av merkostnader föreslås därför istället ske inom
ramen för beslutade medel ur 2020 års bokslut för coronarelaterade insatser (Dnr KS
2020.130 Kf §44) med maximalt 250 tkr för ändamålet. Bakgrund till att endast 250 tkr
behöver finansieras på detta sätt är detta utgör merkostnad i förhållande tidigare avsatt
årlig budget för julgåva till personalen.

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

2022-01-07

KS.2021.82

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Sommargåva 2021 samt Julgåva 2021, rättelse av beslut om
finansiering

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Ekonomichef (FK)
Controller (FÅ)

Margrita Sjöqvist
Controller

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

(13)

Dnr KS.2022.2

Delgivningar 2022

Protokoll styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen §§ 33-43
Protokollsutdrag - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 30
Verksamhetsplan med budget - NSV 2022-2024
Protokollsutdrag - Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Uppdrag till
länsstyrgruppen gällande Tillsammans för barnens bästa § 31
Protokoll Gemensamma patientnämnden §§ 18-23
_

_

Utdragsbestyrkande

Signerat dokument
via https://min.ebox.nu

Protokoll Styrelsemöte 16 december 2021
Signerad
text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt
som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande
Namn: Protokoll 2021 12 16 Energikontoret i Mälardalen AB.pdf
Storlek: 258770 byte
Hashvärde SHA256:
67c36b924b846de20f32882dd16b8f0da18b0823cd916f29b5e8e127b8f46717
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.
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Signerat av 3:
GUNNAR LJUNGQVIST
Signerat med BankID 2022-01-04 12:16 Ref: 9afa6f58-db92-46ae-a559-93aded9c3883

TORBJÖRN CLAESSON
Signerat med BankID 2022-01-03 14:06 Ref: 73cd2351-08f1-46c9-9683-47854b8666aa

Helena Maria Elisabet Ek
Signerat med BankID 2022-01-03 13:53 Ref: 69aa6986-f487-45bf-91d7-05c9cc564024
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᩼ GL, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

Extra styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen AB 556134-8698
Dag:
Plats:

16 december 2021
Rinmansalen, Eskilstuna stadshus och
digitalt via Microsoft Teams

Närvarande ord. ledamot:

Torbjörn Claesson
Kristina Birath
Anna Jungmarker
Lars Andersson
Gunnar Ljungqvist
Arne Fältin
Lisa Ekberg (ersätter Jacob Högfeldt)

Närvarande suppleanter

Boo Östberg
Catharina Fredriksson
Anneli Bengtsson

Närvarande adjungerade

Lina Salomonsson
Rune Larsen
Katarina Gustavsson

Övriga/personal:

Lina Gellermark (VD)
Helena Ek (sekreterare)

§ 33 Upprop, val av justerare för dagens möte
Torbjörn Claesson hälsade välkomna och förrättade upprop.
Till justerare för dagens möte valdes Gunnar Ljungkvist.
§ 34 Föregående protokoll (bifogad kallelsen)
Protokoll från styrelsemöte 1 oktober 2021 godkändes och lades till handlingarna.
§ 35 Godkännande av dagordning
Förslag till dagordning godkändes.
§ 36 Nya Aktieägare
Vd föredrog aktieägandet och ägarandelar i bolaget och vilka förändringar som skett. Under året har
kommunerna Kungsör och Hallstahammar tillkommit som nya aktieägare genom emission och
Västerås har tillkommit genom aktieöverlåtelse.

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se
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§ 37 Verksamhetsrapport
Vd föredrog projektportföljen och projektutvecklingsåret 2021, med de utlysningar som bevakats och
ansökts, och redovisade de uppdrag som inkommit från ägarkommunerna.

᩼ GL, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

§ 38 Ekonomi
Ekonomisk uppföljning per 2021.11.01 redovisades av vd. Vd informerade också om vad som gäller
vid tillämpning av Teckalundantaget för ägare och deras bolag.
Beslutspunkt: reviderat självkostnadspris
Det tidigare utskickade förslaget om reviderat självkostnadspris föredrogs, där styrelsen föreslogs
besluta om ett differentierat självkostnadspris för senior projektledare på 900 kr/h och junior
projektledare 800 kr/h. Det nya självkostnadspriset gäller för samtliga ägare samt för kommuner som
tecknat serviceavtal där självkostnadspris finns inskrivet.
Styrelsen beslutade att godkänna och införa det nya självkostnadspriset enligt förslaget.
Beslutspunkt: ansökan om bankkredit
Det tidigare utskickade förslaget gällande ansökan om bankkredit föredrogs, där styrelsen föreslogs
besluta att bolaget tecknar en bankkredit motsvarande 1 000 000 kr.
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget
§ 39 Budgetförslag år 2022 för beslut
Det tidigare utskickade förslaget till budget 2022 redovisades av vd.
Styrelsen beslutade att fastställa 2022 års budget enligt förslaget.
§ 40 Affärsplan och Verksamhetsplan år 2022
En kombinerad affärsplan och verksamhetsplan, som baserats på underlaget från styrelsens
workshop 1 oktober, har arbetats fram av bolaget. Affärsplanen är indelad i fyra delar med
tillhörande mål; verksamhet, ekonomi, hållbarhet och insyn & information. Vd föredrog dessa fyra
delar och respektive mål.
§ 41 Personal
Vd redovisade personalläget där bolaget för närvarande har 9 anställda. Två nyrekryteringar är klara
och två är pågående, samtliga dessa är energisakkunniga projektledare.
§ 42 Övriga frågor
En ny webbsida har lanserats för bolaget, samma webbadress som tidigare men utseendemässigt har
den förnyats, samt att den nu uppfyller gällande bestämmelser om webbtillgänglighet.
Datum, tid och plats för kommande styrelsemöten
16 mars 2022, 10:00 – 12:00 digitalt
11 maj 2022, 10:00 -12:00 i Eskilstuna/digitalt
Årsstämma 2022:
11 maj 2022, kl 09:00-10:00 i Eskilstuna/digitalt

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se
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§ 43 Mötets avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade styrelsen, vd och personalen för väl utfört arbete.

Eskilstuna
2021-12-16

Gunnar Ljungqvist
Justerare

Helena Ek
Sekreterare

᩼ GL, TC, HMEE — Powered by TellusTalk

Torbjörn Claesson
Ordförande

Energikontoret i Mälardalen, Tullgatan 8, 632 20 Eskilstuna, SWEDEN
info@energikontoret.se | www.energikontor.se
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§ 30/21 Verksamhetsplan med budget 2022–2024 Nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård

Diarienummer:

NSV21-0025

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2021-12-08

Ärendenr
§ 30/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Verksamhetsplan med budget 2022–2024 godkänns.
Proposition
Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds (NSV) verksamhetsplan
beskriver uppdrag, organisation, förändringar under perioden, de tre perspektiven,
medborgarperspektivet, verksamhetsperspektivet och resursperspektivet samt
resultaträkning för verksamheterna, Regionalt stöd, Forskning och Utveckling i
Sörmland (FoUiS), Hjälpmedelscentralen samt Vård- och omsorgscollege.
Under kommande planperiod har NSV nytt reglemente som anger ansvar för
fortsatt utveckling i länssamverkan inom:
-

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för
hälso- och sjukvården och socialtjänsten
Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk
och psykisk ohälsa i alla åldrar där gemensamma insatser behövs för att
bidra till högre kvalitet och effektivitet
E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt
informationsutbyte mellan huvudmännen

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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NSV har från och med 2022 en länsgemensam målbild för det fortsatta
omställningsarbetet till en god och nära vård. NSV:s beslut om målbild för barn
och unga anger särskilt utvecklingsarbetet ”Tillsammans för barnens bästa” i
samverkan med skol- och förvaltningschefsnätverket som en förutsättning kring
en samverkansmodell för tidiga gemensamma insatser för barn och unga. Det
arbetet är en del av omställningen till en god och nära vård.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-11
Verksamhetsplan med budget 2022–2024 - Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård
Beslutet expedieras till
Alla kommuner i Sörmland
Ekonomistaben
Verksamhetschef, länsgemensamt regionalt stöd
Verksamhetschef, hjälpmedelscentralen
FoU-chef, FoU i Sörmland

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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Inledning
Verksamhetens uppdrag
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har förutom samverkansfrågor
också ansvar för verksamheterna; Länsgemensamt regionalt stöd, hjälpmedelsförsörjning,
Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS) och vård- och omsorgscollege (VoC).
Nämndens uppdrag är att främja samverkan och stöd till kunskapsutveckling. NSV's arbete ska
syfta till att:
- Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika
huvudmännen
- Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
- Öka effektivitet inom berörda verksamheter
- Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden
NSV har enligt sitt reglemente även ansvar för att samverkan mellan Region Sörmland och
länets kommuner utvecklas och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter till
huvudmännen inom följande områden för socialtjänst och delar av den angränsande hälsooch sjukvården:
- Gemensamma områden inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och
sjukvården och socialtjänsten
- Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i
alla åldrar där gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet
- E-hälsa samt användandet av digitala verktyg och digitalt informationsutbyte mellan
huvudmännen
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Organisation
Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård består av politiska
företrädare från länets nio kommuner och Region Sörmland. I närvårdsstrukturen finns
nämndens verksamheter representerade tillsammans med Länsstyrgrupp samt beredningsoch arbetsgrupper.

Förändringar under planperioden
Under planperioden kommer beslut kring FoUiS framtid gällande organisation, uppdrag
och finansiering.
Vård- och omsorgscollege processledarstöd har tidigare utgått från regionens HR och
kommer från och med 2022 att arbetsledas av verksamhetschef för regionalt stöd som även
då är ordförande i Regionalt vård- och omsorgscollege.
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Resultaträkning
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Nämndens verksamheter
Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård
Inledning

Verksamhetens uppdrag
Nämnden ansvarar för det regionala stödet inom socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård. Uppdraget är att stödja länets struktur för samverkan och utgöra en länk mellan
nationell, regional och lokal nivå. Länsgemensamt regionalt stöd ska följa och
omvärldsbevaka områdets utveckling och initiera frågor till nämnd och länsstyrgrupp samt
bereda ärenden till nämnden. Uppdrag kommer också från länets huvudmän genom länets
närvårdsstruktur samt från nationell nivå bland annat genom partnerskapet med SKR och
Socialstyrelsen men också direkt från myndigheter som ansvarar för frågor inom
socialtjänst och vård.
Länsgemensamt regionalt stöd för socialtjänst och vård har i uppdrag att:
- Stödja samverkan mellan länets kommuner och Region Sörmland
- Stödja samverkan mellan länets kommuner
- Identifiera behov av kunskapsutveckling
- Samla och sprida bästa tillgängliga kunskap
- Stödja systematisk uppföljning och analys
- Stödja systematiskt förbättringsarbete och implementering
- Stödja kompetensutveckling
Organisation
Tjänstepersonsstödet till nämnden utgörs av verksamhetschef för länsgemensamt regionalt
stöd för socialtjänst och vård och är placerat i Region Sörmland. Funktionen ingår i
närvårdsstukturen och är länets representant i den nationella Regionalt Samverkans- och
Stödstruktur (RSS).
Förändringar under planperioden
Under perioden 2022–2024 sker eventuellt förändringar inom FoUiS som kan påverka
verksamheten länsgemensamt regionalt stöd. Från och med årsskiftet övergår ansvaret för
arbetsledning av Vård- och omsorgscollege och ordförandeskapet inom Regionalt Vårdoch omsorgscollege till verksamheten länsgemensamt regionalt stöd.
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Perspektiv

Medborgarperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges
friskaste län
Politikens mål: Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för att barn och unga i Sörmland
får god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV anger
skolan som en viktig samverkanspart i arbetet.
Planeringskommentar
NSV har gett i uppdrag till Länsstyrgruppen att i samverkan med skolchefsnätverket ta fram förslag
på en länsövergripande samverkansmodell för tidiga och samordnade insatser för våra barn och
unga samt att ta fram förslag på ett samlat hälsovårdsprogram för barn och ungdomar. Vidare
uppdrag är att se över de överenskommelser som finns mellan huvudmännen så att de är i linje
med FN:s konvention om barnens rättigheter samt den gemensamma målbilden ”Tillsammans
för barnens bästa”.

Uppdraget från nämnden har genom Länsgemensamt regionalt stöd fördelats till FOU att
processleda. Arbetet ska ske tillsammans med skolan.
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att patienten och brukaren
får en god, nära och samordnad vård.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV har
initierat arbete med fortsatt omställning till en god och nära vård utifrån
inriktningsprinciperna; samverkan, tillit, proaktivt arbete, digitalisering, kompetens och
medborgaren i fokus.
Planeringskommentar
NSV har gett Länsstyrgruppen i uppdrag att arbeta med god och nära vård. Uppdraget har
genom Länsgemensamt regionalt stöd tilldelats FOU att projektleda under åren 2021–2023.
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Verksamhetsperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för en jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland genom
kunskapsstyrning.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring gemensamma
områden inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
Planeringskommentar
Närvårdstrukturen arbetar för en jämlik, effektiv och säker vård i samverkan. Regionalt
stöd ska bidra till samverkan och möjliggöra kunskapsstyrning.
Regionalt stöd inom socialtjänst och vård stödjer och stärker samverkan genom
gemensamma aktiviteter, utbildningsinsatser och nätverk och ingår i Rådet för
kunskapsstyrning gällande hälso- och sjukvård. I arbetet inkluderas även ansvariga för
skola och utbildning. I uppdraget ingår också att inhämta information från nationell nivå
och återföra den till regional och lokal nivå. I uppdraget ingår även att verka för FOU som
en gemensam samverkansyta för länets tio huvudmän för att säkerställa kunskapsstyrning.
Länets struktur för samverkan har ansvar för att de underlag som tas fram till NSV ska vara
väl underbyggda och väl förankrade. De underlag för beslut som lämnas till NSV är alltid
beredda av länsstyrgruppen. Minst sju av länets tio huvudmän har stått bakom samtliga
förslag till beslut som lämnats till NSV under året.
Indikator

Målvär de

Andel kommuner som klarar gränsen för betalningsansvar

Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter för en god och nära vård i samverkan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring E-hälsa samt
användandet av digitala verktyg och digitalt informationsutbyte mellan huvudmännen.
Planeringskommentar
Länsstyrgruppen har i uppdrag av NSV att i omställningsarbetet gällande nära vård
utveckla digitala lösningar för samverkan gällande socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Kommunerna har avsatt medel för att finansiera FOU's Noden för välfärdsteknik och
digitalisering som en samverkansyta.
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Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
Verksamhetens mål: I samverkan bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete
Länsgemensamt regionalt stöd samordnar kommunerna och regionen i det gemensamma
arbetet gällande samverkan kring socialtjänst och vård och ska bidra till miljötänk där så är
möjligt.
Resursperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter har en stabil ekonomi.
NSV's arbete syftar till samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av hälso- och
sjukvården för att:
- Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika
huvudmännen
- Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
- Öka effektivitet inom berörda verksamheter
- Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden
Planeringskommentar
Länsgemensamt regionalt stöd är en gemensam resurs för länets nio kommuner och Region
Sörmland. Verksamheten ska erbjuda insatser som efterfrågas och kräver därför en
långsiktigt hållbar finansiering.
Regionalt stöd är även mottagare av vissa statsbidrag som är kommunala och även
gemensamma för regionen och kommunerna. Upplägget med en länsgemensam resurs
skapar förutsättningar att använda statsbidrag till gemensamma satsningar. En förutsättning
för att skapa bästa möjliga nytta för pengarna är att kunna balansera medel över åren.
Satsningen för Uppdrag psykisk hälsa (UPH) har gett gemensamma statsbidrag sedan 2016
styrs av årliga överenskommelser mellan SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och
staten. Regionalt stöd uppvisade vid årsskiftet dels ett eget kapital på 14,5 mkr som främst
består av statsbidrag UPH men även en mindre del är kommunernas gemensamma
statsbidrag för god och nära vård. Sedan finns det ytterligare eget kapital 1,5 mkr som är
gemensamt för regionen och kommunerna.
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Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Verksamhetens intäkter
Uppdragsersättning/
Landstingsbidrag

13 564

1 876

1 876

1 917

1 944

2 000

0

0

0

0

0

0

Övriga intäkter

1 501

108

108

0

0

0

Summa
verksamhetens
intäkter

15 065

1 984

1 984

1 917

1 944

2 000

-1 257

-1 157

-1 157

-1 386

-1 406

-1 446

0

0

0

0

0

0

-55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-431

-827

-827

-531

-538

-554

0

0

0

0

0

0

-1 743

-1 984

-1 984

-1 917

-1 944

-2 000

Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

0

13 322

0

0

0

0

0

Patientavgifter och
andra avgifter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt verksamhet
Lämnad
uppdragsersättning
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa
verksamhetens
kostnader

Årets resultat
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FoU i Sörmland
Inledning

Verksamhetens uppdrag
FoUiS vision är att länets välfärdsaktörer erbjuder välfärdstjänster baserat på bästa
tillgängliga kunskap.
Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets
kommuner och Region Sörmland. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper
och angränsade hälso- och sjukvård inom kommuner och Region Sörmland, vilket är
samma målgrupper som ingår i gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst
och vård (NSV) och Länsstyrgruppens uppdrag.
De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) verkar på länsnivå, för samverkan
och utveckling. FoUiS stödjer genom den regionala samverkans- och stödstrukturen
huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling och kunskapsstyrning, exempelvis genom
att vara en av parterna i partnerskapet mellan RSS, SKR och Socialstyrelsen. Det möjliggör
att samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor kan hanteras inom
samverkansstrukturen.
Kunskapsstyrningssystemet inom socialtjänsten och hälso-och sjukvården handlar om att
utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom socialtjänsten och angränsande
hälso- och sjukvården. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i
varje patient/klient- och brukarmöte.
FoUiS är ett verksamhetsnära stöd till kommunerna och Region Sörmland och
övergripande stärker FoUiS utvecklingen av en evidensbaserad praktik (EBP) inom länets
kommuner och Region Sörmland. Med evidensbaserad praktik menas att
användarperspektivet, bästa tillgängliga kunskap (se kunskapsstyrningen ovan) och
professionellas expertis tas tillvara på ett systematiskt sätt.
Fokusområden
FoUiS har följande fokusområden åren 2021–2023; Nära vård, barn och unga samt
digitalisering, vilka inryms väl inom kunskapsstyrningen både inom socialtjänst och hälsooch sjukvården. Fokusområdena är förankrade och kopplade till NSV’s mål.
Organisation
Huvudman för FoUiS är Region Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård (NSV) har driftsansvar för verksamheten.
Förändringar under planperioden
Det finns en ökad efterfrågan på FoUiS tjänster i länet, exempel är inom välfärdsteknik och
digitalisering, Nära vård, barn och unga samt uppdrag med koppling till
kunskapsstyrningen såsom Yrkesresan. Under 2021–2023 har FoUiS även fyra olika
forskningsuppdrag; två forskningsansatser inom utvecklingsarbetet barn och unga, ett
forskningsuppdrag inom området brukarinflytande samt ett forskningsuppdrag med en
hybrid design inom egenmonitorering i hemmet hos multisjuka äldre, där både
implementering samt effekter är i fokus. Det har resulterat i att uppdraget idag är större än
vad som tidigare resurssatts. Eftersom uppdraget har ökat måste det även finnas en bred
kompetens för att klara av det.
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Under 2021 togs underlag för förslag på organisation, uppdrag, mål och framtida
finansiering fram, vilket även kan komma att påverka riktningen under 2022 i olika
uppdrag. FoUiS egna kapital kommer att täcka drift för FoUiS under 2022, beräknat utifrån
den bemanning som finns under 2021.
Perspektiv

Medborgarperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges
friskaste län
Politikens mål: Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för att barn och unga i Sörmland
får god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV anger
skolan som en viktig samverkanspart i arbetet.
Verksamhetens planeringskommentar
FoUiS möter upp NSV mål gällande att verka för att barn och unga i Sörmland får en god,
nära och samordnad vård som ska stärka hälsan genom utvecklingsarbetet kring tidiga
insatser för barn och unga "Tillsammans för barnens bästa". Under 2022 kommer fortsatt
arbete gällande framtagning av en länsövergripande samverkansmodell att ske inom
uppdraget tidiga insatser för barn och unga, beslutad målbild kommer fortsätta att förankras
i länet. Följeforskning och planering av longitudinell studie fortsätter under 2022 kopplat
till utvecklingsarbetet.
Under 2022 kommer även uppdraget med att samordna Yrkesresan där alla kommuner i
Sörmland deltar att intensifieras, den första utbildningen planeras att starta tidigt 2022,
första resan är barn och unga, vilket väl kopplar an till att genom en ökad kompetens och
kunskap verka för att barn och unga får en god, nära och samordnad vård som stärker
hälsan. I uppdraget har FoUiS en tydlig roll som samordnande funktion samt ansvarar för
utvärdering av arbetet.
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att patienten och brukaren
får en god, nära och samordnad vård.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV har
initierat arbete med fortsatt omställning till en god och nära vård utifrån
inriktningsprinciperna; samverkan, tillit, proaktivt arbete, digitalisering, kompetens och
medborgaren i fokus.
Verksamhetens planeringskommentar
FoUiS möter upp NSV målet att patienten och brukaren ska få tillgång till en god, nära och
samordnad vård genom uppdraget Nära vård 2021–2023. Till uppdrag Nära vård som
tilldelats FoUiS finns en styrgrupp utsedd av länsstyrgruppen, vilken även är styrgrupp för
uppdrag egenmonitorering på FoUiS. Tidigt under 2022 ska beslut tas om målbild gällande
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Nära vård i Sörmland, ett direktiv är framtaget samt projektplan för arbetet, Arbetet sker
med stöd av länsdialoger där framtagning av prioriterade områden med tydliga indikatorer
tas fram under 2022. Ytterligare uppdrag 2022 som FoUiS samordnar som kopplar an till
Nära vård är arbetet med kvinnofrid samt arbetet med suicidprevention där FoUiS roll är att
samordna kommunerna.
Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/
deltagare/ elever
Verksamhetsperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för en jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland genom
kunskapsstyrning.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring gemensamma
områden inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
Verksamhetens planeringskommentar
FoUiS möter upp NSV’s mål om kunskapsstyrning bland annat genom RSS (Regional
Stöd- och Samverkansstruktur) och deltagande i nationella, regionala och lokala
nätverk/beredningsgrupper/LPO/NAG. FoUiS utgör en viktig del i kunskapsstyrningen och
därmed ett stöd för det kunskapsbaserade arbete som behöver ske i Sörmland utifrån
aktuella utmaningar. Genom att processleda fyra samverkansråd, palliativa rådet,
fallpreventionsrådet, nutritionsrådet samt rådet för vård och omsorg vid demens samordnas
den kunskap inom de olika områdena och flödas genom närvårdsstrukturen.
En viktig del i kunskapsstyrningen är kompetensförsörjning och möjligheterna till
kompetensutveckling och FoUiS samverkar med FoU Linköping med att utvärdera en
lärplattform för kompetensutveckling inom vård och omsorg under 2022. Från Sörmland
deltar Trosa i projektet. En kartläggning av kompetensförsörjning och kompetensutveckling
inom vård och omsorg pågår under 2022.
Erfarenhetsutbyten/utbildningar/inspirationsdagar erbjuds kontinuerligt 2022 i länet inom
FoUiS olika uppdragsområden och utgör därför en stor en del av FoUiS arbete och roll i
kunskapsstyrningen.
Politikens mål: Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till
samverkan och utveckling
Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter för en god och nära vård i samverkan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring E-hälsa samt
användandet av digitala verktyg och digitalt informationsutbyte mellan huvudmännen.
Verksamhetens planeringskommentar
FoUiS möter upp NSV’s mål gällande att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för en
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god och nära vård i samverkan genom att sedan 2018 ha uppdraget att samordna arbetet
med välfärdsteknik och digitalisering i länet. Uppdraget är fortsatt tidsbegränsat finansierat
under 2022 utifrån beslut i socialchefsnätverket 2021. Under 2022 kommer arbetet med att
ta fram en digitaliseringsstrategi att pågå, samt att fortsatt samordna arbetsgrupp kring
gemensamt verksamhetssystem i länet. Projekt som pågår med en stark koppling till Nära
vård under 2022 är egenmonitorering där Eskilstuna samt Trosa kommun är testkommuner.
Två parallella projekt pågår varav ett är forskningsprojekt.
Under 2022 erbjuds digitala utbildningar såsom motiverande samtal (MI),
delaktighetsmodellen (DMO) samt e-utbildning i bemötande via FoUiS kunskapssportal.
Digitala seminarier, webbutbildningar samt filmer kommer att erbjudas och publiceras
kontinuerligt under 2022. Digitalt nyhetsbrev från FoUiS planeras att ges ut fyra gånger
under 2022.
Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
Verksamhetens mål: Bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete
FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen på
miljön. FoUiS använder digitala mötesformer när det är möjligt och kommer att erbjuda
digitala utbildningar och föreläsningar under 2022.
Verksamhetens medarbetare väljer tåg eller buss när det är praktiskt genomförbart och i
tredje hand miljöbil. Vanlig bil används när de tidigare alternativen inte är möjliga eller
ekonomiskt försvarbara. Flygresor sker endast när det är praktiskt omöjligt att resa på annat
sätt. När så är möjligt promenerar eller cyklar vi. FoUiS följer regionens
hållbarhetsprogram.
Resursperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
Indikator

Målvär de

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid

Max 5 %

Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter har en stabil ekonomi.
NSV's arbete syftar till samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av hälso- och
sjukvården för att:
- Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika
huvudmännen
- Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
- Öka effektivitet inom berörda verksamheter
- Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden
Verksamhetens planeringskommentar
FoUiS möter upp målet med att ha en stabil ekonomi genom att under 2022 och framåt
arbeta utifrån beslut om en långsiktigt hållbar lösning på finansiering av verksamheten.
Fortsatt hållbar lösning på finansiering krävs om verksamheten fortsatt ska kunna utgöra ett
stöd i utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård samt att fortsatt stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen i olika
gemensamt prioriterade uppdrag.
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FoUiS är delvis en medlemsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på
invånarantalet i kommunerna och regionen i november året före budgetåret och uppgår till
sex kronor per invånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för Region
Sörmland. FoUiS strävar efter att hålla nere kostnaderna samtidigt som det måste finnas en
bred kompetens för att klara uppdraget. FoUiS har sedan 2008 balanserade medel. Det är
medel som förts över mellan åren från ett tidigare statsbidrag som verksamheten avser att
använda under flera år. Det egna kapitalet ökar eller minskar sedan varje år med årets
resultat. FoUiS har tilldelats statsbidrag för pågående och kommande uppdrag att
genomföra utifrån beslut i socialchefsnätverket alternativt Länsstyrgruppen vilket ger
FoUiS eget kapital på 7,7 mkr. Detta planeras att användas under 2022.
Under 2021 har även FoUiS tilldelats statsbidrag utifrån uppdragen Nära vård samt barn
och unga, dessa medel ska finansiera såväl utveckling som forskning 2021–2023, utifrån
överenskommelse i länsstyrgruppen, vilket medför att överskott från 2021 kommer att föras
över mellan åren 2021–2023 för att kunna genomföra uppdragen.
Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Verksamhetens intäkter
Uppdragsersättning/
Landstingsbidrag

3 548

1 186

1 186

2 170

10 008

6 420

0

0

0

0

0

0

Övriga intäkter

5 695

9 238

9 238

4 299

4 238

4 356

Summa
verksamhetens
intäkter

9 243

10 424

10 424

6 469

14 246

10 776

-9 347

-9 342

-9 342

-11 908

-12 075

-9 413

-630

-760

-760

-834

-846

0

0

0

0

0

0

0

-378

-376

-376

-386

-391

-403

-1 397

-1 346

-1 346

-1 041

-934

-960

-11 752

-11 824

-11 824

-14 169

-14 246

-10 776

-2 509

-1 400

-1 400

-7 700

0

0

Patientavgifter och
andra avgifter

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt verksamhet
Lämnad
uppdragsersättning
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa
verksamhetens
kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Vård- och Omsorgscollege
Inledning

Verksamhetens uppdrag
Syftet med ett regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland (VO-College) är en effektiv
och strukturerad samverkan i nära dialog med ett gott samarbete mellan arbetsgivare,
fackförbund, arbetsförmedling och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. VOCollege är ett branschforum och en arena som verkar för att trygga länets
kompetensförsörjning genom länsövergripande samarbeten och dialoger. Arbetet ska leda
till kvalitet på utbildning och att utbildning inom vård och omsorg ger möjlighet till vidare
studier samt ökad status för vård- och omsorgsyrkena.
VO-College Sörmland styrs från nationella föreningen för VO-College och är ett av landets
22 regionala VO-College och har fyra lokala VO-College av landets över 100 lokala VOCollege.
VO-College i Sörmland har identifierat att den gemensamma resursen processledare, är en
viktig förutsättning för samverkan och uppföljningar. Exempel på detta är; uppföljning av
det regionala och nationella arbetet, avstämningar och uppföljningar med fyra lokala
college, samordning av insatser och åtgärder, gemensamma utbildningsinsatser så som
möten och temadag samt kommunikation och marknadsföringsinsatser.
Organisation
VO-College Sörmland består av en regional styrgrupp som knyter samman länets fyra
lokala VO-College med flertalet arbetsgrupper som arbetar med specifika arbetsuppgifter.
De fyra olika lokala VO-College i länet är: VO-College Eskilstuna, VO-College Strängnäs,
VO-College KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker) och VO-College Södra länsdelen
(Nyköping, Oxelösund, Gnesta och Trosa).
Förändringar under planperioden
Utöver kontinuerlig samverkan och dialog som sker regionalt och lokalt planeras följande:
-

medverka till nationellt ESF projektet " Validering Vård och Omsorg" för ökad
stödstruktur för det lokala som regionala VO-Collegearbetet
planera för att ansvar för arbetsledning av VO-College Sörmland och
ordförandeskap tillförs Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård,
RSS, från och med 2022.
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Perspektiv

Medborgarperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges
friskaste län
Politikens mål: Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för att barn och unga i Sörmland
får god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV anger
skolan som en viktig samverkanspart i arbetet.
Planeringskommentar
VOC bidrar till att det finns upplevelseverkstäder för åk 8 och 9 samt att VO-College
ambassadörerna ses som bidrar till marknadsföringsåtgärder för att synliggöra och lyfta
vård- och omsorgsyrket. Arbetet ses som en del i att fånga upp yngre att våga välja vårdoch omsorgsyrket i gymnasiet och därefter bli anställningsbara för arbetsgivarna i hela
länet.
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att patienten och brukaren
får en god, nära och samordnad vård.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV har
initierat arbete med fortsatt omställning till en god och nära vård utifrån
inriktningsprinciperna; samverkan, tillit, proaktivt arbete, digitalisering, kompetens och
medborgaren i fokus.
Planeringskommentar
VOC verkar för fortsatt användande av befintlig struktur för vidareutveckling på lokal,
regional som nationell nivå.
VOC arbetar för att samtliga samverkansparters har en samsyn och att dialog förs för att
stärka ansvar för sitt åtagande och mandat för att tillsammans bidra till ett
helhetsövergripande perspektiv. VOC verkar för att främja gemensamma insatser och bidra
till en god kompetensförsörjning och kompetensutveckling med ett Sörmlandsperspektiv
med fokus på medborgarens rätt till trygg, säker och god vård och omsorg.
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Verksamhetsperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för en jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vånl i länets kommuner och Region Sörmland genom
kunskaps styrning.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring gemensamma
områden inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
Planeringskommentar
VOC verkar för att genom gemensamma insatser skapa och fräaja god kvalitet inom vård- och
omsorgsutbildningarna med fokus på anställningsbarhet för elever i utbildning som för
nyanställd och befintlig personal
Indikator

Garanterad tillgång på praktikplatser för utbildningar inom VO-College

Målvärde

fram till 2024

•

Ja

Antal språkutvecklande arbetssätt på arbetsplatsen

2 st

Andel nyanställd personal som uppnår kriterierna för anställningsbarhet till 2024

90 %

Antal tillsvidareanställda med baskompetens

4 st

Antal kommuner som använder KLIPP

5 st

Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens mö}ligheter
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter för en god och nära vånl i samverkan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring E-hälsa samt
användandet av digitala verktyg och digitalt informationsutbyte mellan huvudmännen.
Planeringskommentar
VOC kommer även fortsättningsvis att använda digitala verktyg som arbetssätt för
informationsutbyten. Utveckling av digitala samverkansformer har skett via Teams, vilket
ses som en effektiv och resursstärkande insats.
Informationsutbyten för ökad inre dialog har skett januari 2021 med bildandet av
Teamsgrupp för regional styrgrupp för åtkomst för flertalet gemensamma dokument samt
även för en ökad inre dialog.
Resursperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter har en stabil ekonomi.
NSV's arbete syftar till samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av hälso- och
sjukvården för att:
- Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika
huvudmännen
- Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
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- Öka effektivitet inom berörda verksamheter
- Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden
Planeringskommentar
VO-College Sörmland finansieras av kommunerna och Region Sörmland. Finansieringen
avser halvtidstjänst för processledare som upprätthåller verksamheten och medger inte
några större utvecklingsprojekt. Vid tilläggsuppdrag för arbete för optimal
kompetensförsörjning i det ansvarsåtagande VO-College innehar krävs tilläggsfinansiering.
Identifierat behov av marknadsföringsåtgärder kvarstår. Innebär utmaningar till
måluppfyllelse samt till att verka för skapandet av attraktivitet som främjandet av god
kompetensrekrytering. Fortsatt fokus och än större behov av att synliggöra och
marknadsföra vård- och omsorgsyrket, framförallt hos invånare i högstadieålder.
Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Verksamhetens intäkter
Uppdragsersättning/
Landstingsbidrag

500

500

500

511

518

530

500

500

500

511

518

530

-401

-407

-417

Patientavgifter och
andra avgifter
Övriga intäkter
Summa
verksamhetens
intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader

-239

Köpt verksamhet

-46

-324

-324

-65

-66

-67

-42

-176

-176

-45

-45

-46

-327

-500

-500

-511

-518

-530

173

0

0

0

0

0

Lämnad
uppdragsersättning
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Summa
verksamhetens
kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Hjälpmedelscentralen
Inledning

Verksamhetens uppdrag
Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård tryggar en god,
effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet. Genom den
gemensamma nämnden tillgodoses behovet av insyn i verksamheten från samtliga
huvudmän.
I enlighet med tilldelade ekonomiska resurser ansvarar nämnden för försörjning av
-

hjälpmedel för daglig livsföring
hjälpmedel för vård och behandling
hjälpmedel för inkontinens
grundutrustning
ytterligare hjälpmedel kan överföras till den gemensamma nämnden efter särskilt
beslut av samtliga fullmäktige

Nämnden skall bereda frågor beträffande :
- vilka hjälpmedel som ska tillhandahållas av sjukvårdshuvudmannen enligt Hälso- och
sjukvårdslagen, samt regelverk för detta.
- egenavgifter för respektive hjälpmedel
Nämnden ska besluta om:
- priser för enskilda hjälpmedel gentemot respektive huvudman
- riktlinjer avseende hjälpmedelsförsörjningen. I detta ingår också att fastställa
erforderliga krav på förskrivare av hjälpmedel
I nämndens uppdrag ingår vidare:
-

följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet samt fortlöpande bevaka policyfrågor
kvalitetssäkring av verksamheten
allmän och riktad information till huvudmännen och dess personal
fortlöpande informera och utbilda förskrivare om utvecklingen inom området samt
policy och riktlinjer i övrigt
vara sakkunniga inom hjälpmedelsområdet utifrån ett medicinskt och tekniskt
perspektiv
individuell anpassning av hjälpmedel
upphandling och inköp av hjälpmedel
förrådshållning och distribution av hjälpmedel
service, underhåll och reparation av hjälpmedel
återtagning och rekonditionering av hjälpmedel

Verksamheten är intäktsfinansierad och har en enhetlig prissättning i länet baserad på
självkostnad. Kunderna finns företrädesvis inom länets kommuner och regionen.
Organisation
Ledningsgruppen består av cheferna i verksamheten, Verksamhetsutvecklare och Kvalitetsoch Upphandlingskoordinator. Från HR- samt Ekonomstaben ingår ekonom (controller)
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samt HR-specialist.

Förändringar under planperioden
Då pandemin gjort att många av de planerade förändringarna 2021 fått skjutas framåt,
kvarstår flera av hjälpmedelscentralens utmaningar från 2021 även för 2022.
De största övergripande utmaningarna under 2022 bedöms vara:
- implementera de delar i förslaget till "Framtida Hjälpmedelsortiment och egenavgifter"
som beslutas av politiken.
- fortsatt arbete med lokalyta
- översyn av verksamhetssystem och beställarstöd
- översyn och förenkling av prismodellen då det står klart vad som beslutas kopplat till
"framtida hjälpmedelsortiment..."
- arbetet med ”Ordnat införande av nya hjälpmedel”
- översyn av befintliga, och utveckling av fler digitala lösningar för ökad enkelhet och
effektivisering.
Förutom de övergripande utmaningarna är de största utmaningarna för sektionerna och
staben under 2022:
-

Lager/logistik: avslut och implementering av projektet "artikelns flöde".
Resursberäkna aktiviteter och personal samt arbete med effektivisering av
otillräcklig lokalyta. Vidareutbildning av personal

-

Konsulentsektionen: utveckling av digitaliserade möten, vårdmöten och
utbildningar för förskrivare. Utmaning i att resursberäkna aktiviteter som ökar.
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-

Tekniker: få till tydliga ansvar för hjälpmedel där molntjänster ingår - för att
säkerställa patientsäkerhet. Rekryteringar – har långa köer bl.a. inom området
hörselhjälpmedel. Resursberäkning för att få personal och aktiviteter rätt nyttjade.

-

Verksamheten fortsätter att se över behov av ökad lokalyta

-

Stab och Administration: Implementera och resursberäkna
informationssäkerhetsanalyser samt registrering av personuppgiftsbehandling i
ISMS. Verksamheten har fortsatt utvecklingsbehov av användning av 1177.

Perspektiv

Medborgarperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges
friskaste län
Politikens mål: Region Sörmland har ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för att barn och unga i Sörmland
får god, nära och samordnad vård som stärker hälsan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV anger
skolan som en viktig samverkanspart i arbetet.
Handlingsplan
Upphandl at barnsortiment
Beskrivning
Samtliga artiklar som hjälpmedelscentralen hanterar som ett hjälpmedel för barn och som köps in i de
volymer och värden som överstiger gränsen för upphandling enligt LOU ska upphandlas.
Bakgrund
Genom att produkterna upphandlas och där hjälpmedelscentralen får ett avtal med en leverantör ger
verksamheten större möjlighet till att förkorta leveranstider och därmed väntetider. Vidare har
verksamheten bättre uppföljningsmöjligheter när det finns ett avtal att förhålla sig till och ger en möjlighet
att genom avvikelserapportering hantera ev felaktigheter. Det ger även en bättre möjlighet att regl era
priser och garantier om avtal finns.

Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att patienten och brukaren
får en god, nära och samordnad vård.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring hälsofrämjande,
förebyggande och rehabiliterande arbete mot fysisk och psykisk ohälsa i alla åldrar där
gemensamma insatser behövs för att bidra till högre kvalitet och effektivitet. NSV har
initierat arbete med fortsatt omställning till en god och nära vård utifrån
inriktningsprinciperna; samverkan, tillit, proaktivt arbete, digitalisering, kompetens och
medborgaren i fokus.
Verksamhetens planeringskommentar
För att stimulera alla medarbetare att tillhandahålla våra tjänster så snabbt och effektivt som
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möjligt, har medarbetarna, tillsammans med sina chefer, satt upp måltal på vissa vitala
parametrar. Administration söker bland annat besvara så många samtal som möjligt, så
snabbt som möjligt. Konsulenterna söker erbjuda så många som möjligt en utprovningstid
så snabbt som möjligt, teknikerna slutföra sin arbetsorder och logistiken leverera ut
hjälpmedlen snarast möjligt.
Med befintliga resurser och successivt ökande volymer ökar också svårigheten att "höja
ribban" och öka måltalen mellan åren. För vissa åtaganden är därför inte måltalen
uppjusterade, men visar ändå på en ökad effektivisering om de uppnås.
Indikator

Målvär de

Andel utprovningar med första erbjuden tid inom 1 månad

60 %

Andel aktiviteter/arbetsorder slutförda inom 5 arbetsdagar

82 %

Andel kundorder, totalt levererade inom 5 arbetsdagar

86 %

Andel skrymmande hjm lev inom 3 dagar vid utskrivning från slutenvården

97 %

Politikens mål: Region Sörmland har nöjda kunder/patienter/brukare/ resenärer/ besökare/
deltagare/ elever
Verksamhetens mål: Alla patienter och förskrivare skall vara nöjda med
tillgänglighet, bemötande, leveranser och service
Verksamhetens planeringskommentar
I den årliga förskrivarundersökningen mäts nöjdheten med service, tillgänglighet,
bemötande och leveranskvalitet (varav vi i denna rapport redovisar nöjdheten med
bemötande och leveranskvalitet) bland alla förskrivare i webSesam, på en 10-gradig skala.
Samma frågor har ställts sedan 2014 och svaren och kommentarerna ligger sedan som
grund för förbättringar i verksamheten. Anger man betyget 7 och högre betraktar
verksamheten förskrivaren som nöjd. I utfallet, som presenteras för alla medarbetare,
redovisas också genomsnittsbetyget och nöjdhetsutvecklingen sedan verksamheten började
mäta.
Andel brukare nöjda med bemötande, mäts efter nämndbeslut vartannat år och låg vid vår
mätning i juni 2020 på 97,4% (andel brukare som givit betyget 7 eller högre på en 10gradig skala). Detta är det högsta betyg som uppmätts sedan mätningen började göras
enhetligt 2014. Genomsnittsbetyget på 9,5 är också det högsta som uppmätts.
Brukarenkäten genomförs vartannat år och nästa mättillfälle är planerat Maj 2022.
Indikator

Målvär de

Andel nöjda förskrivare med bemötande

94 %

Andel förskrivare som är nöjda med leveranskvalitet

77 %

Andel brukare nöjda med bemötande

97 %
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Verksamhetsperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig, kvalitativ och effektiv vård
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska verka för en jämlik, effektiv och säker
socialtjänst och vård i länets kommuner och Region Sörmland genom
kunskapsstyrning.
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring gemensamma
områden inom den nationella kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.
Verksamhetens planeringskommentar
Alla förskrivningar av hjälpmedel sker i syfte att patienten ska kunna leva ett så
självständigt och normalt liv som möjligt. De regelverk och de kriterier som tagits fram av
professionen har till syfte att förskrivningen ska ske så jämlikt som möjligt över länet, och
ej påverkas av kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomiska
skillnader. I vissa kriterier kan dock skönjas ett tolkningsutrymme, och i syfte att ytterligare
förtydliga dessa kriterier påbörjades en genomgång av samtliga kriterier under 2021. Planen
för 2022 är att fortsätta detta arbete så att 70% av kriterierna har blivit genomgångna vid
årets slut.
För att säkerställa kvalitet arbetar vi aktivt med leverantörsavvikelser. Utöver
leveransavvikelser, som rapporteras på ett separat sätt inom 7-klövern, rapporteras
avvikelser både i vårt övergripande avvikelsehanteringssystem "Synergi" och i vårt
affärssystem Sesam. Huvudanledningen till införandet av avvikelserapportering i Sesam,
för några år sedan, var att förenkla rapporteringen och ge även kommunerna en möjlighet
att enkelt rapportera avvikelser.
Avvikelser som kommer in i Sesam, och som kan kopplas till tillbud, negativ händelse,
arbetsmiljö och miljö förs över i Synergi av hjälpmedelscentralens personal för att få en
samlad bild av händelser som kan ha en påverkan på säkerheten. Avvikelser lyfts
regelbundet upp på basenhetsråd, APT och haverimöten för information och lärande.
Indikator

Målvär de

Andel avvikelser som hanteras inom 2 veckor från registreringsdatum

97 %

Andel reviderade kriterier

70 %

Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter ska arbeta för att ta tillvara
digitaliseringens möjligheter för en god och nära vård i samverkan
NSV ska följa upp och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter kring E-hälsa samt
användandet av digitala verktyg och digitalt informationsutbyte mellan huvudmännen.
Verksamhetens planeringskommentar
Allt fler hjälpmedel innehåller en IT-komponent och så kallade molntjänster. Med
anledning av GDPR och de krav som följer när uppgifter kopplat till patienter kan
registreras och sparas så är verksamheten skyldig att genomföra
informationssäkerhetsanalyser. Dessa analyser kommer att genomföras vid samtliga
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upphandlingar där denna tjänst finns i de aktuella produkterna. Under 2021 har stöd
erbjudits från informationssäkerhetsenheten samt RSIT men verksamheten har krav på sig
att genomföra dessa på egen hand framöver.
Handlingsplan
Hjälpmedelscentralen arbetar aktivt med informationssäkerhet och genomför
informationssäkerhetsanalyser i samband med alla upphandlingar där det förekommer
molntjänster.
Beskrivning
Informationssäkerhetsanalyser innefattar informationskartläggning, rättslig analys, informationsklassning,
kravhantering och GAP-analys samt en riskanalys och säkerhetsdeklaration. Deltagare är sakkunniga i
upphandlingen, IT-stöd centralt, sektionschef administration, förvaltningsproduktledare samt
upphandlingskoordinator. Varje analys beräknas ta ca 4-6 timmar plus efterföljande arbete och
uppföljningar.

Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion
Resursperspektivet
Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare
Verksamhetens mål: Rätt nyttjade resurser: Hälso- och sjukvården har en god
arbetsmiljö med kompetenta, engagerade och flexibla medarbetare
Verksamhetens planeringskommentar
Via årliga skyddsronder ges möjlighet att ta upp och diskutera bland annat
arbetsmiljöfrågor. I de månatliga mötena i basenhetsrådet diskuteras också arbetsmiljön.
Månatligen genomförs arbetsplatsträffar sektionsvis, och övergripande synpunkter från
medarbetare kanaliseras via dessa till ledningen.
Aktiva hälsoinspiratörer som erbjuder och inspirerar till såväl fysiska som intellektuella
aktiviteter finns och kompletterar väl det som MSE Fritid erbjuder i syfte att nå ökad
frisknärvaro. Under pandemin har den månatliga uppföljningen skett via mail, men
ambitionen är att åter kunna ha fysiska fredagsinformationsmöten varje månad där bland
annat utfallet på våra nyckeltal och ekonomin gås igenom. Ett friskvårdsbidrag samt frukt
och kaffe erbjuds alla anställda.
Indikator

Målvär de

Andelen engagerade medarbetare HME index

79 %

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid

Max 5,1 %

Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans
Verksamhetens mål: Rätt nyttjade resurser: Hälso- och sjukvården leds och styrs så
att en ekonomi i balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna
ramar
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamhetens budgeterade kostnader för 2022 väntas öka med 0,6% till totalt 206 821 tkr

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Verksamhetsplan med budget - NSV 2022 2024
25(32)

jämfört med budgetåret 2021. Av dessa är 70 140 tkr (+2,4%) indirekta kostnader och står
för en tredjedel av den totala kostnadsbudgeten. De indirekta kostnaderna överskred Region
Sörmlands prisindexökning med 0,2% som förklaras med ökning av underskott i de
finansiella posterna mot budgetåret 2021 och löneökning vid revision som var högre än
prisindex 1,6%. Verksamheten inväntar även beslut om framtida hjälpmedelssortiment,
vilket troligen kommer resultera i ett mindre sortiment av förskrivningsbara hjälpmedel och
därmed lägre volymer att hantera.
Efter nämndbeslut infördes Hjälpmedelscentralens nuvarande prismodell 1 jan 2014.
Prismodellen är komplex och kräver stor manuell hantering, vilket ökar risken för felaktig
prissättning. Kommande år planerar verksamheten en utvärdering och översyn av
nuvarande prismodell för att hitta förenklingar, öka transparensen, säkerställa kvaliteten
och minska prisvolatiliteten under året. Dock inväntas beslut om framtida
hjälpmedelssortiment, innan arbetet med översynen av prismodellen kan påbörjas.
Ovannämnde plan ligger kvar för 2022 då nytt sortiment inte blev klart under 2021 och då
heller ingen översyn av prismodell.
Budgeterade intäkter och kostnader enligt plan 2023–2024 är uppräknade med Region
Sörmlands prisindexökning motsvarande 1,4% resp. 2,8%.
Verksamhetens mål: NSV's verksamheter har en stabil ekonomi.
NSV's arbete syftar till samverkan och utveckling av socialtjäns t och delar av hälso- och
sjukvården för att:
- Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika
huvudmännen
- Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter
- Öka effektivitet inom berörda verksamheter
- Skapa ett län med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden
Verksamhetens planeringskommentar
Verksamhetens intäkter
Till följd av en ökad kostnadsbudget väntas verksamhetens intäkter öka till totalt
206 821 tkr kommande år, en ökning med 0,6% från 2021 års budget. Av dessa avser
9 200 tkr (+3,4%) så kallade egenavgifter som brukarna själva betalar för vissa hjälpmedel.
Ingen prisjustering har skett av egenavgifterna, utan intäktsökningen består av ökade
volymer för främst CPAP.
2021 prognostiseras ett nollresultat och priserna har justerats nedåt både i tertial 1 och
tertial 2 i syfte att sänka intäkterna då stort överskott har uppvisats mot budget under året.
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Personalkostnaderna budgeteras 2022 uppgå till totalt 45 230 tkr, vilket är en ökning med
3,4% från budget föregående år. Personalramen är oförändrad, dock har månadslönerna
ökat med mer än förgående års indexuppräkning vid lönerevision, högre löner vid
ersättningsrekryteringar samt personalkostnader för arbete med taklyftar (och intäkter för
finansiering av det arbetet) nu ligger i budget 2022 som tidigare låg utanför, vilket
resulterar i att kostnaderna för den totala personalkostnadsramen 2022 ökar med mer än
regionens generella prisindexökning om 2,2%.
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Lokalkostnader
Lokalkostnaderna ökar med 2,8% mellan budgetåren 2021 och 2022. Utöver ökningen
hänförlig till regionens generella prisindexökning, ingår även kostnader för inventarier som
from 2022 inte kan upptas som investering då beloppet är lägre än 1 PPB och ingår då med
fullt belopp i driftbudget.
Köpt verksamhet
Köpt verksamhet är en mindre andel av Hjälpmedelscentralens kostnader och består i
huvudsak av kostnader för extern rekonditionering som är efterfrågerelaterad. Dessa
budgeteras minska med 1,1% till 1 022 tkr budgetåret 2022, och avser bland annat
servicekostnader för syrgasmaskiner, avancerade madrasser, styrenheter till elrullstolar och
batteriladdare.
Övriga kostnader
I övriga kostnader ingår både indirekta kostnader samt direkt efterfrågerelaterade
hjälpmedelskostnader. De största kostnadsposterna avseende indirekta övriga kostnader
består av varutransporter, overheadkostnader samt kostnader för It och applikationsdrift. De
indirekta övriga kostnaderna väntas öka med totalt 300 tkr (2,2%) mellan budgetåren 2021–
2022.
Direkta hjälpmedelskostnader budgeteras minska med 0,6% till totalt 136 277 tkr då hänsyn
tagits till den stora mängden returer av hjälpmedel som under 2021 skapat stort överskott i
resultatet.
Avskrivningar
Avskrivningar för 2022 på hjälpmedel budgeteras minska med 900 tkr, motsvarande 2,6%,
till totalt 34 200 tkr. Av dessa består 12 000 tkr (oförändrad från budget 2020–2021) av
avskrivningar på kommunala hjälpmedel och 22 200 tkr regionbetalda hjälpmedel.
Påverkan av returer bedöms fortsätta till viss del.
Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier uppgår 2022 till 171 tkr och är en
minskning med 54% från budget föregående år. Inga nya investeringar är upptagna i budget
2022 och några pågående blir helt avskrivna efter första kvartalet 2022.
Finansnetto
Budgetförutsättningarna för finansiella intäkter och finansiella kostnader fastställs av
finansenheten i Region Sörmland. Finansnettot för 2022 budgeteras uppgå till totalt - 202
tkr.
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Resultaträkning
Tkr

Bokslut
2020

Budget
2021

Prognos
2021

Budget
2022

Plan 2023

Plan 2024

Verksamhetens intäkter
Uppdragsersättning/
Landstingsbidrag
Patientavgifter och
andra avgifter

8 390

8 900

8 900

9 200

9 329

9 590

Övriga intäkter

183 913

196 718

189 218

197 621

200 388

205 999

Summa
verksamhetens
intäkter

192 303

205 618

198 118

206 821

209 717

215 589

-42 351

-43 747

-41 347

-45 230

-45 863

-47 147

-883

-1 038

-960

-1 022

-1 036

-1 065

-10 192

-10 598

-10 498

-10 899

-11 052

-11 361

-110 179

-114 713

-110 441

-115 097

-116 709

-119 977

Avskrivningar

-34 382

-35 474

-33 824

-34 371

-34 852

-35 828

Summa
verksamhetens
kostnader

-197 987

-205 570

-197 070

-206 619

-209 512

-215 378

271

435

435

120

122

125

-483

-483

-483

-322

-327

-336

-5 896

0

1 000

0

0

0

Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köpt verksamhet
Lämnad
uppdragsersättning
Lokalkostnader
Övriga kostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat
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Intern kontroll
Internkontrollplan
Kontrollområde

Kontrollmål

Kontrollmoment

Attestkontroll

Fungerande attestrutin som ska
förhindra oberättigade
misstankar. Kontraattest ska alltid
ske när en beslutsattestant är i
jävsituation.

Stickprovskontroll av fakturor där
kostnaden berör
beslutsattestanten.

Fullständiga fakturor

Regelverk och krav på innehåll i
faktura ska följas för att förhindra
misstankar om felaktig
utbetalning

Stickprov av fakturor inom
kostnadsområden köpta
konsulttjänster och inhyrd
personal. Resultatet redovisas i
antalet ofullständiga fakturor.

Fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

Säkerställa att
arbetsmiljöuppgifter fördelas ut
till chefer

Kontrollera att chefer skrivit
under dokumentet fördelning av
arbetsmiljöuppgifter

Medarbetarsamtal

Säkerställa att chefer och
medarbetare har ett årligt
medarbetarsamtal med sin chef

Kontrollera att chefer och
medarbetare haft
medarbetarsamtal under året.

Miljö

Rutiner för betydande
miljöaspekter. Är dessa beslutade
och implementerade? Är dessa
kända av personalen?

Följa de miljöaktiviteter som
finns dokumenterade i PLUSS

Rätt lön

Alla chefer går igenom
lönerapporteringen

Månatligen, rätt lön till rätt
person

Bisysslor

En uppdaterad lista på bisysslor
ska finnas hos varje chef

Vid utvecklingssamtal, 1gång/år

Uppföljning av beslut

Uppföljning av verkställighet av
NSV’s beslut

Stickprov av beslut tas genom
frågor till länsstyrgruppen.
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Intern kontroll Hjälpmedelscentralen
Medborgarperspektivet
Vad ska vi
mäta?
Kontrollområde

Vad vill vi
uppnå?
Kontrollmål

Hur mäta?
Kontrollmoment,
vem?

Fördröjning av
brukarens
process

Är
verksamhetens
riktlinjer kända
för hur
dokumentation
skall ske?

Följsamhet till
regionens
riktlinjer på
hur
dokumentation
ska ske

Journalgranskning
Kontrolleras av:
Annelie

Kvalitetsproblem
i hjälpmedel som
leder till risker
för brukaren

Finns en rutin
för hur
avvikelser med
risk för
patientskada
hanteras? Följs
denna?

Minskad risk
för
patientskador

Genomgång av
protokoll och
åtgärder
Kontrolleras av:
Jari

Att sekretessen i
Sesam och NCS
Cross ej följs

Följs
sekretessen?

Säkerställa
patientsäkerhet

Loggar
Kontrolleras av:
Stefan

Vilka? Risker

Resultat

Åtgärd

Verksamhetsperspektivet
Vad ska vi

Vad vill vi

Hur mäta?

Vilka? Risker

mäta?
Kontrollområde

uppnå?
Kontrollmål

Kontrollmoment,
vem?

Att vi inte har
koll på när
kassationer
ökar – brist på
lagret

Hur utvecklas
antalet
kassationer och
finns noterade
anledningar till
att de sker

Ökad månatlig
kostnadskontroll

Genomförs
kontrollerna enligt
rutin?
Kontrolleras av:
Ulrika

Uppblåst
balansräkning
pga att
inventeringar
ej gjorts enligt
rutin

Att rutinen följs

Överensstämmelse
mellan
balansräkning och
verklighet

Genomförs
inventeringarna
enligt rutin
Kontrolleras av:
Ann

Resultat

Åtgärd
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Resursperspektivet
Vad ska vi
Vilka? Risker

Ökad
arbetsbelastning
som leder till
ökande
sjukfrånvaro

Hur mäta?

mäta?
Kontrollområd
e

Vad vill vi uppnå?
Kontrollmål

Görs tidiga
insatser efter 3e
frånvarotillfället
efter 6
månader?

Minskad risk för
långtidssjukskrivningar

Kontrollmoment,
vem?

Resultat

Åtgärd

Genomgång av
noteringar i Heroma
Kontrolleras av:
Ulrika
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-12-08

NSV21-0026-2

§ 31/21 Uppdrag till länsstyrgruppen gällande
Tillsammans för barnens bästa

Diarienummer:

NSV21-0026

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatum
2021-12-08

Ärendenr
§ 31/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
Länsstyrgruppen ges i samarbete med skolchefsnätverket i uppdrag att
1. Ta fram förslag på en länsövergripande samverkansmodell för tidiga och
samordnade insatser för våra barn och unga
2. Ta fram förslag på ett samlat hälsovårdsprogram för barn och unga
3. Se över de överenskommelser som finns mellan huvudmännen så att de är
i linje med FN:s konvention om barnens rättigheter samt den
gemensamma målbilden ”Tillsammans för barnens bästa”
Proposition
Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition och
finner att det bifalls.
Ärendet
Bakgrund
Liv och Hälsa Ung och Barnhälsovårdens årsrapport är två av de rapporter som
visar att barn och unga i Sörmland har sämre fysisk och psykisk hälsa jämfört med
riket som helhet. Andelen elever som går ut grundskolan med godkända betyg är
lägre än i riket som helhet enligt uppgifter i Kolada. Sörmland är det län som har den
högsta andelen barn och unga som lever i barnfattigdom i Sverige påvisar
Rädda Barnens Barnfattigdomsrapport.

En del av ovanstående har försämrats över tid, en del ligger relativt stadigt på en för
barnens framtid inte gynnsam nivå. Att ge alla barn och unga i Sörmland bra
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förutsättningar för ett hälsosamt liv är inte, och kan inte vara, en uppgift för en
enskild aktör. Arbete med dessa frågor behöver ske tidigt och i samverkan mellan
Hälso- och sjukvård, Socialtjänst och Barn- och utbildning samt andra aktörer
som möter barn och unga i sin verksamhet.
Utifrån ovanstående utmaningar i Sörmland pågår utvecklingsarbetet ”Tillsammans
för barnens bästa” för barn och unga upp till 18 års ålder. Nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård har antagit en gemensam målbild somär att alla barn
och unga i Sörmland ska ges möjligheter till en god fysisk och psykisk hälsa genom
en god och trygg uppväxt utifrån varje barns behov. Samverkan ska ske
med ett helhetsperspektiv kring barnens hälsa.
Målsättningen med utvecklingsarbetet är att:
-

Det i Sörmland finns en länsövergripande samverkansmodell för tidiga
insatser för barn och unga
Ett implementeringsarbete av samverkansmodellen är påbörjat
En plan för fortsatt implementering och uppföljning av
samverkansmodellen finns tillgänglig

Samverkansmodellen ska byggas upp utifrån bästa tillgängliga kunskap inom
området, erfarenheter från andra regioner och kommuners arbete samt utifrån länets
förutsättningar.
Arbetet inkluderar även en översyn av de överenskommelser som finns mellan
huvudmännen för att tillse att de är i linje med FN:s konvention om barnens
rättigheter samt den gemensamma målbilden ”Tillsammans för barnens bästa”.
Exempel på några av överenskommelserna är: ”Överenskommelse om
samverkansrutin när barn och unga placeras i familjehem eller hem för vård eller
boende (HVB)” och ”Överenskommelse gällande samarbete kring barn med behov
av utökade insatser i samverkan förskola och landstinget”.
”Börja med barnen”
Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga, ”Börja med
barnen” (SOU 2021:34) har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en
mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för
barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av
en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk
ohälsa.

Utredningen föreslår att det hälsofrämjande arbetet ska förtydligas i hälso- och
sjukvårdslagen och att ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga tas fram
och implementeras i hälso- och sjukvården. Programmet ska bidra till att barn och
ungas hälsa och utveckling kontinuerligt följs upp och stöttas på ett likvärdigt sätt
och med kvalitet under hela uppväxten, från graviditet till vuxen ålder.
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Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
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PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

Dokumentnummer

2021-12-08

NSV21-0026-2

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska vara i fokus och utgöra en
plattform för tidiga samordnade insatser med möjlighet till fördjupade insatser inom
övrig vård och omsorg vid behov.
Aktuellt förslag
Då detta inte enbart är en fråga för samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och
sjukvården som är nämndens ansvarsområde föreslås att uppdraget ovan ges till
länsstyrgruppen i samverkan med skolchefs- och förvaltningschefsnätverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-11-23
Protokollsutdrag NSV § 11/21
Beslutet expedieras till
Länsstyrgruppen
Regionalt stöd
Länets kommuner; skolchefer/utbildningschefer/förvaltningschefer utbildning och
utbildningsnämnder

Region Sörmland
Tel: 0155 – 24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 – 0032
SID 3(3)
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26

(14)

Dnr KS.2022.3

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 2022-01-26
Beslutsfattare

Beslutsdatum

Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i korthet

Beslutet
hittas

Catharina Fredriksson

2021-11-23

A.6

Yttrande till
Förvaltningsrätten i
Linköping

Castor

Johan Persson

2021-10-01

A.1

Avtal ONYX
innebandysällskap

Castor

Johans Persson

2021-10-21

A.1

Anslag till Oxelösundsgalan

Castor

Johan Persson

2021-11-24

C4

Investering

Ekonomiavd.

Täckdikning vid Stjärnholm
Henny Larsson

2021-11-012021-11-30

D.3

Nyanställda november

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-11-30

B.11

Avtal bostadsarrende/

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-10-31

B.4

Försäljning fastighet

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-10-31

B.9

Avtal båtplatser

Castor

Kjell Andersson/
Maria Malmberg

2021-10-01 –
2021-10-31

A.16

Yttrande bygglovsremiss

Castor

Jana Hilding

2021-12-06

A.11

Utlämnande av allmän

Castor

lägenhetsarrende

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2022-01-26
handling med förbehåll

Johan Persson

2021-12-08

A.2

Johan Persson

2021-12-13

A.1
(verkställighet
rapporteras
för
kännedom)

Johan Persson

2021-12-22

Richard Andersson
Malin Isegård
Marie Lindholm
Catharina Fredriksson
Jana Hilding

Castor,
KS.2021.77

A.1

Tecknande av avtal Jogersö
Camping

2022-01-03

F.3

Tilldelning
Företagshälsovård

Castor,
Avtalsdataba
sen
Castor

2021-12-012021-12-31

B.12

Bifall

BAB-diariet
Castor

D.3

Yttrande, En god kommunal
hushållning
Utlämning av allmän
handling med förbehåll
Fullmakt för avläsning av
energi, el, värme, kyla och
vattenförbrukning av
fastigheten Boken 6 Thuleg
4.
Nyanställda december

Castor

B.12

Bifall

BAB-diariet

2022-01-10

Johan Persson

A.6
A.11
A.1

2022-01-19
2021-12-012021-12-27

Malin Isegård
Sara Littorin
Marie Lindholm

_

Castor

Tecknade av tillägg till
överenskommelse om
avflyttning jämte option till
förhyrning

2022-01-19

Henny Larsson

Befullmäktigande att föra
nämndens talan

2021-11-012021-11-30

_

Utdragsbestyrkande

Castor
Castor

1(2)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

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

Datum

Dnr

2021-12-28

KS.2021.116

Kommunstyrelsen

Taxor 2022
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs.
2. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror fastställs.
3. Taxa för hantering av returpapper fastställs.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i november 2021 taxor för 2022. Efter fullmäktiges beslut
har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat behov av
tillägg samt justering av vissa taxor.
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel med
vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa inom
miljöbalkens område.
För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling och
återvinning av returpapper, Fastighetsnära insamling (FNI).
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen.

3. Ärendet
Kommunfullmäktige fastställde 2021-11-10 (§ 104) taxor för 2022. Efter fullmäktiges beslut
har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden respektive Oxelö Energi AB noterat behov av
tillägg samt justering av vissa taxor.
För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del handlar det om en ny Taxa för handel med
vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror samt vissa justeringar av Taxa inom
miljöbalkens område.
För Oxelö Energis del handlar det om en komplettering av avfallstaxan för insamling och
återvinning av returpapper.

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

2021-12-28

KS.2021.116

3.1 Taxa inom miljöbalkens område
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen inför 2022. Nu har en mindre justering
skett i taxan för att anpassa denna efter en lagändring som har skett i 38 § i förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899). Lagändringen innebär att ännu fler
hygieniska verksamheter kan bli aktuella för tillsyn.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

3.2 Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över tillsynsansvar
enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt
alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt
enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare
som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för ovanstående
områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i samband med
övertagandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående områden för att kunna ta
ut avgifter.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxa för
handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror.

3.3 Taxa för returpapper
Förslaget från Oxelö Energi AB innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst,
FNI-abonnemang för returpapper (Fastighetsnära insamling). Detta på grund av
regeringens beslut om kommunalt ansvar för insamling och återvinning av returpapper från
1 januari 2022.
Returpapper kommer även fortsättningsvis att kunna lämnas kostnadsfritt vid kommunens
återvinningstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslagen.
Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-12-28
Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2021-12-14, § 106
Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Förslag till taxa för hantering av returpapper 2022
Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ)
Oxelö Energi AB (FÅ)
Kommunstyrelseförvaltningen, utredare (FK)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Msn § 106

2021-12-14
Dnr MSN.2021.18

Taxor 2022
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
Kommunfullmäktige
x

Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

x

Anta Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror.

Sammanfattning
De taxor som var i behov av justeringar inför 2022 har redan antagits av nämnden.
På grund av nytt beslut gällande övertagande av tillsyn föreslår förvaltningen att en
ny taxa antas av nämnden samt att en befintlig taxa justeras ytterligare på grund
av lagändring. Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror är helt ny. I Taxa inom miljöbalkens område innebär grön text ny text.
Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har från och med 2022 tagit över
tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). Nämnden är
också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att kontrollera den som säljer eller
serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel
(2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel (exklusive apotek).
Tidigare har Social- och omsorgsförvaltningen haft tillsynsansvaret för
ovanstående områden. Detta innebär att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i
samband med övertagandet av tillsynen även behöver en taxa för ovanstående
områden för att kunna ta ut avgifter.
Taxa inom miljöbalkens område
Denna taxa har redan reviderats och blivit antagen av nämnden inför 2022. Nu har
en liten justering har skett i taxan för att anpassa denna efter en lagändring som
har skett i 38 § i förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).
Lagändringen innebär att ännu fler hygieniska verksamheter kan bli aktuella för
tillsyn.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobak 2022
samt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område
Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

2021-12-14

Förslag till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och tobaksvaror
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
x

Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

x

Anta Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror.

Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)
Kommunstyrelsen (FÅ)

Utdragsbestyrkande
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Taxa inom miljöbalkens område
Datum

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Oxelösunds kommuns kostnader för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) eller bestämmelser meddelade med stöd
av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador,
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska
organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland
annat enligt 26 kap 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt
25 kap 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd,
dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet
eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt
denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för
ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som
anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i förhållande till
den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift) eller
enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timtaxa

OXL100 v 1.0 2006-11-13

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor per hel timme
handläggningstid.
7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i
övrigt, administration, arkivering, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme påbörjad handläggningstid.
Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas
ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas
avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

Avgifter för prövning
8 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen
avser.
9 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en
sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas,
varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för kommunens
kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
10 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallats innan handläggningen påbörjats.
11 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
12 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av
kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som
har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även
skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd,
dispens eller undantag enligt 7 kap miljöbalken eller förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken.
13 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna
taxa.

Avgifter med anledning av anmälan
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 2 ska
full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25
procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
15 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av
miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också
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skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet. Avgift tas inte
ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
16 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser
enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt och vid bristande efterlevnad
17 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska betalas
en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som anges som tidsfaktor i
taxebilaga 2 eller 3. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana avgifter tas timavgift ut.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den planerade tillsynen
ska verksamhetsutövaren betala timavgift för denna extra tillsyn.
18 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder föreläggande och förbud
eller som föranleds av extraordinarie händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana avgifter tas timavgift ut.
19 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför
den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som
anges för de övriga verksamheterna.
20 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift
ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd
till verksamheten har meddelats eller anmälan skett - eller i de fall tillstånd eller
anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker
dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning av
anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
21 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den som
enligt 10 kap miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

3 (38)

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

Nedsättning av avgift
22 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.
23 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Oxelösunds kommun.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
24 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får
verkställas enligt utsökningsbalken.
25 § Av 1 kap 2 § och 9 kap 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess
beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
26 § Enligt 19 kap 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift
hos länsstyrelsen.
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Datum

Taxebilaga 1
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENLIGT
2 KAP MILJÖBALKEN (MB)

AVGIFT

Tillsyn i övrig
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap 2-5 §§) efterlevs

Timavgift i de
fall tillsynen inte
ingår i den
årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga 2

SKYDD AV OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på fastlandet

9h

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna
på öar

10 h

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och
kulturreservat eller vattenskyddsområde

5h

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde

5h

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom
natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver
anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller
vattenskyddsområde

4h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter,
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller
vatten
3. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
4. Inrättande av annan avloppsanordning enligt vad kommunen
föreskrivit
5. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1,2, 3 eller
4 på samma fastighet och vid samma tillfälle
6. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning
7. Inrättande av gemensam avloppsanordning för 6-24
personekvivalenter

4h
7h
6h
6h
7h
4h
9h

Anmälan
Handläggning av anmälan avseende:
1. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
2. Anmälningspliktig verksamhet enligt 1 kap 10 §
Miljöprövningsförordningen (2013:251)

3. Ändring av tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet
enligt 1 kap 11 § Miljöprövningsförordningen (2013:251)

4h
Belopp som
motsvarar
tillsynsavgiften
som utgår för
verksamhet
enligt
taxebilaga 2
Timavgift

Handläggning av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Berg- eller jordvärmepump

2h

2. Övriga anläggningar

2h

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Tillsyn
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning
enligt taxebilaga 2

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timavgift

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

3h

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

3h

3. Orm

Ingen avgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 h/
upplagsplats

Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än
vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Ingen
avgift

Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom
användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg
2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor

4h

6h

3. Skol- och fritidsverksamhet
-Skola med mer än 400 elever

7h

-Skola med mer än 100 men mindre än 400 elever

5h

-Skola med högst 100 elever

3h

-Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller
förskoleklass

4h

-Annan pedagogisk verksamhet

1h

Taxa inom miljöbalkens område

8 (38)

Datum

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för
allmänheten eller som annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS 2008:8.
Avgift för provtagning:
Strandbad, badanläggningar, enstaka bassänger, plaskdammar

1,5 h/provtagningstillfälle

Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och
frakt. För anläggningar som behöver återkommande tillsyn tas även årlig avgift ut
enligt vad som anges i taxebilaga 3.
Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 3.

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

Timavgift

MILJÖSKADOR OCH FÖRORENADE OMRÅDEN ENLIGT
10 KAP MB
Prövning
Prövning enligt 10 kap 14 § miljöbalken om de åtgärder som en
verksamhetsutövare har redogjort för enligt 10 kap 12 eller 13 § miljö- Timavgift
balken är lämpliga och tillräckliga

Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av
ett förorenat område eller en föroreningsskada i ett mark- eller
vattenområde, grundvatten eller byggnad eller en anläggning
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader
och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap
miljöbalken

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
Datum

VATTENVERKSAMHET ENLIGT 11 KAP MB
Anmälan
Prövning av anmälan att inrätta grundvattentäkt enligt vad
Oxelösunds kommun föreskrivit med stöd av 9 kap. 10 § miljöbalken

3h

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

JORDBRUK OCH ANNAN VERKSAMHET ENLIGT 12 KAP MB
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn
Tillsyn av verksamheter som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap 10 § miljöbalken

Timavgift

Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP MB
Prövning
Prövning av ansökan enligt 40 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 41 § Förordning 2014:425 om
bekämpningsmedel

Timavgift

Handläggning av ärenden enligt förordning 2007:19 om PCB m.m.

Timavgift

Information
Handläggning av information enligt 14 § förordningen (2016:1128)
om fluorerade växthusgaser

2h
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Datum

Tillsyn
Återkommande registrering och kontroll av inlämnad kontrollrapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

2 h/år

Återkommande övrig tillsyn av anläggningar som ska lämna rapport
enligt 15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

2 h/år

Återkommande tillsyn av anläggningar som omfattas av förordning
(2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

2 h/år

Krav på försiktighetsmått eller skyddsåtgärd i samband med
spridning av biocidprodukter 4 kap § 2 (NFS 2015:3) och 26 kap. 9 §
miljöbalken (SFS 1998:808)

Timavgift

Tillsyn av kosmetiska produkter enligt § 12 Förordning (2013:413)
om kosmetiska produkter, 2 kap § 31 och § 34 Miljötillsynsförordning
(2011:13)

Timavgift

Tillsyn av tatueringsfärger enligt § 10 Förordning (2012:503) om
tatueringsfärger, 2 kap § 31 Miljötillsynsförordning (2011:13)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter

Timavgift

Tillsyn/handläggning av ärenden gällande cisterner (NFS 2017:5)

Timavgift

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP MB
Prövning och anmälan
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap 18 § tredje och fjärde
styckena miljöbalken

Timavgift

Prövning av alla undantag från renhållningsordningen förutom
kompostering av matavfall

1h

Prövning av undantag från renhållningsordningen avseende kompostering
av matavfall

Ingen
avgift

Handläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten
återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall på annat
sätt än kompostering (45 § avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Förnyelse av tidigare meddelat beslut om undantag från
renhållningsordningen

0,5 h

Tillsyn
Återkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd
enligt 36 § avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Taxebilaga 2
Fasta tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år
som utgör grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive
klasskodade verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF
med timtaxan för aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF=Miljöprövningsförordning (2013:251), VK/KK= Klassningskod, TF=Tidsfaktor,
PN= Prövningsnivå (C: anmälningspliktiga, U: icke anmälningspliktiga), T=Timavgift

Lagrum i
VK/ KK
MPF

TF

PN

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 3 §

C

Djurhållning
Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv
veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv veckor eller
äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder
och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och
ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive
kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en årlig
sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13
kilogram fosfor i färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska det
alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

1.20-1
1.20-2

8
6

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Lagrum i
VK/ KK
MPF

2 kap 4 §

3 kap 2 §

4 kap 4 §

TF

PN

Beskrivning

1.2001

T

U

1.2002

T

U

1.30

8

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 30
djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med minst 2 men högst
30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året), dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20-1.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder,
livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.3001

T

U

1.3002

T

U

1.3002-1

T

U

1.3003
1.3004

T
T

U
U

1.3005

T

U

1.3006

T

U

5.20

6

C

5.2001

T

U

10.1001

T

U

10.2001

T

U

10.2002

T

U

10.2003

T

U

10.30

10

C

Odling
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är
större än 2 000 men högst 5 000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är högst
2 000 kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion
av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar men högst 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1 hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5 ton foder förbrukas
per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA,
GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är
större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block
ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är
högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material
(berg, naturgrus eller andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Lagrum i
VK/ KK
MPF

TF

PN

Beskrivning

10.3001

T

U

10.40

6

C

10.4001

T

U

10.50

8

C

10.5001

T

U

10.60

8

C

10.6001

T

U

Täkt för markinnehavarens husbehov av högst 10 000 ton naturgrus
(totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om
vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra
jordarter utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under högst trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per
kalenderår.
Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle
eller bränsleprodukt som baseras på högst 500 ton torv per
kalenderår.

4 kap 10 §

11.30

10

C

Råpetroleum, naturgas och kol
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

4 kap 17 §

13.70

6

C

Annan utvinningsindustri
Djupborrning, som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9 §.

4 kap 5 §

4 kap 6 §

4 kap 7 §

LIVSMEDEL OCH FODER
5 kap 3 §

5 kap 6 §

15.30

8

C

15.3001

T

U

15.50

15.50-1

C

16

Slakterier
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton men högst 7 500
ton slaktvikt per kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på högst 50 ton slaktvikt per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller
15.20. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än
50 ton men högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
mjölkprodukter eller glass eller endast innebär paketering.
-Beredning och behandling med en produktion av mer än 500 ton men

Taxa inom miljöbalkens område
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Datum

Lagrum i
VK/ KK
MPF

5 kap 7 §

5 kap 10 §

-

TF

15.50-2

8

15.5001

T

15.80

PN

U

C

15.80-1

10

15.80-2
15.8001

6
T

U

15.101

20

C

15.9001

T

U

Beskrivning
högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion av mer än 50 ton men
högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst
50 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta produkter per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter per
kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit, alkoholhaltig dryck,
malt, maltdryck, läskedryck, jäst eller kafferostning eller endast
innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av enbart vegetabiliska råvaror för en produktion av högst
2 000 ton produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.
Punkten gäller inte heller restauranger, butiker, caféer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.

5 kap 11 §

15.125

C

15.125-1
15.125-2
15.12501

20
8
T

U

15.12502

T

U

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt
8 § eller endast innebär paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av kvarnprodukter samt
beredning och behandling av kvarnprodukter, med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med
en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
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15.200
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C

15.20001

T

U

15.220

6

C

15.22001

T

U

15.240

C

Beskrivning
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av mer än
400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i
kombinerade eller separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår men högst
200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter med en produktion
baserad på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
med en produktion av mer än 100 ton men högst 5 000 ton
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om
verksamheten endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller
animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter
för en produktion av högst 100 ton per kalenderår. Punkten gäller inte
restauranger, butiker, caféer och liknande med huvudsaklig servering
eller försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en produktion av mer än 10
ton men högst 15 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller alkoholhaltig dryck genom
jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än 10
ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
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5 kap 28 §

15.310
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5 kap 30 §

15.340

15.340-1

C

25

Beskrivning
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker
genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol
per kalenderår. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga
drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
eller andra fruktviner. Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller försäljning till
allmänheten.
Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck
eller läskedryck med en produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck
eller läskedryck med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av högst 100 ton per
kalenderår eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer
för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men högst 75 000 ton kaffe
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton kaffe per
kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller
vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller
anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
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5 kap 32 §

Beskrivning
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart animaliska råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk eller endast innebär
paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av mer än 5 000
ton men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling
av enbart vegetabiliska råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär paketering.

6 kap 3 §

7 kap 3 §

17.30

10

C

17.3001

T

U

18.30

8

C

18.3001

T

U

TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av mer
än 10 ton men högst 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller annan beredning av högst
10 ton textilmaterial per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning eller annan beredning av mer än 2 ton men
högst 100 ton hudar eller skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av högst 2 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 2 §

20.10

8 kap 4 §

20.30

20

C

C

20.30-1

25

20.30-2

15

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier
med en produktion av högst 75 kubikmeter behandlat trä eller
träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter behandlat trä
eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten endast avser
behandling mot blånadssvamp.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per
kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per
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kalenderår.

8 kap 5 §

8 kap 7 §
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T

U

20.40
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8

20.40-4
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20.40-5
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20.40-6

8
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20.4001

T

U

20.4002

T

U

20.4003

T

U

20.60

C

Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 1000
kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom
sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av högst 1000
kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000
kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
100 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
10 000 kubikmeter men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1
000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
150 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än
20 000 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3
000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter
råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 1 000 m³ fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på högst 3 000 m³ löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle,
eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller
jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på högst 5
000 m³ råvara per kalenderår.
Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
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Beskrivning
produkter av spån.
-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000 kubikmeter per
kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån.

C

20.80-1

15

20.80-2

10

20.80-3
20.80-4
20.80-5
20.8001

6
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20.8002

T
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20.90
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C

20.9001

T

U

20.91

9

C

21.1001

T

U

21.4001

T

U

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om
lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är
tillståndspliktig enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i
vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land
med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med
vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst
2000 kubikmeter fast mått under bark (m3 fub), om lagringen sker på
land utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med
begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt,
om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) på land med
begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 m³ timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 kap 1 §.
Anläggning för framställning av högst papper, papp eller kartong per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 kap 2
eller 3 §.
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
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Beskrivning
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior
framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter framkallas per
kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000
m2 men högst 50 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
m2 men högst 15 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten där högst 5 000 m2
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000
m2 men högst 5 000 m2 fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 kap 3 §.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där högst 1 000 m2
fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
KEMISKA PRODUKTER

12 kap 40 §

24.40

12 kap 41 §

24.40-1
24.40-2
24.40-3
24.40-4
24.41

C

35
20
12
6
20

C

Läkemedel
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka
läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap 3 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1-40 eller 42-47 §§.
Annan kemisk tillverkning
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12 kap 44 §

24.44

20

C

12 kap 46 §

24.46

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap. 3 §.

C

24.46-1
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24.46-2
24.46-3
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24.46-4
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24.47
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C
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T
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12 kap 47 §

-

13 kap 2 §

25.11

C

- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller mer än 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller
kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton färg eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell
skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik eller
hygienprodukter per kalenderår
GUMMI- OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
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Beskrivning
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 3 eller 4 §.

13 kap 4 §

13 kap 6 §

25.11-1
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- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på högst 1 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår,
och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter
av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller
kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning
av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller
mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per
kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning
eller kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
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Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1,2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar
blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av
glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning tillverka högst 50 ton keramiska
produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller
används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 6 eller 7 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per
kalenderår.
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Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en
produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor av gips per
kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
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- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än
90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med
detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12 500 ton magnesiumoxid
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är mer än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium, zink eller magnesium,
om produktionen är högst 10 ton per kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller,
oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte, om
produktion av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn, stål, zink, aluminium
och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller
plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med
vakuummetod eller om verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst
1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per
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17 kap 3 §

31.30

10

C

17 kap 6 §
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Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 16 kap 10 §.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt
ta bort lack eller färg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en
fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6 §,
2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning
av mer än 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en metallförbrukning av
mer än 500 kilogram per kalenderår.
- Anläggning för produktion som omfattas av mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några av följande punkter,
för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till högst 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av
högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50
kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen
uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap 1 §

18 kap 2 §

34.10

15

C

34.1001

T

U

34.20

8

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per
kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
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18 kap 8 §
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Beskrivning
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till
mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

18 kap 10 §

19 kap 1 §

C

34.80-1

25

34.80-2

6

34.8001

T

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9 eller 10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra stycket.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 10 kubikmeter men högst
20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter men högst
10 kubikmeter.

U
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T
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Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där
total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i
metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter. Med total
tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor
som volymen i lösa behållare som är kopplade till
metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för
påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
Gas- och oljeplattformar
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära
kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll
eller liknande åtgärd.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
Båtvarv
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte
återvinns för återanvändning där även återanvändning av
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Beskrivning
lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon
kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har
klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40),
kan ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska skador” (R46), ”kan
ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” (R60) eller ”kan ge
fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning
(EG) nr 1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i
faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår
med mer än 500 kilogram i lackering av vägfordon till följd av
reparation, underhåll eller dekoration som sker utanför
tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 2, 3 eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska
lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1 ton
halogenerade organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 2,5 ton men
högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än 500 kg men
högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 500 kg organiska
lösningsmedel.
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Beskrivning
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i anläggningen
lagras högst 5 000 ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen avser
verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har
kapacitet för lagring av högst 1 ton vid ett och samma tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har meddelats av
Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i
faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr 272/2008 uppfyller
kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori
1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik
organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet
upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”,
”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori 1C”,
”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller
kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
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39.8001

T
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39.90

6
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39.9001

T
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21 kap 3 §

40.02

15

C

21 kap 6 §

40.20

15

C

21 kap 11 §

40.60

20 kap 4 §

21 kap 1 §

C

40.60-1

10

40.60-2

6

40.60-3

10

40.6001

T

U

Beskrivning
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras högst 50 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis
eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH
KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15
kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel,
grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln är avfall och även om
det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen
Anläggning för att uppgradera eller för att på annat sätt än genom
anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar
gas eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle
används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil
bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig
enligt 12 § eller avser en stationär förbränningsmotor avsedd endast
som reservaggregat vid elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5
megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20
megawatt, om inget annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle används än fossil
eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
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21 kap 12 §

25

C

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20
megawatt.

21 kap 15 §

40.70

40.100

4

C

40.10001

T

U

21 kap 16 §

40.110

15

C

21 kap 17 §

40.120

6

C

40.12001

T

U

41.9001

T

U

41.9002

T

U

41.9003

T

U

50.10

6

C

50.1001

T

U

23 kap 1 §

23 kap 2 §

50.20

50.20-1

C

8

Vindkraft
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk,
om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är lägre än
50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi
från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en
uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000
megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 5 000 personer men
högst 50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. färre än eller lika med 5 000 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. färre än eller lika med 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
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50.20-2

6

50.20-3

8

50.20-4

6

50.2001

T

U

50.2002

T

U

50.2003
50.2004
50.2005

T
T
T

U
U
U

Beskrivning
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 000- 5 000
kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än 5 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mellan 1 – 5 miljoner
normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 000 kubikmeter
flytande motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1 miljon
normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.
Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.
Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400 platser för
motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 2 §

63.20

15

C

63.2001

T

U

Hamnar
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Småbåtshamn

63.2002

T

U

Båtklubb
Flygplatser

24 kap 5 §

25 kap 1 §

63.4001

T

U

63.50

8

C

63.5001

T

U

63.10001

T

U

63.10002

T

U

63.10003

T

U

63.10004

T

U

63.10101

T

U

63.10102

T

U

63.10103

T

U

73.10

15

C

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär
flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den
civila flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500 flygrörelser per
kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 1 000 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 500 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik, med en sammanlagd
trafik med mer än 100 miljoner fordonskilometer per kalenderår.
Parkering
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med en sammanlagd
spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik eller nationell person
och/eller godstrafik med en sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
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73.1001

T

U

73.1002

T

U

73.1003

T

U

26 kap 2 §

74.20

12

C

27 kap 1 §

85.10
85.1001
85.20

25
T
10

C
U
C

85.3001

T

U

85.4001

2

27 kap 2 §

28 kap 4 §

29 kap 1 §
29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

90.16

Beskrivning
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap. miljöbalken,
eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
större än 20 kvadratmeter men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är
högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för
förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid
används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning
Djursjukhus och liknande

C

90.16-1

20

90.16-2

15

90.2001

T

U

90.2002

T

U

90.2003

T

U

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 2 000
personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500
personekvivalenter men högst 2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200
personekvivalenter men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200
personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100
personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer m.m.
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning,
materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil
avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta kapitel detsamma som
i avfallsförordningen (2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma som i 3 a §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med förbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i
detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning
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Beskrivning
av avfall.

29 kap 17 §

29 kap 19 §

29 kap 26 §

29 kap 29 §

29 kap 31 §

Förbränning
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som endast förbränner rent
träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen
(2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns om den tillförda mängden är högst 50 ton per
kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall
eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om
förbränning av avfall.

90.230

6

C

90.23001

T

U

90.281

8

C

90.28001

T

U

90.341

6

C

Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts enligt 32 §
förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

90.34101

T

U

90.391

6

C

Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen
verksamhet
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet,
om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.

90.171

C

90.171-1

10

90.171-2

8

90.171-3

6

90.17001

T

U

Deponering
Deponering av icke-farliga muddermassor på land längs små sund,
kanaler eller vattenvägar som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, eller
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är mer än 10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
mer än 50 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 21 kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 100 ton men högst 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är
mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden
är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är
högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
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29 kap 33 §

90.251

30

C

Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på annat sätt än genom
biologisk behandling eller förbränning, om den tillförda mängden avfall
är högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per kalenderår.

29 kap 35 §

90.141

T

C

Återvinning för anläggningsändamål
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt
som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda förorenade massor
från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under
högst en tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig enligt 21, 22,
23, 24 eller 25 §.

29 kap 37 §

90.370

T

C

29 kap 38 §

90.382

T

C

Konventera smittförande avfall på ett sjukhus.

C

Avvattning
Avvattning av icke-farligt avfall, om mängden avfall som behandlas är
högst 2 000 ton.

Konventering av smittförande avfall

29 kap 39 §

90.375

29 kap 41 §

90.110

29 kap 43 §

29 kap 44 §

29 kap 46 §

15

C

90.110-1

20

90.110-2

15

90.110-3

T

90.80

12

C

90.8001

T

U

90.90

90.120

12

12

C

C

Mekanisk bearbetning och sortering
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall genom mekanisk
bearbetning, om den tillförda mängden avfall är högst 10 000 ton per
kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton avfall per
kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnads- eller
anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat sätt behandla avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter innan ytterligare
behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.
Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186),
eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500
kilogram, om fordonen återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning
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Datum

Lagrum i
VK/ KK
MPF

TF

PN

29 kap 47 §

90.29

2

C

29 kap 49 §

90.40

9

C

90.4001

T

U

90.4002

T

U

90.60

6

C

29 kap 51 §

29 kap 64 §

90.520

9

C

29 kap 70 §

90.430

6

C

30 kap 2 §

92.20

92.20-1
92.20-2
92.20-3
92.2001
30 kap 3 §

31 kap 1 §

C

Beskrivning
Förbereda avfall för återanvändning
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra
fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om
mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för
allmänheten.
Lagring av farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden
avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.
Lagring och avskiljning av koldioxid
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk
lagring av koldioxid.
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse i detta kapitel.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20
millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

10
5
4
T

U

92.30

8

C

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med
skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon.

92.10001

T

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål

92.10002

T

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål

92.10003

T

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål

C

TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk

93.10

10
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Datum

Lagrum i
VK/ KK
MPF

TF

PN

93.1001

T

U

93.1002

T

U

Beskrivning
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn om utsläpp av vatten från
verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

100.1001

T

U

100.1002

T

U

100.1003

T

U

101.1001

T

U

101.1002

T

U

101.1003

T

U

101.1004

T

U

101.1005

T

U

101.1006

T

U

Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller mer än 10 ton pulver
per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg eller lack eller minst 2
ton men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av högst 4 ton färg eller lack eller högst 2 ton pulver per
kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt
halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller
klorfluorkarboner per år.
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Datum

Taxebilaga 3
Fasta tillsynsavgifter för hälsoskyddsverksamheter
Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående tabell den tid i timmar per år som utgör
grunden för den fasta årliga tillsynsavgiften för respektive klassningskodade
verksamheter. För beräkning av årsavgiften multipliceras TF med timtaxan för
aktuellt år. Timtaxan anges i 6 § i taxan.

KlassningsVerksamhet
kod
H1
Öppen förskola
H2
Förskola
Grundskola
H3
inklusive
förskoleklass/
fritidshem
H4
Gymnasieskola
H5
Övrig
skolverksamhet

Tidsfaktor i
Prövningsnivå timmar
Anmälningsplikt 2
Anmälningsplikt 4
Anmälningsplikt 4

Anmälningsplikt
Anmälningsplikt

4
4

Annan
pedagogisk
verksamhet
Bassängbad

Anmälningsplikt

1

Anmälningsplikt

8

H8

Yrkesmässig
hygienisk
verksamhet

Anmälningsplikt

3

H9

Övriga
verksamheter

Ej anmälningspliktiga

Timavgift

H6
H7

Beskrivning

Exempelvis
vuxenutbildning,
Komvux, SFI,
specialskola
Exempelvis skola som
inte har egna lokaler
Bassängbad som är
upplåtna åt allmänheten
eller som annars
används av många
människor
Tatuering, piercing eller
annan
skönhetsbehandling som
innebär påtaglig risk för
blodsmitta eller annan
smitta genom
användning av stickande
eller skärande verktyg
Lokaler för vård eller
annat omhändertagande,
samlingslokaler,
massage, kroppsvård,
kiropraktor, naprapat,
sjukgymnastik, zonterapi,
frisersalong, hotell,
camping, öppen
fritidsverksamhet m.fl.
verksamheter där
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Datum

miljöbalken är tillämplig

Taxa för handel med
vissa receptfria
läkemedel, folköl och
tobaksvaror

1(2)

Taxa för handel med vissa receptfria läkemedel, folköl och
tobaksvaror
Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kostnader för
handläggning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) samt lag om tobak och likande produkter. (2018:2088).
2 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1021 kronor.
3 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
4 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.
5 § Om det finns särskilda skäl, får Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, med hänsyn till
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta ned eller
efterskänka avgiften.
6 § För inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av bristande efterlevnad och
som är utöver den normala tillsynen tas avgift ut för nedlagd tillsynstid. Avgiften för extra
tillsyn debiteras efter utfört tillsynsbesök.
7 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig
vara obefogat

Receptfria läkemedel och folköl
Enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ges kommunen rätt
att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel.
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel enligt lagen om
vissa receptfria läkemedel.
Enligt 8 kap 10 § alkohollagen (2010:1622) ges kommunen rätt att ta ut avgifter för den
löpande tillsynen av detaljhandel med öl.
Avgiften betalas av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av öl till konsument.

Avgift för anmälan och tillsyn
För handläggning av anmälan om folköl tas en avgift ut motsvarande en timmes
handläggningstid.
För återkommande tillsyn av försäljning av folköl och kontroll av försäljning av vissa
receptfria läkemedel tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid.
Tillsynsavgiften betalas i efterskott.

Anmälan om försäljning av folköl
Återkommande tillsyn av öl klass II (folköl)
Återkommande tillsyn av receptfria
läkemedel
Återkommande tillsyn av öl och receptfria
läkemedel

Handläggning/tillsynstid
1h
Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid
Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid
Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

Tobaksvaror
Enligt lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) ges Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden rätt att ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror.
Avgiften betalas av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror till
konsument.

Avgift för ansökan, anmälan och tillsyn
För handläggning av anmälan och ansökan om tobak tas en fast avgift ut enligt tabellen
nedan.
För återkommande tillsyn tas en avgift ut motsvarande nedlagd handläggningstid.
Tillsynsavgiften betalas i efterskott.
Ansökan för tillstånd för att sälja tobak
Ansökan om tillfälligt tillstånd för tobak
Anmälan om ändrade ägar- eller
bolagsförhållanden
Anmälan om förändrat tillstånd
Återkommande tillsyn av tobak och likande
produkter

Handläggningstid/tillsynstid
8h
4,5 h
5,5 h
1,5 h
Efterhandsdebitering motsvarande nedlagd
tid

1 (1)

Returpapper 2022
Förslaget innebär att avfallstaxan kompletteras med en tilläggstjänst, FNIabonnemang för returpapper. Detta på grund av regeringens beslut om
kommunalt ansvar från 1 januari 2022.
I hämtningsavgiften ingår dragväg då det är för komplext att separera de
kostnader i en hämtningsavgift och en dragvägsavgift i samband med den
konvertering till FNI-abonnemang som sker 2022. I avgiften ingår även
intag av kärl om abonnemang avslutas.
Returpapper kan även fortsättningsvis lämnas kostnadsfritt vid kommunens
återvinningstationer som finns angivna på Oxelö Energis hemsida.
Returpapper kan också hämtas vid tomtgräns av den insamlare som Oxelö
Energi har avtal med. Se Oxelö Energis hemsida eller ta kontakt med
kundcenter för mer information.
Avgifterna avser årsabonnemang, intag av kärl samt kärlhyra.
Kärlstorlek

Antal
tömningar per
år

Schemalagd
Avgift
kr per år

Budad
Avgift kr
per
tömning

240 l – 370 l

12

732

250

240 l – 370 l

26

1612

250

240 l – 370 l

52

3276

250

*Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-01-03

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

1(2)
Dnr

KS.2021.160

Kommunstyrelsen

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige för beslut
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:
a) Ny cykel – 5 000 kr
b) Begagnad cykel – 2 500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr
3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.

2. Sammanfattning
Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel för
personer i länet med funktionsvariationer.
Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Cyklar som
tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med synnedsättning, tillhör
debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel innebär att patienten hyr ett
hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för reparationer, leveranser och förvaring. I
samband med uthyrningen informeras patienten om regler, ansvar och förutsättningar för
lånet.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en avgift för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället övergå till att
tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela
ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda
erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till
patienten. Kommunen betalar resterande belopp för ianspråktagen cykel. Kommunen
upphör därmed det tidigare förfarandet att betala hyra för cyklar månadsvis.

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

2(2)

Datum

2022-01-03

KS.2021.160

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett försäljningshjälpmedel.
Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna cyklar blir densamma, oavsett
patientens funktionsvariation. Den subventionerade summan som betalas av patienten blir
densamma för alla vuxna som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra
debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn med
förskriven cykel får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast
1 januari det år hen fyller 20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för taxan för
försäljningshjälpmedel enligt följande:
Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr
Enligt Region Sörmlands beräkningar, förväntas inte den förändrade debiteringsformen
innebära en ökad kostnad för cyklar i denna kategori. Behovet av lageryta och intern
hantering bedöms minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag VON § 63 2021-12-15
Tjänsteskrivelse VON - Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag NSV § 23/21 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet

Johan Persson
Kommunchef

Jana Hilding
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Region Sörmland/Hjälpmedelscentralen (För åtgärd)

Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden
Von §63

2021-12-15
Dnr VON.2021.48

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Vård- och omsorgsnämndens beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5 000 kr
b) Begagnad cykel – 2 500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr
3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.
Sammanfattning
Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel
för personer i länet med funktionsvariationer.
Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället
övergå till att tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger
och övertar hela ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att
förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds patienten att betala en subventionerad
summa på 5 000 kr för en ny cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel.
Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till patienten. Kommunen betalar
resterande belopp för ianspråktagen cykel. Kommunen upphör därmed det tidigare
förfarandet att betala hyra för cyklar månadsvis.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2021-12-15

subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
som får en cykel förskriven. Förslaget att ändra debiteringsformen från
hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel
får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen
senast 1 januari det år hen fyller 20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för
taxan för försäljningshjälpmedel enligt följande:
Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VON – Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 23 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet
Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra
debiteringsformen försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5 000 kr
b) Begagnad cykel – 2 500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr
3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.

Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Region Sörmland/Hjälpmedelscentralen (För åtgärd)
Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Datum

Dnr

2021-12-03

VON.2021.48

Vård- och omsorgsnämnden

Äldreomsorgsförvaltningen

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet – taxor 2022
1. Äldreomsorgsförvaltningens förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige för beslut
1. Tillstyrka förslaget att cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt följande:
a) Ny cykel – 5 000 kr
b) Begagnad cykel – 2 500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2 500 kr
3. Beslutet träder i kraft 1 april 2022.

2. Sammanfattning
Hjälpmedelscentralen inom Region Sörmland ska tillgodose behov av hjälpmedel för
personer i länet med funktionsvariationer.
Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda hjälpmedel som kan
tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel. Cyklar som
tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med synnedsättning, tillhör
debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel innebär att patienten hyr ett
hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för reparationer, leveranser och förvaring. I
samband med uthyrningen informeras patienten om regler, ansvar och förutsättningar för
lånet.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en avgift för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Cyklar föreslås nu istället övergå till att
tillhöra debiteringsformen försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela
ansvaret för sin cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda
erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till
patienten. Kommunen betalar resterande belopp för ianspråktagen cykel. Kommunen
upphör därmed det tidigare förfarandet att betala hyra för cyklar månadsvis.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2021-12-03

VON.2021.48

För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av förskrivna cyklar
blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den subventionerade summan som
betalas av patienten blir densamma för alla vuxna som får en cykel förskriven. Förslaget att
ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning föreslås gälla för vuxna. Barn
med förskriven cykel får under året de fyller 19 år ett erbjudande om att köpa sin cykel för
2 500 kr, inklusive moms, alternativt återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast
1 januari det år hen fyller 20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar föreslås debiteras inom ramen för taxan för
försäljningshjälpmedel enligt följande:
Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VON – Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet
Protokollsutdrag Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård § 23 - Förändrad
debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar inom Hjälpmedelscentralens verksamhet

Kristina Tercero
Förvaltningschef
Äldreomsorgsförvaltningen

Jana Hilding
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kommunstyrelsen (För åtgärd)
Region Sörmland/Hjälpmedelscentralen (För åtgärd)
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PROTOKOLL

REGION

Dokumentnummer

Datum

SÖRMLAND

2021-10-29

§ 23/21 Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå
för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet

Diarienummer:

NSV21-0024

Behandlat av
1
Nämnden för samverkan kring
socialtjänst och vård

Mötesdatwn
2021-10-29

Ärendenr
§ 23/21
"'

'

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktiges beslut
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1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den I april 2022.
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2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas
enligt följande:
a) Ny cykel - 5000 kr
b) Begagnad cykel - 2500 kr
c) Redan förskriven cykel - 2500 kr
3. Länets konununer rekommenderas att fatta likalydande beslut om
förändrad debiteringsform och avgift för cyklar inom
Hjälpmedelscentralens verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet
föreslås träda ikraft.
4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
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Proposition
Ordförande Jacob Sandgren (S), ställer förvaltningens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ärende
Bakgrund

Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet med
funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade samhällsbetalda
hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som hyreshjälpmedel eller
försäljningshjälpmedel.
Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
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Aktuellt förslag
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Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin cykel.
Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda erbjuds
patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny cykel eller
2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats övergår ägandet till
patienten.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
som får en cykel förskriven.
Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år
ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller 20
år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar

Ny cykel - 5000 kr
Begagnad cykel - 2500 kr
Redan förskrivna cyklar - 2500 kr

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
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Ärendets beredning och beslut

Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att inkomma
med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut en
avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige beslutar i
ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för kommuner och
regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige som ska fatta beslut
om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter. Eftersom både regionen
och länets kommuner ansvarar för förskrivning och tillhandahållande av
hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut fattas i både
regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
Omvärldsbevakning

Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur där
patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut i
de olika regionerna.
Beslutsunderlag
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Tjänsteutlåtande 2021-10-05
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Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Hjälpmedelscentralen
Akten

Tel: 0 l 55-24 50 00

"'

"
;;:;

E-post: post@regionsormland.se

Org.nr: 232 l 00 - 0032
SID 7(7)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Annelie Söderbäck
Hjälpmedelscentralen

2021-10-05

NSV21-0024-1

Ä re n d e g å n g

Mö t e s d a t u m

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

2021-10-29

Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet
Förslag till beslut
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds förslag till regionstyrelsens
förslag till regionfullmäktiges beslut
1. Cyklar som hjälpmedel till vuxna ska tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel från och med den 1 april 2022.
2. Engångsavgifter för övertagande av hjälpmedel i form av cykel antas enligt
följande:
a) Ny cykel – 5000 kr
b) Begagnad cykel – 2500 kr
c) Redan förskriven cykel – 2500 kr
3. Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om förändrad
debiteringsform och avgift för cyklar inom Hjälpmedelscentralens
verksamhet före den 1 april 2022 då beslutet föreslås träda ikraft.
4. Beslutet gäller från och med 1 april 2022.
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendet
Bakgrund

Hjälpmedelscentralen ska tillgodose behov av hjälpmedel för personer i länet
med funktionsvariationer. Det stora flertalet hjälpmedel är så kallade
samhällsbetalda hjälpmedel som kan tillhandahållas på olika sätt; som
hyreshjälpmedel eller försäljningshjälpmedel.
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Hjälpmedelscentralen

2021-10-05
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Cyklar som tidigare har förskrivits till vuxna, exklusive patienter med
synnedsättning, tillhör debiteringsformen hyreshjälpmedel. Ett hyreshjälpmedel
innebär att patienten hyr ett hjälpmedel och Hjälpmedelscentralen ansvarar för
reparationer, leveranser och förvaring. I samband med uthyrningen informeras
patienten om regler, ansvar och förutsättningar för lånet.
Aktuellt förslag

Cyklar föreslås nu istället övergå till att tillhöra debiteringsformen
försäljningshjälpmedel där patienten äger och övertar hela ansvaret för sin
cykel. Det innebär att när kriterierna för att förskrivas en cykel är uppfyllda
erbjuds patienten att betala en subventionerad summa på 5 000 kr för en ny
cykel eller 2 500 kr för en begagnad cykel. Efter det att beloppet betalats
övergår ägandet till patienten.
För patienter med synnedsättning betraktas cyklar redan nu som ett
försäljningshjälpmedel. Det framtagna förslaget innebär att hanteringen av
förskrivna cyklar blir densamma, oavsett patientens funktionsvariation. Den
subventionerade summan som betalas av patienten blir densamma för alla vuxna
som får en cykel förskriven.
Förslaget att ändra debiteringsformen från hyreshjälpmedel till försäljning
föreslås gälla för vuxna. Barn med förskriven cykel får under året de fyller 19 år
ett erbjudande om att köpa sin cykel för 2500 kr, inklusive moms, alternativt
återlämna sin cykel till Hjälpmedelscentralen senast 1 januari det år hen fyller
20 år.
Engångsavgift för hjälpmedel i form av cyklar

Ny cykel – 5000 kr
Begagnad cykel – 2500 kr
Redan förskrivna cyklar – 2500 kr
Ärendets beredning och beslut

Förslaget har beretts av Länsstyrgruppen och beredningsgruppen som ställer sig
bakom förslaget. Brukarrådet har informerats och erbjudits möjlighet att
inkomma med frågeställningar och synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har
inkommit.
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner och regioner ta ut
en avgift för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Fullmäktige
beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt för
kommuner och regioner enligt 5 kap. 1 § kommunallagen. Det är fullmäktige
som ska fatta beslut om viktiga ekonomiska frågor som taxor och avgifter.
Eftersom både regionen och länets kommuner ansvarar för förskrivning och
tillhandahållande av hjälpmedel för brukare och patienter i länet ska beslut
fattas i både regionfullmäktige och kommunfullmäktige.
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Omvärldsbevakning

Flera regioner tillhandahåller cyklar i sortimentet endast för barn. Fem regioner
tillhandahåller cyklar för både barn och vuxna. Flera regioner har en struktur
där patienten övertar ägandet av cykeln, antingen i samband med utprovning av
cykeln, eller när barnet blir vuxet. Processen och patientens kostnad ser olika ut
i de olika regionerna.
Konsekvenser
Den förändrade debiteringsformen förväntas inte innebära en ökad kostnad för
cyklar i denna kategori. Samtidigt uppnås en likställighet mellan individer i
behov av cykel som hjälpmedel. Behovet av lageryta och intern hantering
bedöms minska.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-10-05
Beslutet expedieras till
Länets kommuner
Hjälpmedelscentralen
Akten
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding
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Dnr

KS.2022.19

Kommunstyrelsen

Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden –
deltagande på distans
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta reviderat reglemente för gemensamma patientnämnden enligt bilaga ”Föreslagen
revidering – Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län”.

2. Sammanfattning
Region Sörmlands gemensamma patientnämnd (med medlemmarna Region Sörmland,
Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund, Strängnäs, Trosa och
Vingåkers kommuner) föreslår en revidering av det egna reglementet för att möjliggöra
sammanträden på distans. Region Sörmlands kommuner behöver fatta likalydande beslut
om att revidera förändringar i patientnämndens reglemente för att revideringen ska börja
gälla.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att revideringen antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Revidering av reglemente för gemensamma patientnämnden
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2021-04-27, § 14, Digitala sammanträden i fullmäktige,
styrelsen och nämnder
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands län

Johan Persson
Kommunchef

Jana Hilding
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Region Sörmland (för åtgärd)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
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0155-380 00 (vx)
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www.oxelosund.se
registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324
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Datum

Dokumentnummer

2021-04-27
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§ 14/21 Digitala sammanträden i fullmäktige,
styrelsen och nämnder
Diarienummer:

RS-LED21-0950

Behandlat av
1
Regionstyrelsen
2
Regionfullmäktige

Mötesdatum
2021-04-13
2021-04-27

Ärendenr
§ 71/21
§ 14/21

Regionfullmäktiges beslut
1. Den reviderade arbetsordningen för regionfullmäktige antas.
2. De reviderade reglementena för regionstyrelsen, regionala
utvecklingsnämnden, nämnden för kultur, utbildning och
friluftsverksamhet och nämnden för primärvård, rättspsykiatri och
Dammsdalskolan antas och börjar gälla från och med den 1 juli 2021.
3. De reviderade reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och
vård antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2022.
Länets kommuner rekommenderas att fatta likalydande beslut om
revidering av reglementena för gemensam patientnämnd i Sörmlands län
samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.
4. Fullmäktiges beslut § 116/20, avseende gemensam patientnämnd i
Sörmlands län samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård,
förlängs till och med den 31 december 2021.
5. I regionstyrelsens och nämndernas reviderade reglementen ska den
tillkommande meningen om presidiets närvaro vara ”Presidiet och
protokollförare ska dock befinna sig i, eller i anslutning till, utlyst
sammanträdeslokal”.

Reservationer
Kristdemokraterna: Juha Frondelius och Marian Loley
Liberalerna: Eva Callhammar och Christer Kax Sundberg
Moderaterna: Magnus Leivik och Ingrid Jerneborg Glimne
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Yrkanden
Mattias Claesson (C), Anton Berglund (SD), Åsa Kratz (S), Leif Lindström (S),
Jacob Sandgren (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Magnus Leivik (M) yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen den 13 april
2021, § 71/21: I de reviderade dokumenten ska den tillkommande bestämmelsen
vara: ”Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma att
sammanträdet genomförs helt eller delvis digitalt.”
Lotta Back (V), Juha Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Tommy Fogelberg
(V), Filip Rundström (M), Petter Söderblom (M), Christer Kax Sundberg (L),
Ingrid Jerneborg Glimne (M) yrkar bifall till Magnus Leiviks (M) yrkande.
Mattias Claesson (C), Åsa Kratz (S) yrkar avslag på Leiviks (M) yrkande.
Proposition
Ordförande Tomas Borin (VfP) ställer regionstyrelsens förslag under proposition
och finner att det bifalls.
Ordförande ställer tilläggsförslag från Magnus Leivik (M) under proposition och
finner att det avslås.
Ärendet
I september 2020, med anledning av den pågående covid-19-pandemin, fattade
regionfullmäktige ett tillfälligt beslut, § 116/20, om möjlighet till
distansdeltagande i styrelse och nämnder till och med den 31 december 2020.
Regionstyrelsen gavs samtidigt befogenhet att förlänga tidsperioden till och med
den 30 juni 2021, vilket regionstyrelsen sedan i § 262/20 beslutade att genomföra.
En användning av möjligheten att delta på distans bedömdes utgöra en del av
regionens arbete med att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar
att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12).
Regionstyrelsens ordförande och regiondirektören har gett tjänstemannaorganisationen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att kunna genomföra
samtliga politiska sammanträden på distans med hänsyn tagen såväl till juridik,
informationssäkerhet, teknik och kompetens. Arbetsgruppen har tagit fram förslag
på lämplig digital plattform där juridiska krav och informationssäkerhetskrav
uppfylls så långt det är möjligt. Nämnda förslag redovisar också teknik- och
hårdvarukrav, identifierade behov av informationsinsatser samt beräknade
resurser. Det kan konstateras att det är att föredra att mötena genomförs antingen
helt digitalt alternativt helt fysiskt, det vill säga inte i en blandad form.
Förslagsvis ska digitala politiska sammanträden kunna genomföras även på längre
sikt vid extraordinära händelser/situationer och inte bara under rådande pandemi.
I syfte att skapa långsiktigt hållbara former för digitala politiska sammanträden
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föreslås att bestämmelser om distanssammanträden införs i fullmäktiges
arbetsordning samt i nämndernas reglementen.
Region Sörmland är värd för patientnämnden och nämnden för samverkan kring
socialtjänst, som är gemensamma med de sörmländska kommunerna. Nämnderna
har under pandemin genomfört sammanträden med deltagare på distans med stöd
av regionfullmäktiges beslut § 116/20. Samma former för digitala sammanträden
som föreslås gälla för regionens egna nämnder, föreslås också införas dessa
nämnders reglementen. Beslut angående reglementen för gemensamma nämnder
gäller under förutsättning att samtliga huvudmän fattar likalydande beslut.
Regionfullmäktige föreslås rekommendera länets kommunfullmäktige att fatta
likalydande beslut.
För att ge länets kommunfullmäktige tid att besluta om reglementesändringarna
föreslås regionfullmäktige besluta att förlänga beslutet § 116/20 om tidsbegränsad
möjlighet att genomföra sammanträden med deltagare på distans, avseende
patientnämnden samt nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, till och
med den 31 december 2021.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2021-04-13, § 71/21
Protokollsutdrag regionfullmäktige 2020-09-15, § 116/20
Protokollsutdrag regionstyrelsen 2020-12-08 § 262/20
Rapport om digital plattform för sammanträden i fullmäktige, styrelse
och nämnder
Föreslagen revidering – Arbetsordning för regionfullmäktige
Föreslagen revidering – Reglemente för regionstyrelsen
Föreslagen revidering – Reglemente för regionala utvecklingsnämnden
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för kultur, utbildning
och friluftsverksamhet
Föreslagen revidering – Reglemente för nämnden för primärvård, rättspsykiatri
och Dammsdalskolan
Föreslagen revidering – Reglemente för gemensamma patientnämnden
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Reglemente för gemensam patientnämnd i Sörmlands
län
Efter särskild överenskommelse mellan Landstinget Sörmland (numera
Region Sörmland) samt Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping,
Oxelösund, Strängnäs, Trosa och Vingåkers kommuner har en gemensam
patientnämnd bildats.
§ 1 Uppgifter enligt speciallagstiftning
Patientnämndens uppgifter regleras av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälso- och sjukvården. Lagen om stöd vid klagomål mot
hälso- och sjukvården anger att nämndens huvudsakliga uppgift är att på ett
lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare inom
hälso- och sjukvården samt tandvården samt att få klagomål besvarade av
vårdgivaren.
Nämnden ska även 1) tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den
information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i
hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet,
2) främja kontakterna mellan patienter och vårdpersonal,
3) rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till
vårdgivare och vårdenheter, samt 4) informera allmänheten, hälso- och
sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet.
Nämnden ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att
verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas
behov och förutsättningar genom att årligen analysera inkomna klagomål
och synpunkter samt uppmärksamma Region Sörmland eller kommunen på
riskområden och hinder för utveckling av vården.
Patientnämnden handhar även rekrytering, utbildning och förordnanden av
stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagen (1991:1128) om
psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård eller
enligt smittskyddslagen (2004:168).
§ 2 Befogenhet, ansvar, rapporteringsskyldighet med mera
Patientnämnden ingår i Region Sörmlands organisation och följer därmed de
bestämmelser som gäller inom regionen.
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Patientnämnden är självständig i förhållande till nämnd eller motsvarande
som beslutar om hälso- och sjukvård.
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som huvudmännen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i
lag eller förordning samt bestämmelserna i detta reglemente.
För att fullgöra sina uppgifter har patientnämnden rätt att från
huvudmännens organ och dess tjänstemän erhålla de uppgifter, upplysningar
och den hjälp som nämnden behöver.
Nämnden ska ansvara för allmän och riktad information till huvudmännens
personal.
Nämnden ska fortlöpande till huvudmännen rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.
§ 3 Sammansättning och mandat
Patientnämnden består av 12 ledamöter. Av dessa utser Region Sörmland tre
och kommunerna nio ledamöter. För varje ledamot utses en personlig
ersättare.
Region Sörmland utser ordförande och 1:a vice ordförande. Kommunerna
utser 2:a vice ordförande.
Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med 1 januari året
efter det år då val i hela riket av fullmäktige ägt rum.
Inom patientnämnden utses ett arbetsutskott. Det består av ordföranden, två
vice ordföranden samt ytterligare en ledamot från Region Sörmland och en
från kommunerna.
§ 4 Ersättarnas tjänstgöring
Om ledamot inte kan närvara vid sammanträde eller del av ett sammanträde,
ska ledamoten snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar in
ersättare.

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(4)

STYRANDE DOKUMENT

Dokumentansvarig

Giltig från

Processområde

Dokumentnivå

Dokumentnummer

Beslutad av

Om ordinarie ledamot infinner sig vid sammanträde där ersättare tjänstgör,
fullgör denne tjänstgöringen t o m beslut i det ärende som behandlas.
Ersättare som ej tjänstgör får delta i överläggningarna men ej i besluten.
§ 5 Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt
sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att
fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att
vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga
uppgifter.
§ 6 Sammanträden
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer, dock
minst fyra sammanträden per år.
Arbetsutskottet sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer,
dock minst sex sammanträden per år.
Nämnden och arbetsutskottet får, vid extraordinära händelser/situationer,
sammanträda med samtliga ledamöter och ersättare närvarande på distans.
Presidiet och protokollförare ska dock befinna sig i utlyst
sammanträdeslokal. 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. Ordföranden får efter samråd med vice
ordförandena bestämma att sammanträdet ska genomföras med samtliga
ledamöter och ersättare närvarande på distans i enlighet med villkoren i
detta stycke.
§ 8 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare
minst sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska skickas till
respektive huvudman för kännedom. Kallelsen bör åtföljas av
föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller någon vice ordförande kan kalla till
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra det.
§ 9 Justering av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
§ 10 Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.
§ 11 Delgivning
Delgivning med patientnämnden sker med ordföranden eller annan som
nämnden bestämmer.
§ 12 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser i patientnämndens namn ska,
försedda med kontrasignation av nämndens sekreterare, undertecknas av
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande eller särskilt
utsedd ledamot. Nämnden kan bestämma om annan ordning för
undertecknande av handlingar.
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Kommunstyrelsen

Kommunens styrdokument 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunstyrelsen 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 2020 konstaterades att ett flertal dokument
var i behov av översyn och/eller revidering. Kommunchefen fick därför i uppdrag att
säkerställa att detta genomförs (KF 2021-03-17, § 28).
I samband med kommunstyrelseförvaltningens inventering av kommunens styrdokument
2021 framkommer att översyn och/eller revidering endast har genomförts för ett fåtal
dokument där behov tidigare konstaterats. Den belastning som hanteringen av
covidpandemin medförts samt organisationsförändringar, med flera ny förvaltningschefer,
bedöms delvis vara orsaker detta.
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en förteckning över kommunens styrdokument
2021. Totalt 153 styrdokument redovisas, varav 17 dokument är fastställda av förvaltningseller kommunchef och resterande av kommunfullmäktige eller politisk nämnd/ styrelse. Ett
flertal styrdokument bedöms fortfarande vara i behov av översyn och eventuell revidering.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att redovisningen godkänns samt att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt, ges i uppdrag att säkerställa att översyn och
eventuell revidering genomförs.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare
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Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-01-03
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Telefon
0155-380 00 (vx)
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Styrdokument, Oxelösunds kommun 2021
Förtecknade styrdokument är aktuella. För dokument som markerats med översyn/revision
finns behov av aktualitetsprövning och eventuell revidering. För dokument som har en
beslutad giltlighetstid har detta angetts.
Styrdokument

Aktualitet

1

Vision 2025

2

Mål och budget samt verksamhetsplaner

Översyn/revision 2022

Mål och budget

2022-2024

Taxor och avgifter

2022

Taxor och avgifter, grunder för avgiftssättning

Aktuellt

Verksamhetsplaner

3

Verksamhetsplan för Kommunstyrelsen

2022-2024

Verksamhetsplan för Kultur- och fritidsnämnden

Pågående revidering

Verksamhetsplan för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Pågående revidering

Verksamhetsplan för Utbildningsnämnden

2022

Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden

2022-2024

Arbetsordning och reglementen
Arbetsordning för kommunfullmäktige

Aktuellt

Huvudreglemente för Oxelösund kommuns nämnder

Aktuellt

Reglementen för kommunala nämnder
Reglemente för kommunstyrelsen

Aktuellt

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Översyn/revision 2022

Reglemente för krisledningsnämnden

Aktuellt

Reglemente för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Översyn/revision

Reglemente för utbildningsnämnden

Översyn/revision 2022

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Översyn/revision

Reglemente för valnämnden

Aktuellt

Reglementen för kommunala råd
Reglemente för kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor

Aktuellt

Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet

Aktuellt
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2022-01-03
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Reglementen för gemensamma instanser
Reglemente, Förbundsdirektionen i Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund
Reglemente, Förbundsordning för Nyköping/Oxelösunds Vattenverksförbund
Reglemente, Nyköping-Oxelösunds gemensamma Överförmyndarnämnd
Reglemente för växelnämnden

Aktualitet

Aktuellt
Aktuellt
Aktuellt
Aktuellt

Övriga kommunala reglementen

4

5

Arkivreglemente

Aktuellt

Attestreglemente

Aktuellt

Internkontrollreglemente

Aktuellt

Kommentarer till redovisningsreglemente

Översyn/revision

Redovisningsreglemente

Översyn/revision

Reglemente för kommunrevisorerna

Översyn/revision

Delegations- och verkställighetsordningar
Delegations- och verkställighetsordning för kommunstyrelsen

Aktuellt

Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden

Aktuellt

Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Översyn/revision

Delegationsordning för Utbildningsnämnden

Aktuellt

Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden

Aktuellt

Bolagsordning och ägardirektiv
Helägda Kommunföretag
Bolagsordning för Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB

Aktuellt

Bolagsordning för Oxelö Energi AB

Aktuellt

Bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB

Aktuellt

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

Aktuellt

Uppdragsbeskrivning för ordföranden i dotterbolagen

Aktuellt

Företagspolicy för Oxelösunds kommun

Aktuellt

Arbetsordning för styrelse i Oxelösunds Förvaltnings AB

Aktuellt

Arbetsordning för styrelse i Oxelö Energi AB

Aktuellt

Arbetsordning för styrelse i Kustbostäder i Oxelösund AB

Aktuellt
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Delägda företag

6

ONYX Näringslivsutveckling AB

Aktuellt

Bolagsordning, Oxelösunds Hamn AB

Okänt

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 Oxelösund 2018-2025

2025

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2021-2023

2025

Natur, miljö, bostäder och kost
Naturvårdsplan fastlandet

Aktuellt

Naturvårdsplan skärgården

Aktuellt

Plan oljeskada till sjöss

Aktuellt

Renhållningsordning och avfallsplan

2024

Bostadsförsörjningsprogram
Kostpolitiskt program

Aktuellt
Aktuellt

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

Aktuellt
2023

Personal
Personalpolitiskt program

Aktuellt

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

Aktuellt

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

Översyn/revision 2022

Risk- och sårbarhetsanalys för Oxelösunds kommun

2019-2022

Handlingsplan, Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Aktuellt

Plan för hantering av hot-, och våldssituationer samt trakasserier riktade
mot förtroendevalda
Aktuellt
Säkerhetsskyddsanalys

Aktuellt
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Aktualitet

Riktlinjer
Barn och unga
Riktlinje för elevresor på gymnasium, Komvux och folkhögskola

Aktuellt

Riktlinje för ersättning av måltider och läromedel

Aktuellt

Riktlinje för mottagande grundsärskola och gymnasiesärskola

Aktuellt

Riktlinje för fördelning av skolplatser i Oxelösunds kommun

Aktuellt

Riktlinje för förskola och pedagogisk omsorg

Aktuellt

Riktlinje för fritidshem

Aktuellt

Riktlinje för omsorg på kvällar, nätter och helger

Aktuellt

Riktlinje för inackorderingsbidrag

Aktuellt

Riktlinje för skolskjuts
Riktlinje för samverkan mellan utbildnings-, vård- och omsorgs- samt
kultur- och fritidsförvaltningen

Aktuellt
Aktuellt

Riktlinje för samverkan mellan utbildningsförvaltningen och vård- och
omsorgsförvaltningen
Ekonomi, betalning och upphandling
Riktlinjer för den finansiella verksamheten

Revideras 2021

Riktlinjer för investering och leasing
Riktlinjer betalningsvillkor

Revideras 2021

Påminnelse och kravrutin
Riktlinjer för upphandling

Aktuellt

Riktlinjer för sekretess vid upphandlingar

Aktuellt

Folkhälsa
ANDT-strategi

Aktuellt

Färdtjänst och bistånd
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Aktuellt

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Aktuellt

Föreningsstöd
Riktlinjer för stöd till föreningar och liknande grupper

Aktuellt

Riktlinjer för värdegrund för bidrag till föreningar

Aktuellt

Riktlinjer för anläggningsstöd till föreningar

Aktuellt

Riktlinjer för kommunens bidrag till studieförbunden

Aktuellt

Förtroendevalda
Riktlinjer för kommunalt partistöd

Aktuellt

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Aktuellt

Bilaga till Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Aktuellt

Medborgardialog
Riktlinjer för medborgardialog

Aktuellt

Riktlinjer för e-förslag

Aktuellt
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Miljö
Riktlinjer för ett miljövänligare båtliv

Översyn/revision

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Aktuellt

Riktlinjer för Jogersö koloniområde

Översyn/revision

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln

Pågående revidering

Kost
Riktlinjer för mat och måltider

Aktuellt

Riktlinjer för specialkost

Aktuellt

Stipendier
Riktlinjer för miljöstipendium

Aktuellt

Riktlinjer för kulturstipendier

Aktuellt

Riktlinjer för idrottsstipendier

Aktuellt

Tomt och fastighet
Riktlinjer för kommunal markanvisning i Oxelösunds kommun
Riktlinjer för tomtkö, försäljning av fastigheter och exploatering av kommunal mark

Aktuellt
Aktuellt

Trafik
Lokala trafikföreskrifter

Aktuellt

Vård- och omsorg
Riktlinjer för social dokumentation inom Vård och Omsorg

Aktuellt

Riktlinjer för kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

Översyn/revision

Medicintekniska produkter

Översyn/revision

Riktlinjer för vård i livet slut

Aktuellt

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Aktuellt

Riktlinjer för alkoholservering i Oxelösunds kommun

Aktuellt

Riktlinjer för avvikelsehantering enligt SoL och LSS
Riktlinjer för samverkan mellan utbildnings- och vård-och omsorgsförvaltningen
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd
Riktlinjer för bedömning av bistånd till äldre enligt socialtjänstlagen
(SoL)

Översyn/revision
Aktuellt
Aktuellt
Översyn/revision

Handlingsplan för demensomvårdnad

Aktuellt

Riktlinjer för insatser, kontaktperson/familj

Aktuellt

Riktlinjer för placering av barn och unga

Aktuellt

Riktlinjer för Oxelösunds kommuns behandlingscentrum

Aktuellt

Lokal handlingsplan vid mäns våld mot kvinnor i nära relationer – arbetsrutin för socialtjänsten i Oxelösunds kommun

Aktuellt

Riktlinjer för våld i nära relation

Aktuellt

Riktlinjer för missbruksvård

Aktuellt
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IT, telefon och information
Riktlinjer för IT-säkerhet samt rutiner för IT-resurser

Aktuellt

Riktlinjer för informationssäkerhet

Aktuellt

Riktlinjer för användning av tjänste-mobiltelefon

Aktuellt

Riktlinjer för telefon och e-post

Aktuellt

Riktlinje för digital välkomstskylt

Aktuellt

Riktlinje för tjänsteabonnemang

Aktuellt

Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet

Pågående revidering

Personal och arbetsmiljö

8

Riktlinje för distansarbete och distansmöten

Aktuellt

Löneriktlinjer

Aktuellt

Riktlinjer för arbetsmiljö

Aktuellt

Riktlinjer för alkohol och droger
Övriga

Översyn/revision 2022

Riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet

Aktuellt

Riktlinjer för Oxelösund kommuns styrdokument

Aktuellt

Riktlinjer för konst i Oxelösunds kommun

Aktuellt

Riktlinjer för namnsättning

Aktuellt

Riktlinjer för sponsring

Aktuellt

Riktlinjer om muta, korruption och jäv

Aktuellt

Oxelösunds vapen

Aktuellt

Rutiner för uppvaktning av kommuninvånare som fyller 100 år

Aktuellt

Prioriteringsordning vid uthyrnng av planer och lokaler
Riktlinjer för disposition av kulturfond i Oxelösunds kommun

Aktuellt
Aktuellt

Kommunala policyn
Policy för målstyrning och roller

Aktuellt

Finanspolicy

Aktuellt

Företagspolicy för Oxelösunds kommun

Aktuellt

Policy för ersättning till anställda för skada på egendom
Mat och måltider, Policy

Översyn/revision
Aktuellt

6(6)

Rapport Ks § 28
2019-03-06

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de förslag till utvecklingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens
slutsatser
KS.2018.101

Förvaltarprocessen

6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen
med förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt
i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på statusbesiktning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter

5. Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till genomförande av och finansiering av statusbesiktningar/förädlingsrapporter
för kommunens verksamhetsfastigheter

4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprincip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga
som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastigheter

3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskrivning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförslaget bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konsekvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad organisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB.

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning
för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och återkomma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunstyrelse inom ramen för budget 2019—21

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens förslag daterad
2018-05-16 om framtagande av målsättning för kommunens förvaltning av verksamhetsfastigheter och inrättande av fastighetsorganisation underställd kommunchef.

Ks § 112 2018-05-30

Mars 2022

Ks § 204 2017-11-29

KS.2015.116

Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna
och gästhamnen

Redovisas i
november 2021 under
extrainsattmöte med
PwC

Löpande

Informera om aktuellt läge

KS.2012.133

Uppdrag klart

Framtidens förskola och skola

Uppdrag

Ärendenr

Beskrivning

Balanslista KS

KS.2019.58

KS.2020.66

KS.2018.150
MEX.2020.137

KS.2020.136

Avtal med kommunala bolagen

Åtgärder för att förebygga översvämning

Stallet Stjärnholm takrenovering

Markanvisning Villabacken

Utredning om framtida användande av

KS 2021-01-27 § 12

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

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

Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en markanvisning med
tävlingsförfarande genomförs.

KS 2021-01-27 § 10

Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en mer permanent tillfällig
lösning ordnas för verksamheten.

1. Redovisningen godkänns.
2. Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med
den planering som har upprättats.

KS 2021-10-24 § 173

Kommunchefen får i uppdrag att utreda och beräkna kostnader för nödvändiga åtgärder för att motverka konsekvenser, vid Sjöängen, av en
förhöjd havsvattennivå upp till 1.5 meter.

KS 2020-11-25 § 156

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

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

Fördjupning av analysens punkter a-d enligt ovan samt

KS 2020-09-02 § 98

Ny punkt tillförs balanslistan med uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kustbostäder AB fullgör avseende drift
och förvaltning av verksamhetsfastigheter och underhåll och skötsel av
gata/park på med återrapporteringstidpunkt december 2019.

KS.2019-04-24 § 67

Mars 2022

Tas upp på nämnd
2022-03-16

Löpande

-

December 2021

KS.2020.138

KS.2020.135

KS.2021.43

KS.2021.14
KS.2020.63
KS.2019.140

KS.2021.83

KS.2021.43

KS.2021.143

Utredning om framtida användning av
Oxelö förskola

Kommunens styrdokument

Uppdrag att förebygga skadegörelse och
klotter

Granskning av kommunens styrning och
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder

Fastighetsförvaltning

Upphandling av städtjänster i kommunala
fastigheter

Handlingsplan för förebyggande arbete
mot våld i nära relationer

Uppdrag att förebygga skadegörelse och
klotter

Utredning om intern upphandling

Breviksskolans lokaler

Ge kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås
i utredningen utreda och föreslå ansvar för och organisation av de
tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på uppdrag av

Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträden
i mars och oktober 2022.

KS 2021-11-24 § 172

Kommunchefen ges i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för förebyggande arbete mot våld i nära relationer.

KS 2021-06-02 § 101

Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat reglemente avseende respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer
av kommunens lokaler.

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om
kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet
med kriterierna för intern upphandling.

KS 2021-04-21 §§ 62, 74, 75

Redovisningen godkänns. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens sammanträden i mars och oktober 2022.

KS 2021-11-24 § 172

Kommunchefen ges i uppdrag att föreslå åtgärder, utöver de som redan
är vidtagna i Oxelösund, som ytterligare kan bidra till en ökad trygghet
och minskade skador.

KS 2021-03-17 § 40

Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att översyn genomförs och
att revidering sker av de styrdokument där ett sådant behov har angetts.

KS 2021-03-17 § 28

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av Oxelö
förskola.

KS 2021-01-27 § 13

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av
Breviksskolan.

Senast 2022-04-30

Mars och oktober 2022

Mars 2022

Slutdatum ej angivet

Mars 2022
Oktober 2022

Mars 2022

Mars 2022

KS.2021.143

KS.2020.66

KS.2019.131

Dnr
KS.2021.78

Utredning om intern upphandling

Åtgärder för att förebygga översvämning

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023

Svar på e-förslag Förbjud fyrverkerier

Reviderad 2022-01-19

KS.2021.127

God ekonomisk hushållning

Behöver ske i samarbete med MSN.

E-förslaget avslås i sak. Som separat uppdrag ges kommunchefen i
uppdrag att se över ordningsföreskrifternas reglering av fyrverkerier och
andra pyrotekniska varor och vid behov lämna förslag till revidering.

2021-11-10 Kf § 100

Kommunchefen ges i uppdrag att revidera Handlingsprogram för en
säkrare och tryggare kommun 2021-2023.

KS 2021-11-24 § 187

Kommunchefen ges i uppdrag att fortsätta med arbetet i enlighet med
den planering som har upprättats.

KS 2021-11-24 § 173

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder genomför.

KS 2021-11-24 § 191

KS 2021-11-24

Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen senast 2022-04-30.

Ge kommunchefen i uppdrag att se till att en dokumenterad process och plan för planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under 2022.

kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU). I
denna utredning ingår att mot bakgrund av utredningens resultat
kring kostnadsjämförelser skapa en så effektiv förvaltarprocess
för kommunens verksamhetsfastigheter som möjligt.

Slutdatum ej angivet

Slutdatum ej angivet

Slutdatum ej angivet

Följs upp två gånger
enligt beslut:
2022-04-27
2022-10-26

Följs upp regelbundet
enligt beslut

KS.2021.88

KS.2021.26

KS.2021.91

KS.2021.133

Införa minnesmärke för veteraner i Oxelösunds kommun

E-förslag om ishall/padelhall på Ramdalen

Motion om anpassning av köken i kommunens skolor och
förskolor från mottagningskök till tillagningskök

Utsiktstorn i Gamla Oxelösund

Reviderad 2022-01-19

Ärendenr

Beskrivning

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag

2021-10-15

2021-09-15

2021-02-15

2021-

Registrerat

Niklas Telin

Beredning pågår av UN

Magnus Petersson

Bereds av kommunstyrelseförvaltningen.
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