KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Tid och plats:

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2020-11-16 kl. 08.30 i
kommunhuset, rum Hävringe

Catharina Fredriksson
Ordförande
Information åtgärder kommunhuset

Nr

DiarieNr

Thomas Hermansson
Sekreterare

Sara Heltborg Ronélius

Ärendemening

Handläggare

Uppdrag om att upprätta
föredragningslista med förslag till
beslut

Thomas
Hermansson

Nr 2 KS.2020.3

Information och föredragningar

Thomas
Hermansson

Nr 3 KS.2020.93

Internkontrollplan 2021

Niklas Thelin

Nr 1 KS.2016.29
KS

Sid

3

Nr 4 KS.2018.150 Stallet Stjärnholm takrenovering

Sarah Heltborg
Ronelius

Nr 5 KS.2020.113 Planerat underhåll för fastigheter 2021

Sarah Heltborg
Ronelius

5

Nr 6 MEX.2019.12 Återtagande av markanvisning
Sjögatan

Kjell Andersson

7

Nr 7 KS.2020.33

Ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsen per oktober

Margrita Sjöqvist

Nr 8 KS.2020.66

Åtgärder för att förebygga
översvämning

Niklas Thelin

9

Nr 9 KS.2020.94

Finansiering av överskridande av
investering servicehus vid Jogersö
camping

Sarah Heltborg
Ronelius

16

Nr 10 KS.2020.4

Information från kommunalrådet och
kommunchefen

Thomas
Hermansson

Nr 11 KS.2020.5

Delgivningar

Thomas
Hermansson

Nr 12 KS.2020.6

Redovisning av delegationsbeslut

Thomas
Hermansson

Redovisning av partistöd 2019 och
utbetalning 2021

Thomas
Hermansson

KF
Nr 13 KS.2020.43

18

KALLELSE till ledamöter
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.
Kommunstyrelsen

Nr 14 KS.2020.53

Förlängning avtal med Kommuninvest

Magnus Petersson

50

Nr 15 KS.2020.119 Kapitalisering av Kommuninvest

Magnus Petersson

52

Nr 16 KS.2020.122 Investering Prisman 6

Magnus Petersson

56

Nr 17 KS.2020.112 Delårsrapport Nyköping Oxelösunds
vattenverksförbund

Thomas
Hermansson

62

Nr 18 KS.2020.32

Margrita Sjöqvist

Ekonomisk uppföljning för hela
kommunen per oktober

Nr 19 KS.2019.131 Handlingsprogram för en säkrare och
tryggare kommun 2021-2023

Niklas Thelin

70

Nr 20 KS.2020.104 Revidering av biblioteksplan 2021-2023 Thomas

103

Nr 21 KS.2019.141 Svar på motion om att utöka
utbildningen och förståelsen för
entreprenörskap och entreprenöriellt
lärande inom grundskolan - från de
låga åldrarna till högstadiet.

Johan Scherlin

118

Nr 22 KS.2020.118 Medlemskap i Energikontoret

Mats Dryselius

123

Nr 23 KS.2020.91

Niklas Thelin

176

Nr 24 KS.2020.120 Resurstilldelning förskola och skola barn- och elevpeng

Magnus Petersson

180

Nr 25 KS.2020.123 Försäljning av aktier i Bixia AB

Magnus Petersson

186

Hermansson

Renhållningstaxa 2021
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2020-11-04

KS.2020.93

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Följande kontrollmoment utgör kommunstyrelsens internkontrollplan för 2021:
…
o …
o

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen process för att fastställa en årlig internkontrollplan innebär att kommunstyrelseförvaltningen gör en risk- och väsentlighetsanalys över ett antal rutiner som är
möjliga att granska vid internkontroll.
Därefter väljer kommunstyrelsen de rutiner som ska ingå i den kommande internkontrollplanen. Kommunstyrelsen har också möjlighet att själv initiera och fastställa kontroll av
andra rutiner.
Syftet med processen är att den som utför verksamheten inte ska välja och föra fram
förslag till rutiner och kontrollmoment.
Kommunstyrelseförvaltningen har, i en bruttolista, sammanställt och riskbedömt ett antal
rutiner som kan utgör underlag till internkontrollplan 2021. Bruttolistan redovisas nedan.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ser över och bedömer vilka rutiner och
kontrollmoment som är relevanta att ta med i internkontrollplanen för 2021.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-11-04
Beslut till:
Niklas Thelin (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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Bruttolista 2021
Risk1

Rutin och kontrollmoment

Rapportering

1

Rutin för rehabilitering
Att en rehabprocess startas vid medarbetares frånvaro

KS oktober

12

2

Röda tråden
Att enheten har en handlingsplan utifrån M&B och nämndens VP

KS maj

12

3

Underlag till LSS-utjämning
Redovisning av LSS i räkenskapssammandrag (RS) till SCB

KS oktober

9

4

Rekryteringsrutin
Att sökanden via offentliga jobb får en återkoppling efter avslutad
rekrytering

KS oktober

9

5

Arvodesreglementet
Att arvode för förlorad arbetsinkomst inte utbetalas för löneersatt tid

KS oktober

9

6

Investeringar
Rätt gränsdragning mellan drift och investeringar inom KS och
MSN

KS oktober

8

7

Leverantörer
Granskning om vi har rätt uppgifter i leverantörsregistret

KS oktober

8

8

Betalning för fastighet vid försäljning
Att kvittens finns från bank och/eller kommun/ekonomi

KS oktober

8

9

Köp av huvudverksamhet från privata utförare inom VON
Få fram rätt uppgifter ur Viva och Raindance så att RS och
Utförarregistret stämmer överens vid rapportering till SCB

KS oktober

8

10

Löneriktlinjer
Avstämning av lön med HR vid ny lönesättning

KS oktober

8

11

Arbetsmiljöpolicy
Att varje enhet har en SSAM-plan

KS oktober

6

12

Rutin för tillbudsanmälan
Att åtgärd är utförd efter att tillbudsanmälan är gjord

KS oktober

6

13

Rutin för introduktion
Att medarbetaren får en skriftlig introduktionsplan.

KS oktober

6

14

Rutin för introduktion
Att checklistan för introduktion användes vid introduktionen

KS oktober

6

15

Telefoni och mobiltelefon
Att nya personbundna mobiltelefoner är kvitterade

KS oktober

6

16

E-post signatur
Korrekt utformad e-postsignatur

KS oktober

6

1 Riskvärdet

bedöms med utgångspunkt i sannolikheten för att fel ska uppstå i förhållande till
konsekvenserna av felet.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2020-10-20

KS.2020.113

Kommunstyrelsen

Planerat underhåll för fastigheter 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut.


Investering i planerat underhåll med budgeterat belopp 7 650 tkr, får startas. Medel
tas ur investeringsramen för fastighetsinvesteringar i investeringsbudget 2021 med
samma belopp.



Uppdelning av investeringsutgifter ska ske i bokslutet och aktiveras på berörda
fastighetsobjekt och i tillämpliga komponenter.



Fastighetsekonomen utses till attestant för investeringarna.



Beslut gäller under förutsättning att kommunens budget vunnit laga kraft.

2. Sammanfattning
Regler för redovisning av underhåll, reparationer och investeringar i fastigheter gäller för
både kommuner och bolag, s.k. komponentredovisning. I korthet betyder detta att
investeringar ska delas upp i de olika delar på en fastighet som arbete och kostnad gäller.
Samtidigt ska äldre investeringar elimineras när de ersätts av nyare.
Kommunen har hanterat komponentredovisning fr.o.m. 2015 och bokfört utgifter för dessa
ändamål som investeringar, med början av en mindre del 2016 och fullt ut fr.o.m. 2017.
Effekten på kommunens redovisning blir att från att tidigare ha redovisats som driftkostnad i
resultaträkningen blir det numera en investering som kommer att ge en ökad
balansomslutning och avskrivningar framåt i tiden.
I ett kort perspektiv kommer kommunens resultat att till synes förbättras, men det kommer
att bli ökad belastning i framtiden genom ökade avskrivningar.
I Oxelösunds kommun kommer vi att rent praktiskt hantera reparationer eller
underhållsåtgärder under 50 tkr såsom driftkostnad, vilket ingår i det uppdrag som
Kustbostäder utför och som bolaget får en överenskommen uppdragsersättning för.
Underhåll över 50 tkr kommer att behandlas som investeringar. I bokslutet kommer exakta
utgifter att läsas av och bokföring kommer att delas på olika fastighetsobjekt och i specifika
komponenter. Samtidigt kommer också äldre, ersatta investeringar att elimineras ur
balansräkningen för att få ett korrekt och aktuellt värde på varje fastighet.
I investeringsbudgeten 2021 finns en sammanslagen post på 10 400 tkr. Den består dels
av fastighetsinvesteringar 2 750 tkr, dels av investeringar avsedda för planerat underhåll
om 7 650 tkr
Innan investeringsåtgärder påbörjas ska Kommunstyrelsen godkänna att
investeringsprojekt får starta och att investeringsmedel får tas i anspråk. Det är inte möjligt
att i förväg peka ut exakt i vilka fastigheter och till vilka belopp som åtgärder kommer att
behöva utföras som planerat underhåll. Hanteringen av underhåll bör kunna ske skyndsamt
om behov uppkommer. Därför föreslås att ett gemensamt investeringsprojekt läggs upp
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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med en budget enligt investeringsplanen 2021 som är 7 650 tkr. Varje åtgärd särredovisas
och totalbeloppen måste rymmas inom denna ram.
Uppföljning sker månadsvis av ekonomin med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får en rapport över ekonomin dels per ackumulerad månad och en
prognos för utfallet vid årets slut, vid tillfälle för sammanträde i april och oktober,
delårsrapport per augusti samt bokslut i december.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-20

Johan Persson
Kommunchef

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

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2020-09-29

MEX.2019.12

Kommunstyrelsen

Återtagande beslut om etappförsäljning Sjögatan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår därför Kommunstyrelsen att besluta att återta
beslut att godkänna etappindelad försäljning, att inte genomföra försäljning enligt tidigare
beslutat köpeavtal samt att inte acceptera förfrågan om fortsatt markanvisning.
Beslut om att godkänna etappindelad försäljning av området återtas och försäljning enligt
tidigare upprättat och beslutat köpeavtal genomförs ej.
Wadköpingshus AB:s förfrågan om ny markanvisning för området Sjögatan accepteras inte.

2. Ärendet
Under våren 2019 fick Kommunstyrelseförvaltningen en förfrågan från byggföretaget
Byggtitanerna AB om direktanvisning för radhusområde längs Sjögatan. I bolagsstrukturen
finns även Wadköpingshus AB som är den byggblocks producerande delen av
verksamheten.
Kommunstyrelsen beslutade den 24:e april 2019 (KS 2019-04-24 § 59) att tilldela
Wadköpingshus AB markanvisning för området Sjögatan efter vilket de 8 månaderna i
markanvisningen började löpa. Under senhösten 2019 inkom Wadköpingshus AB med
ansökan om förlängning av markanvisningen. Kommunstyrelsen beslutade vid
sammanträdet den 27:e november 2019 (KS 1029-11-27 § 182) att bevilja förlängning av
markanvisningen till och med 2020-05-25.
Efter flera diskussioner mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Wadköpingshus AB
inkom exploatören i maj 2020 med begäran om att få köpa exploateringsområdet i 2
etapper. Detta för att sänka investeringsbehovet vid igångsättandet av projektet. Som krav
för att gå med på detta önskemål angav kommunen att byggnation skulle påbörjas senast 4
månader efter kontraktsskrivande. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 27:e
maj (KS 2020-05-27 § 84) bifalla förfrågan om att köpa fastigheten i 2 skiften, att fastställa
upprättat förslag till köpekontrakt samt att genomföra affären enligt framtagna köpekontrakt
och köpebrev.
Direkt efter sommaren 2020 hade kommunstyrelseförvaltningen kontakt med upphandlad
mäklare. I dessa diskussioner framkom att de inte kunde teckna erforderliga bindande
kontrakt med köparna. Följden av detta blir att beslutet och försäljningen av etapp 1
området aldrig skulle kunna bli aktuellt.
Efter genomgång med exploatör bekräftar denna att den formella bildningen av BRF
föreningen hos Bolagsverket aldrig har skickats in. Därmed har mäklarna inte haft legal
möjlighet till att skriva bindande avtal. Det omöjliggör verkställandet av kommunstyrelsens
beslut att sälja området i etapper. Exploatören har också i dessa diskussioner begärt en ny
markanvisning för samma område.
Kommunstyrelseförvaltningens föreslår därför Kommunstyrelsen att besluta att återta
beslutet att godkänna etappindelad försäljning, att inte genomföra försäljning enligt tidigare
beslutat köpeavtal samt att inte acceptera förfrågan om fortsatt markanvisning.
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

Webb/E-post
www.oxelosund.se
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Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF(FK)

MEX.2019.12

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
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Kommunstyrelsen

Åtgärder för att förebygga översvämning
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
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.

2. Sammanfattning
Mot bakgrund av en förhöjd havsvattennivå i februari 2020 har kommunstyrelsen gett
kommunchefen i uppdrag att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till
förändringar i havsvattennivån.
Kommunstyrelseförvaltningen identifierar fyra områden som särskilt påverkas vid en
förhöjd havsvattennivå. Såväl boendemiljöer och transportmöjligheter som samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet påverkas.
När boendemiljöer och antal boende beaktas är det tydligt att konsekvenserna blir
som mest påtagliga vid Sjöängen längst kuststräckan Danvikshagen – Stenvik.
Förvaltningen föreslår därför att kommunchefen ges i uppdrag att utreda, och beräkna kostnader för, åtgärder som är nödvändiga för att motverka konsekvenserna
av en förhöjd havsvattennivå upp till 1.5 meter vid Sjöängen.
Uppdraget beräknas kunna återrapporteras till kommunstyrelsen i maj 2021.

3. Bakgrund
Det svenska vädret under vintermånaderna 2019-2020 kännetecknades av flera lågtryckspassager med sydvästliga vindar, vilket medförde hög vattennivå på farvattnen
runt Sverige.
För norra Östersjön utfärdade SMHI 25 februari en klass 2 varning för förhöjd vattennivå. Vid mätstationen i Oxelösund uppmättes vattennivån till 100 cm över nollnivån i
RH 2000 1.
Konsekvenserna av den höga vattennivån var tydliga i flera områden i Oxelösund.
Framför allt kring Sjöängen, där strandnära delar översvämmades. Även delar av Vallsund och Danvik med flera strandnära områden påverkades.

1

Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000) är Sveriges nationella referenssystem för höjder och djup, både på
land och till havs. I RH 2000 är nollnivån fast knuten till land och förändras inte över tid.
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4. Utredningsuppdrag

Mot bakgrund av den förhöjda havsvattennivån i februari 2020, och med kännedom om
förväntade variationer i klimatet, har kommunstyrelsen gett kommunchefen i uppdrag
att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys kopplad till förändringar av havsvattennivån 2.
Analysen ska klarlägga;
o

Vilka risker för översvämning som finns i Oxelösund

o
o

Vilka områden som blir särskilt utsatta vid olika höjda havsvattennivåer
Vilka konsekvenser för samhällsviktig verksamhet, boendemiljöer och infrastruktur
som översvämningar kan medföra

o

Kommunens förmåga att hantera översvämningar, t ex gällande dagvattensystem,
tillgång till pumputrustning etc

o

Behovet av åtgärder för att förebygga och hantera översvämningar

o

Kostnader för, och förslag till finansiering av, åtgärder

Analysen ska enligt utredningsuppdraget uppdraget genomförs i två etapper, där etapp
1 genomförs ur kortsiktigt perspektiv för att redan under hösten 2020 kunna föreslå åtgärder för vissa utsatta områden i Oxelösund.

4.1 Tidigare utredningar

I samband med arbetet med kommunens översiktsplan Oxelösund 2030 3 genomfördes
en utredning över risker och sårbarheter kopplade till klimatförändringar 4. Utredningen
beaktar kommunens främsta klimatutmaningar; havsnivåhöjning, skyfall samt översvämningar. Utredningen berör även prioriterade åtgärder för klimatanpassning på
verksamhetsnivå.
Länsstyrelsen i Södermanland har i rapporten Riskbild 2 Södermanland 5 hanterat skyfall, lokala avrinningsförhållanden och extrema havsvattennivåer. Vad gäller utveckling
inom förändringsutsatta markområden har Länsstyrelsen tagit fram rekommendationer
för fysisk planering.

4.2 Föreliggande utredning

Föreliggande utredning avser att identifiera risker och sårbarheter kopplad till förändringar i havsvattennivån.
Mot bakgrund av att det redan finns ett omfattande material, där utredningsuppdraget
finns behandlat, har föreliggande utredning begränsats. Utredningen identifierar ett antal områden, som särskilt påverkas vid förhöjd vattennivå.

KS 2020, § 98
Kommunfullmäktige 2018, § 83
4 Risker och sårbarheter kopplade till ett förändrat klimat, Oxelösund. 2017-05-23
5 Länsstyrelsen Södermanlands län, Rapport 2013:24
2
3
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5. Identifierade områden
5.1 Påverkade områden vid 1 meter förhöjd vattennivå

Stora delar av Oxelösunds kustområden påverkas redan vid en havsvattennivå som är
1 meter förhöjd i förhållande till nollnivån i RH 2000. Tydligast är påverkan vid och runt;
o Danvikshagen - Stenvik
o Jogersö
o Femöre
o Vivesta - Brannäs
De generella konsekvenserna av en förhöjd havsvattennivå till denna nivå utgörs
främst av att tillgängligheten till vattennära miljöer påverkas då översvämmade ytor och
bryggor ställs under vatten. Vidare påverkas ett stort antal strandnära uthus.
Påverkan på boendemiljöer är begränsade vid denna nivå; ett femtontal bostadshus
riskerar vatteninträngning och flera fastigheter får sin tomtyta översvämmad.
Framkomligheten för transporter begränsas i vissa områden. Det handlar främst om
översvämmade vägar i anslutning till fritidshusområden i Vivesta, Aspa, Jogersö och
Femöre, men även om permanentbostäder på västra Femöre; Tallholmen och Göholmen.

5.2 Påverkan vid 1.5 meter förhöjd vattennivå
5.2.1 Danvikshagen - Stenvik

De strandnära miljöerna längs sträckan Danvikshagen – Stenvik är delvis låglänta och
påverkas tidigt vid höjd vattennivå. Redan vid 1 meter sker vatteninträngning på tomtmark.
Bild 1. Danvikshagen – Stenvik, 1.5 m

Vid en förhöjd vattennivå på 1.5 meter är konsekvenserna påtagliga. Längs hela
sträckan tränger vatten in långt på tomtmark. Bostadsmiljön påverkas; 35 bostadshus
längs Sjöängsvägen översvämmas helt eller delvis och blir troligen obeboeliga. Sannolikt påverkas ytterligare ett tiotal bostadshus av vatteninträngningen i området.
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Området blir till stora delar svårtillgängligt och transporter försvåras till viss del på
grund av översvämmade parkeringsplatser och gång-/cykelvägar.
Inga samhällsviktiga funktioner, påverkas direkt av en höjning till denna nivå. Däremot
kan den begränsade tillgängligheten försvåra för transporter och utryckningsverksamhet -som polis, räddningstjänst och ambulansvård. Vidare kan vård och omsorg av personer med stödinsatser från kommunen försvåras.

5.2.2 Jogersö

Vid Jogersö påverkas vissa områden av höjd vattennivå upp till 1 meter. Stränder,
bryggor och ett fåtal uthus på östra Jogersö och även badplatsområdet påverkas.
Bild 2. Jogersö, 1.5 m

Vid en förhöjd vattennivå på 1.5 meter ställs flera bryggor och uthus under vatten.
Störst påverkan sker på koloniområdet där ett 50-tal kolonilotter med bebyggelse (stugor) översvämmas. Endast ett (1) känt bostadshus påverkas vid denna nivå.
Transporter till och från området begränsas troligen av översvämmade låglänta ytor i
anslutning till Jogersöbron. Även Jogersövägen och Nötuddsvägen ställs delvis under
vatten.
Inom de översvämmade arealerna finns verksamhet; transformatorer/mätstationer och
pumpstationer, som stöder samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet. Några av
dessa har konstaterats som verksamhet med uppenbar översvämningsrisk 6.
Den begränsade tillgängligheten försvårar för utryckningsverksamhet, som polis, räddningstjänst och ambulansvård, samt för kommunal vård och omsorg av personer med
stödinsatser.
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5.2.3 Femöre

Femöre påverkas av en höjd vattennivå upp till 1 meter. Omkring fem bostadshus får
vatteninträngning och ett antal strandnära uthus påverkas.
Bild 3. Femöre, 1.5 m

Bild 4. Västra Femöre, Tallholmen 1.5 m

Vid en förhöjd vattennivå på 1.5 meter blir konsekvenserna tydligare. Vissa strandområden blir än mer svårtillgängliga. Ytterligare nio bostadshus påverkas av vatteninträngning. Tydligast blir konsekvenserna på västra Femöre, där Tallholmen och Göholmen
blir otillgängligt och flera bostadshus på påverkas.
Lågt liggande ytor i anslutning till bron över femöresundskanalen ställs under vatten
och fler vägar blir helt eller delvis översvämmade. Varvsvägen och flera kommersiella
verksamheter i fiskehamnen påverkas, bland annat Hamnkrogen.
På fastlandssidan ställs stora delar av området mellan femöresundskanalen och
strandvägen under vatten. Femöresundsgränd, Femöresundsvägen och en betydande
del av Strandvägen blir oframkomliga. Minst ett bostadshus på strandvägen får vatteninträngning.
Inom de översvämmade arealerna finns verksamhet -transformatorer/mätstationer och
pumpstationer- som stöder samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet. Några av
dessa har konstaterats som verksamhet med uppenbar översvämningsrisk 7.
Den begränsade tillgängligheten försvårar för transporter och utryckningsverksamhet som polis, räddningstjänst och ambulansvård- samt för kommunal vård och omsorg av
personer med stödinsatser.
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5.2.4 Vivesta - Brannäs
Kuststräckan Vivesta Brannäs påverkans redan vid en höjd vattennivå upp till 1 meter
då 6 bostadshus drabbas av vatteninträngning.

Ytterligare tre bostadshus påverkas vid en förhöjd vattennivå till 1.5 meter och flera av
de mindre vägarna från Vivestavägen ut mot kusten översvämmas,
Inom de översvämmade arealerna finns verksamhet -transformatorer/mätstationer och
pumpstationer- som stöder samhällsviktig, kommunalteknisk, verksamhet.

6. Genomförda och planerade åtgärder
6.1 Kartläggning av utsatta adresser

Mot bakgrund av situationen i februari har en feriearbetare, på uppdrag och handledning av kommunens säkerhetsstrateg och HR-chef, arbetat med att kartlägga och precisera områden, vägar och fastigheter som är i riskzon för att drabbas av översvämning
vid olika grader av förhöjd havsvattennivå.
Arbetet har resulterat i en sammanställning av gatuadresser i riskzon. Sammanställningen kan användas som underlag för utrymning av områden samt för att identifiera
adresser och säkerställa att människor som är i behov av kommunens insatser får det
stöd eller den service de behöver.

6.2 Trygghetspunkter och utrymning

Inom ramen för samverkansavtal, med Nyköpings kommun, gällande kommunens skyldigheter om åtgärder inför och vid extraordinära händelser 8 har Sörmlandskustens
räddningstjänst fått i uppdrag att utreda lokalisering och övriga förutsättningar för etablering trygghetspunkter i kommunen.
Syftet är att ge stöd till invånare och de som vistas i kommunen vid en kris genom att
tillhandahålla lokaler (trygghetspunkter) där människor kan få information, lättare förtäring, hygienmöjligheter, värme och logi. Arbetet är pågående, men dessvärre försenat
på grund av den pågående pandemin, och beräknas vara färdigt under våren 2021.

8

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
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Arbetet med trygghetspunkter avses att samordnas med det uppdrag som kommunen
har förbundit sig till enligt den länsgemensamma strategin för samordning av krishantering med mera 9. Enligt den fastställda målbilden ska kommunen (enskilt och gemensamt med andra) planera och skapa utrymningsplaner.

6.3 Akuta åtgärder

I situationer när en förhöjd havsvattennivå aviseras med kort varsel, eller där en pågående översvämning inte har kunnat förutses, har kommunen möjlighet att genomföra
akuta fysiska åtgärder.
Det kan t ex handla om att rekvirera extern eller intern personal för att bygga eller montera skydd mot vatteninträngning.
En förutsättning för sådana akuta åtgärder är de planeras i förväg och att konsekvenserna av åtgärderna är kända. Vidare behöver planeringen kompletteras med planering
för återställning av marken.

7. Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att det finns fyra områden inom kommunen
som i första hand påverkas av en förhöjd havsvattennivå.
När boendemiljöer och antal boende beaktas är det tydligast att konsekvenserna blir
som mest påtagliga vid Sjöängen längst kuststräckan Danvikshagen – Stenvik.
Förvaltningen föreslår därför att kommunchefen får i uppdrag att utreda, och beräkna
kostnader för, åtgärder som är nödvändiga för att motverka konsekvenserna av en förhöjd havsvattennivå upp till 1.5 meter vid Sjöängen.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-11-03
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Utredare (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2020-09-15

KS.2020.94

Kommunstyrelsen

Finansiering av överskridande av investering servicehus vid
Jogersö camping
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Investering Nybyggnation av servicehus vid Jogersö camping tilldelas ytterligare
investeringsmedel om 770 tkr.



Finansiering av 770 tkr sker genom omfördelning från
Medel från ej påbörjat projekt

Förstärkning bryggor o kajer, fiskhamn & skärgård

50 tkr

Kvarvarande medel i ram Jogersö Servicehus

120 tkr

Överskott från färdigställd investering

Ramdalsanläggning, solceller

157 tkr

Ramdalsskolan upprustning etapp 4-7

339 tkr

Stjärnholm täckdikning

104 tkr

2. Sammanfattning
Under 2018 har kommunchef infört uppföljning av investeringsprojekt för
Kommunstyrelseförvaltning Ekonomi/Fastighet och Mark och exploatering samt Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med dessa investeringsuppföljningar är att förbättra
uppföljningar och kontroll av de större investeringarna samt ge möjlighet till
Kommunstyrelsen och i förekommande fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta
beslut om tilldelning av ytterligare medel till enskilt investeringsprojekt om detta
prognostiseras kosta mer än budgeterat.
Att ett överskridande av en enskild investering prognostiseras är inte ovanligt, särskilt inte
avseende fastighetsinvesteringar. Vid genomförande av investeringar kan oförutsedda
händelser uppkomma som leder till fördyringar av projektet. Hanteringen av ett
prognostiserat överskridande ska dock följa de budgetregler som fastställts för innevarande
budget.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-09-15

KS.2020.94

På grund av långdragen bygglovsprocess kom startbeskeded först i februari, vilket
generade i tight tidplan då byggnaden behövde vara färdigställd till midsommarafton när
campingens högsäsong inleds.
Under våren har finprojektering och byggnation skett parallellt i projektet servicehus vid
Jogersö camping för att klara den tighta tidplanen.
Projektet är byggt med ramavtalade entreprenörer som redovisat på löpande räkning mot
ett budgetpris satt utefter en grovprojektering. Kommunens ramavtal för markentreprenad
avslutades i samband med projektstart och ny entreprenör tog över markentreprenaden i
projektet med kort varsel.
Överdraget i projektet beror på merkostnader i markberedning och grundläggning,
kostnader som tidigare markentreprenör inte beräknat i sitt budgetpris. Kostnader hade
uppkommit oavsett, men på grund av snabb byggnation upptäcktes detta under
produktionens gång i samband med ny markentreprenörs finprojektering och pågående
markarbeten.
Ökad kostnad hade delvis kunnat förutspås om fin-projekteringen kunnat ske innan
byggstart av ny markentreprenör. Vilket kunnat resultera i att projektet startat med en högre
budget från början.
Men allt går inte att förutse, vid genomförande av investeringar kan oförutsedda händelser
uppkomma som leder till fördyringar av projekt, där är markkostnader överrepresenterat i
byggprocessen och ibland svåra att ta tillräcklig höjd för i medel för oförutsett.
På grund av utredningsarbete i markfrågan under projektets gång har konsulttimmarna ökat
och även dessa generat i en högre kostnad än beräknat budgetpris.
Under projektets gång har fastighetsekonom flaggat för ett överdrag vid tillfällen för
investeringsuppföljning. Samt meddelat att budgetöverdraget kan täckas med fastighets
innevarande budget och att ärende till KSAU kommer att ske när projektet är avslutat och
samtliga fakturor nogsamt gåtts igenom.
Servicehuset stod klart enligt tidplan och slutprodukten blev över förväntan och generade i
att Campingen kunde nå kvalitetsmåttet en fyrstjärnig camping.
Kommunstyrelseförvaltningen har nu summerat projektet och klarlagt överdraget om 770tkr
gällande tillkommande kostnader och föreslår täcka överdraget genom omfördelning från
projekt som avslutats med positivt utfall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Controller (FÅ)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Redovisningar av partistöd 2019 godkänns.
2. För 2021 betalas följande partistöd ut


Socialdemokraterna 222 000 kr



Moderaterna 148 000 kr



Vänsterpartiet 74 000 kr



Sverigedemokraterna 55 500 kr



Miljöpartiet 18 500 kr



Centerpartiet 18 500 kr



Liberalerna 18 500 kr



Kristdemokraterna 18 500 kr

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för partistöd Kf 2018-09-19 §103. Enligt riktlinjerna
består partistödet av 18 500 kr per mandat och betalas ut i förskott i januari månad.
Partierna ska i juni månad komma in med en redovisning av hur partistödet för föregående
år har använts. Samtliga partier som fått partistöd för 2019 har lämnat in redovisning i rätt
tid.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att partistöd betalas ut för samtliga mandat i
kommunfullmäktige 2021 enligt följande.


Socialdemokraterna 222 000 kr



Moderaterna 148 000 kr



Vänsterpartiet 74 000 kr



Sverigedemokraterna 55 500 kr



Miljöpartiet 18 500 kr



Centerpartiet 18 500 kr



Liberalerna 18 500 kr



Kristdemokraterna 18 500 kr

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-23

KS.2020.43

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning 2021
Redovisning av partistöd 2019 Socialdemokraterna
Redovisning av partistöd 2019 Moderaterna
Redovisning av partistöd 2019 Vänsterpartiet
Redovisning av partistöd 2019 Sverigedemokraterna
Redovisning av partistöd 2019 Miljöpartiet
Redovisning av partistöd 2019 Liberalerna
Redovisning av partistöd 2019 Centerpartiet

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Partierna i fullmäktige (FK)
Kansliet (FÅ)

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef
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Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport
Parti:

Organisationsnummer:

Sverigedemokraterna

802462-3038

Adress:

Telefon:

Högbrunnsvägen2 B
611 38 Nyköping

073-932 02 20

Redovisningen avser er:

Erhållet partistöd:

2019

55 500 kr

Sparat partistöd från föregående er (avser ej partistöd före 2015-01-01): 40 127 kr

Redovisning av lokalt partistöd
Beskrivhurdet lokala partistödetanväntsföratt stärkapartiets ställningi den kommunalademokratin:
Partistödet har använts föratt stärka våra fullmäktigeledamöter, kandidater och medlemmar genom av
riksanordnadeutbildningar,stärkadet lokala politiskaarbetetgenommedlemsträffarmed olika
aktiviteter och föreläsningar samt öka intresset fördemokrati och politik i kommunen via marknadsföring

och valkampanj under 2019.

Överföringav partistöd
Om överföringarhargjorts till delar av partiorganisationen utanförkommunen - beskrivvilka
motpresentationer som erhållits:

Till riksorganisationen förtillhandahållna IT-system, utbildningar, marknadsföring och riksombudsman.

"^

Underskrift

Ordförands^y

M^-

N^yififörtydligande
1-Eric Eriksson

Kassör

LW&. A^4
Namnförtydligande
Ulla Hulkko

Ort och datum

Ort och datum

Oxelösund 2020-02-05

Oxelösund 2020-02-05
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Redovisning av erhållet lokalt partistödjämte granskningsrapport
Parti:

Organisationsnummer:

Sverigedemokraterna

802462-3038

Adress:

Telefon:

Högbrunnsvägen 2 B

073-932 02 20

611 38 Nyköping
Redovisningen avser år:

Erhållet partistöd:

2019

55 500 kr

Sparat partistöd från föregående er (avser ej partistöd före2015-01-01): 40 127 kr

Redovisningav lokalt partistöd
Beskrivhurdetlokalapartistödetanväntsförattstärkapartietsställningi den kommunalademokratin:

Partistödetharanväntsförattstärkavårafullmäktigeledamöter,kandidaterochmedlemmargenomav

riks anordnadeutbildningar, stärkadet lokala politiskaarbetetgenom medlemsträffarmed olika
aktiviteter och föreläsningar samt öka intresset fördemokrati och politik i kommunen via marknadsförir
och valkampanj under 2019.

Överföringav partistöd
Om överföringarhargjortstill delarav partiorganisationenutanförkommunen - beskrivvilka
motpresentationer som erhållits:

Till riksorganisationenförtillhandahållnaIT-system, utbildningar,marknadsföringochriksombudsman.

Underskrift
Ordförande /.< ,7,--^

Kassör

-2zz4 ^JM-U

N^jpnförtydligande
Jän-Eric Eriksson

Namnförtydligande
Ulla Hulkko

Ort och datum

Ort och datum

Oxelösund 2020-02-05

Oxelösund 2020-02-05

1/2

Granskningsrapport
Härredogör en av mottagaren vald granskare förom redovisningen ger en rättvis bild av partistödets

användning.Granskningsrapportenkanävenutgörasavenekonomiskredovisningsomintygasav

exempelvis en revisor och som bifogasmed blanketten.

Härmedintygasatt redovisningengeren rättvisbildavhurSverigedemokraternaanväntpartistödet.

Granskningsintyg*
Intygas av

Namnförtydligande
Malin Karlsson, revisor

Ort

^/

Datum

2020-02-05

Härmedintygésatfredoviéntfigengerenrättvisbildavhurmottagarenanväntpartistödet

2/2

Granskningsrapport
Härredogören av mottagaren vald granskare förom redovisningen ger en rättvis bild av partistödets
användning. Granskningsrapporten kan även utgöras av en ekonomisk redovisning som intygas av
exempelvis en revisor och som bifogasmed blanketten.

Härmed intygas att redovisningen ger en rättvis bild av hur Sverigedemokraterna använt partistödet.

Granskningsintyg*
Intygas av
Ort

;^^'^^/^//é<^^n^

Namnförtydligande
Malin Karlsson, revisor
Datum

2020-02-05

'HärmedintagasaltredovisnTngengerenrättvisbildavhurmottagarenanväntpartistödet

2/2
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg
Parti:

Organisationsnummer:

Socialdemokraterna l Oxelösund

819000-5705

Adress:

Postnummer och ort:

Sjögatan30

61333

Telefon:

Bankkonto eller bankgiro/postgiro:

0155-33076

5727-3799

Redovisningen avser år:

Erhållet partistöd:

2019

222. 000 kr

Sparat partistödfrånföregåendeår

Bifogadehandlingar: ||

*) Vi kan inte redovisa sparat partistöd

Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning:

^.

Beskriv hur det lokala partistödet använts för att starka partiets ställning i den kommunala demokratin;

*) Vi har intäkter: partistöd, kansliavgifter/ medlemsavgifter. Utöver det får vi stöd

Frånandra organisationer vid speciella tillfällen, t exfrån Oxd:sförsamling vid
<yrkoval.

k/i har samtliga våra platser i fullmäktige besatta.
f\ har använt medlen för att aktiviteter mot invånarna i Oxelösund.

som exempelvis dörrknackningar/ möten i bostadsområden/ aktiviteter på allmänna
platser och torg. Vi har under dessa möten diskuterat kommunal politik och aktuella
(ommunala frågor.

/i har dessutom tryckt informationsblad och annan information.

:ör att administrera ovanstående har vi en deltidsavlönad kanslist på vår expedition.
nget av vårt partistöd har använts för verksamhet i andra kommuner eller i vår egen
partiorganisation utanför Oxelösund.
>019: + 22. 435 kronor, överskottet sparas för att finansiera kommande valrörelser.

Postadress
Oxelösunds kommun

61381 OXELÖSUND

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-38000 (vx)
0155-38240 (fax)

www.oxelosund.se

registrator@oxelosund.se

Org. nr
212000-0324

Om överföringarhargjorts till delar av partiorganisationen utanförkommunen - beskrivvilka motprestationer som har
erhållits:'

Datum:

Datum;

\2 010^1-^

Ordförande:

J r IV

Malin Rinrniim

IV^UA A^ %(?V

Aj

Rpni+a Vikstmm

Namnförtydligande:

\Ac\\ r\

^y7 'rOH-^

Kassör:
Namnförtydligande:

??i^iim/

r^e^irA Vit:?r^oM

°n

Granskningsrapport och intyg"
Granskningsrapport:

l^vf

I^~CM^-

jr^-^u

i-zj^/

z^^'^^^i^cf^

&ri

J^^, y

ri-^lr^. f r^^p^ri f^r ^6/9 ^^ ^^^^^
nl^ 4 ^^ , - ^^^^^^^ ^
Datum:

^ä^O ^ <^^

Granskning genomförd av:

A^^t
Namnförtydligande:

/L6^?^r"

^~^w^

/^ /--^ .J ,/,^-^//

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare
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OXDS SOCIALDEM ARBETARKOMMUN 819000-5705

"Sida 1 (2)

.

Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-03-30 13:24:36

Räkenskapsår: 2019-01-01 -2019-12-31
Senaste ver. nr: A289
Perioden

Perioden
/ Budget

Budget

Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning
3510 Medlemsavgifter enskilda
3520 Kansliavgifter
S:a Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
3811 Valanslag EU
S:a Aktiverat arbete för egen räkning

20 390, 00

92, 7%

98 883, 00

98, 9%

100000,00

119273,00

97, 8%

122000,00

0, 00

0, 0%

22 000, 00

0, 00

0, 0%

22 000, 00

222 000, 00

100, 0%

222 000, 00

15788, 00

526, 3%

3 000, 00

22 000, 00

Övrigarörelseintäkter
3980 Partistöd

3982 Bidrag 1:amaj

3983 Övrigaersättningaroch intäkter
S:a Övriga rörelseintäkter

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring

5 562, 00

278, 1%

2 000, 00

243 350,00

107,2%

227 000,00

362 623, 00

97, 7%

371 000,00

0, 00

0, 0%

-3 000, 00

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4010 Inköp materiel och varor

4120 Utb Medlemsavgifter övr organisationer

-250, 00

0, 00

4210 Parti-Distriktskongress

-2 100, 00

21, 0%

-10000, 00

4211 Centrala/Distriktets aktiviteter

-2 500, 00

31, 2%

-8 000, 00

4310 Partianordnad utbildning

-4 950, 00

61, 9%

-8 000, 00

4410 Resekostnader

-2541,00

127, 0%

-2 000, 00

-12341,00

39, 8%

-31 000,00

350 282, 00

103,0%

340 000, 00

-30 239, 00

97, 5%

-31 000, 00

-4 784, 00

S:a Råvaror och förnödenheter

Bruttoresultat

Övrigaexterna kostnader
5010 Lokalhyra Expeditionen
5110 Kontorsmaterial

95, 7%

-5 000, 00

5480 Telefon/Bredband

-12016,00

100, 1%

-12 000, 00

5482 övriga främmandetjänster

-16614, 00

332, 3%

-5 000, 00

5483 Företagsförsäkringar

-1 841, 00

5490 Tidningar/tidskrifter/facklitt

-1 470, 00

73, 5%

-2 000, 00
-2 000, 00

5500 Portokostnader

0, 00

-3 390, 00

169, 5%

5600 Förtäringvid interna möten
6020 Val EU

-11 964, 10

149, 6%

-8 000, 00

-2 355, 00

5, 9%

-40 000, 00

6040 1 :a maj

-15806,30

158, 1%

-10000,00

6070 Annonsering

-2 862, 00

95, 4%

-3 000, 00

6150 Inköpmaterial utåtriktade aktiviteter

-2 838, 90

0, 00

Resultatrapport
OXDS SOCIALDEM ARBETARKOMMUN 819000-5705
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Vald period: Hela räkenskapsåret

Utskriven: 2020-03-30 13:24:36

Räkenskapsår: 2019-01-01 -2019-12-31
Senaste ver. nr: A289
Perioden

Perioden

Budget

/Budget
6160 Uppvaktning och gåvor

-3 347, 25

6161 Förtäringutåtriktade aktiviteter

-7231, 00

6200 Lokalhyra möten mm

-4 400, 00

110,0%

-4 000, 00

-700, 00

35, 0%

-2 000, 00

-121 858,55

96, 7%

-126000,00

-124269, 00

103, 6%

-120000,00

7331 Skattefria bilersättningar

-2 078, 80

69, 3%

-3 000, 00

7390 Övrigakostnadsers och förmåner

-2 182, 00

54, 5%

-4 000, 00

7411 Premier kollektiv pens. försäkr

-12090, 00

86, 4%

-14 000, 00

7510 Lagstadgadesociala avgifter

-40211, 00

87, 4%

-46 000, 00

7531 Särsk löneskatt lön/ers

-22 502, 00

83, 3%

-27 000, 00

6590 Övrigaexterna tjänster

S:a Övrigaexterna kostnader

167, 4%

-2 000, 00
0, 00

Personalkostnader

7210 Lönertill tjänstemän

7610 Utbildning

-2 944, 00

0, 00

S:a Personalkostnader

-206 276, 80

96,4%

-214 000,00

S:a Rörelsens kostnader

-340 476, 35

91,8%

-371 000,00

Rörelseresultat före avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Resultat före finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader

22 146,65
22 146,65
22 146,65

0, 00
0, 00
0, 00

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8300 Ränteintäkter från omstillg

S:aÖvrigaränteintäkteroch liknande intäkter
S:a Finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
Resultat före skatt
Beräknat resultat:

288, 90

0, 00

288, 90

0, 00

288,90

0, 00

22 435, 55
22 435, 55
22 435, 55
22 435, 55

0, 00
0, 00
0, 00
0, 00
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Redovisning av erhållet partistöd och lokalt partistöd med
granskningsrapport och intyg
Parti: Centerpartiet

Organisationsnummer: ^ ^^ ^^^ _ ^^^

Adress:

Postnummer och ort:

c/o Joakim öhman, S. Malmgatan 17 C

R1-?-?n nY olnciinri

Telefon:

iiro:

W^^-<2°. 'rz^'03i oj 2 --^_

nyn-Rny n4 ^n
Redovisningen avser är: 2019

Erhållet partistöd:

Sparatpartistödfrån föregåendeår

Bifogade handlingar:

ift Finn-- kr
Verksamhetsberättelse:!

Resultaträkning:
Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin;

Centerpartiet i Oxelösund bedriver verksamhet i syfte att bilda opinion i politiska sakfrågor, samt i

syfte att rekrytera medlemmar, vilka i framtiden kan komma att beklädaposter l kommunens nämnder,
styrelser, m.m.
Verksamheten består i personliga kontakter på individnivå, utåtriktade aktiviteter på gator och torg, inte
minst i samband med val men även mellan valen, möten, studietillfällen, studiebesök hos lokala företag

och offentliga instanser, m. m. l förekommandefall och vid behov kan lokal behövahyrasför politiska
sammankomster.

Vid någottillfälle under mandatperioden bjuder partiet in gästerfrån rikspolitiken föratt påså sättväcka
intressefördemokrati och politik. Aktivitet, föredragoch måltid i samband med årsmötehålls numera
tillsammans med Nyköping, varannan gång i Oxelösund, varannan gång i residensstaden. För detta krävs
hyra av lokal, m. m. och kanske reseersättning till talare.
För att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin är partiet mycket aktivt med att författa
motioner - både i eget namn och i samarbete med övriga allianspartier - samt interpellationer och frågor i
kommunfullmäktige. Centerpartiets gruppledare är även aktiv i olika debatter i samband med beslut i
fullmäktige samt i kommunstyrelsen. Han deltar även på demokratidagen då åttondeklassare samlas på
Koordinaten för att ställa frågor till de lokala partiernas företrädare.
Gruppledaren informerar tillsammans med den lokala partikretsens ordförandesamt ledamöter/ersättare l

nämnder/styrelser, övriga medlemmar på medlemsmöten, så kallade kretsmöten, till vilka samtliga
medlemmar bjuds in.
Till detta kommer produktion av trycksaker i mindre skala, ofta med enkla medel som datorprogram och
kopiator, för distribution "man till man" eller utdelning i brevlådor med egna insatser. Ibland kan dock
professionell hjälp behövas, i synnerhet inför allmänna val.
Tid tas även i anspråk för att skriva insändare, debattartiklar och andra inlägg i lokala frågor för publicering
i lokaltidning.

Postadress
Oxelösunds kommun

Besöksadress

Telefon/Fax

Webb/E-post

Höjdgatan26

www. oxelosund. se

61381 OXELÖSUND

OXELÖSUND

0155-38000 (vx)
0155-38240 (fax)

registrator@oxelosund.se

Org.nr
212000-0324

Om överföringarhargjorts till delarav partiorganisationenutanförkommunen - beskriv vilka motprestationersom har
erhållits:"

Partikretsen i Oxelösundköperstöd från distriktsorganisationeni Flen, främst l form av
medlemsutskick och hantering av medlemsregister. l den överföringsom görs ingåräven
att vid behov kunna få stöd med utbildning, rådgivning, föredragshållare och samordning i
samband med valrörelse eller andra kampanjer. Lokalavdelningen kan även erhållastöd
vid förhandlingar efter valen, till exempel när det gäller tillsättandet av poster i nämnder och
styrelser.

Datum:. /i :;- y_

Datum:

W'S^/S~7 ^ö^}

Ordförande:

Z6 r^^/

ZO^Ö

'<assör ^/^^t /^/^W^-^

Namnfö^yd^ga^^~7.i

Namnförtydligande: .^-^ ,

"^Toa/tini

J--7y-/

Granskningsrapport och intyg*
r

Granskningsrapport:

|Mingranskningav ovanståendeuppgifterochdenekonomiskaredovisningenmed verifikationerför
|räkenskapsåret2019geringenanledningtill anmärkning.Partibidragetkandärmedsägashaanvänts
snligtintentionernai lagen,det vill sägaförlokalt demokratiarbete,folklig förankringavpolitiken
|samt opinionsbildning och politiskt arbete i den egna kommunen.

Datum

: [MA å^-m^ ÄD^

Granskninggepflmförday

c y?-^-^ ^/A^^<£^

Namnförtydligande:

Torsten Sandberg

/U^^rt i h^w^i^\

,/

*Granskning om redovisningen ger en rättvisande bild av hur
partistödet har använts görs av en av partiet utsedd granskare

7

Styrelsens verksamhetsberättelse
2019
Årsmötetvar måndagen den l l februari 2019 kl. 18.30 gemensamt med Nyköpmgskretsen i PRO
lokalen påNorramalmgatan. Det bjöds påplockmat och gäst för kvällen var Eskil Erlandsson,
riksdagsledamot för Centerpartiet. Som informerade om arbetet i riksdagen, beredskapsarbete samt om
Januariavtalet.Besöketavslutadesmedfrågestundochdiskussioner.Efterbesöketdeladekretsarna
upp sigoch sedvanligaårsmötenpåbörjades.
Kampanjer:

Kretsen har uppmärksammat nationella kampanjdagar, men även visat sig påJärntorget, Sunda
parkeringenochFemöredagen.
Valkampanjer:

Valkampanjandet vart inte såmycket detta år inför EU- valet men kretsen syntes ett par gånger inför
valet.Nedankanman seOxelösundscentemsframgångsamtCenterpartieti helaSverige.
Centerpartiet fick två mandat i EU- Parlamentet. Invalda ledamöter blev Fredrick Federley och Abir
Al-Sahlani.

Andel!

Antal

Antal l Andel

l

Antal) Andel

20141^ 2014

+103

+2,09

10,78% +206540

+4,30

5,55%

253
447641

150

3,46%

241101 6,49%

Studiebesök/platsbesök:

IngaStudiebesökhargjorts underåret.
Miljöpris:

Återigen delades det inte ut något miljöpris från Oxelöundscenterkrets.
Interpellationer/fråeor/motioner/debatter/Insändare:

Interpellationer:

- Tar Oxelösunds kommun emot samtliga giltiga betahiingsmedel?

Centerpartiet
Oxelösund

- Hurförverkligar kommunen Översiktsplanensambitioner om ökadvmdkraftsproduktion i
Oxelösunds kommun?

Frågor:

- Frågatill Kultur- och fritidsnämndens ordförande: Hur långthar projektet med att iordningställa och
"förädla"området kring före detta Stenvikshamnen kommit och hur påverkas badplatsen i sommar av
eventuella pågåendeanläggningsarbeten?

Motioner

- Utred möjlighetenatt installerasolceller påkommunalabyggnader
- Oxelösundkan skapablommandeängaroch gynnadenbiologiskamångfalden
Debatteroch insändare

- Visselblåsareviktiga- äveni Oxelösund
- Skavi slutatjata om antisemitism?
- Torsken snart ett minne blott?

- Oxelösundkan skapablommandeängarochgynnadenbiologiskamångfalden
Allians-inläes

- Utveckla Läget- pårätt sätt!

Demokratidagen, som är en följd av en motion från kretsen, hölls återigen påKoordinaten och var en
succé även detta år. Bo Högländer representerade kretsen.
Övri(
Motionertill Centerpartiets riksstämma.

"Medyrkande om att Centerpartiet mer aktivt sällarsigtill dekontantamedlens vämare ochverkar för
ett samhälledärkontanterna,värnasi helalandet, samtatt Centerpartieti riksdagenarbetarfören

lagstiftning därbanksektorn åläggsatt fortsättningsvis handlägga kontanta medel. " skrivet av Joakim
Öhmanoch Bo Högländer.

Samtenmotion om en idétidskriftförcenterrörelsensom skulle varamer inriktadtill debatteroch
idéerskickades till Partistämmani Karlstad.

Förtroendevalda.

Centerpartiet har i kommunen företrätts av följande förtroendevalda centerpartister:
Kultur- ochfritidsnämnden(ersättare):JoakimOhman.
Utbildningsnämnden(ersättare): AimAbrahamsson.

Centerpartiet
Oxelösund

Vårdochomsorgsnämnden (ersättare): Jonas Lövholm begärde utträde, Joakim Ohman tog över
men begärde entilegande i november. Ersattes blev Stig Carlsson.

Miljö-ochsamhällsbyggnadsnämnden (ordinarie): AgnetaHögländer.

Kommunfullmäktige (Ordinarie): BoHögländer,l:a ersättareJoakimÖhmanoch2:a ersättareSiri
Wink

Kommunstyrelsen (Ordinarie):BoHögländer
Övrigt:Valnämnden: Siri Wink (Ordinarie).
Nämndeman: Siri Wink

Kretsens styrelse

Kretsen har bestått av Siri Wink (ordf. ), Ann Abrahamsson (vice ordf. ), Elisabeth Wink (Ledamot),

Agneta Högländer (kassör). Vi harhaft ambulerande sekreterare. Ann Abrahamsson saupp sitt

uppdrag i styrelsen. Vidextra insattårsmöteden 12:eaugusti valdes StigCarlsson in i styrelsen samt
till Vice Ordföranden.

Övrisauppdrae:

Torsten Sandberg har varit ordförande i valberedningen samt vald revisor.
BoHögländerharingåtti valberedningsgruppen.
Joakim Öhman,Bo Högländeroch Siri Wink harvarit med i Alliansgruppen.
Distriktet:

Distriktsstämma höllsden6:eapril påSlottsskolan i Vingåker. Oxelösundvar representerade av
Joakim Öhmanoch Bo Högländer.

Kommundagen förSörmland hölls den 19:eOktober påStjämhohns Stiftsgård.

Dagenblev mycket uppskattad med braföredragshållare, lokal ochmat. Speciell gästvarHenrik
Oretorp.

Utbildning förstyrelse ledamöter hölls den
Krets-/stvrelsemöten:

Mötenaföljdeen sammanträdesplan som godkändesvid årsmötet 190211.
Kretsmöten harhållits 11 gånger varav tvåstycken som avslutamgar (sommar- respektive
julavslutoing) samt en extra stämma.
Kretsenharbeståttav tolv med senare 15 medlemmar.

Styrelsemöten harunderårethållitsvid niotillfällen.

Kretsensräkenskaperochekonomiskaberättelsehänvisastill styrelsensförslagtill Årsbokslutför
2019. ffiilaea)

Centerpartiet
Oxelösund

Oxelösund den 3 febmari 2020

Styrelseni OxelösundsCenterkrets

Vice ordförande

Ordförande

Ledamot

Kassör

c-

^
Siri Wink

^, ^StigCarlsson

c^-^
AgnetaHögländer

szE//^^ k/^^
Elisabeth Wink

Centerpartiet
Oxelösund

Centerkretsen i Oxelösund
Bokslut för verksamhetsåret 2019
Intäkter

Ingåendesaldo per den 2018-12-31
Medlemsavgifter
Partistöd 2019

6 193, 98
l 890, 00
18 500,00

Microstöd

150,00
26 733, 98

Under året ny medlem
Summa:
Kostnader

Pris Banktjänster

Årsmötet 2019
Blommor
Tillbehörkaffe
Hyra lokal
Förtäring
Gåva t. föredr. h
Utskick, porto

900,00 (l)
3825, 60
200, 00(2)
214,00(3)
800, 00 (5)
2375, 00 (6)
110, 00(7)
126, 00(9)

Miljöpriset 2019
Partistödsavdrag Distriktet (service)
Partistämman 2019

3 885,00 (12)
4642, 76(11, 14, 15)

Kommundagarna, resor logi
Utbildningar

4400, 00(4)
512, 00 (8, 13)

Profilmaterial/Felestad

övrigt:
Hyra av lokal
250, 00(10)
6åwtill gästerkretsmöte 254, 00 (16)
Julavslutn. Förtäring
570, 00(17)

l 074,00

Summa:

19 239, 36
7 494,62 Kr

Behållning/ saldo per den 2019-12-31
Oxelösundden 12 januari 2020

^^-fc<^[j-lsÅgfietaHögländer

Kassör Centerkretsen Oxelösund

NÄRODLAD
POLITIK

Centerpartiet
Oxelösund

REVISIONSBERÄTTELSE

Vid granskning av Oxelösunds Centerpartikrets räkenskaper förtiden 2019-0101 - 2019-12-31 harjag funnit dessa i god ordning; intäkter och kostnader är

styrkta med verifikationer och det kvarstående värdet påbankkonto stämmer
enligt bankkontoutdrag överens med bokslutet.

Motförvaltningen ochföreningensverksamhet i övrigtfinns ingen anledningtill
anmärkning.

Årsmötetföreslåsdärförbevilja styrelsen ansvarsfrihetfördentid som
revisionen omfattar.

Oxelösund den 23 januari 2020

Torsten Sandberg
Revisor
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Datum

Dnr

2020-11-06

KS.2020.53

Kommunstyrelsen

Förlängning avtal med Kommuninvest
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.Oxelösunds kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 januari
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Oxelösunds kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda
Oxelösunds kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

2 Oxelösunds kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun
den 12 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Oxelösunds kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Oxelösunds kommun
den 12 oktober 2011, vari Oxelösunds kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
4. Kommunchef Johan Persson och kommunstyrelsens ordförande Catharina
Fredriksson utses att för Oxelösunds kommuns räkning underteckna alla handlingar
med anledning av detta beslut.

2. Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förening (”föreningen”) upplånings- och utlåningsverksamhet
bedrivs i det av föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ)
(”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor
på lånemarknaden återfinns i föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att
samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt
såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har
tecknat borgensförbindelse. Oxelösunds kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 7
januari 2003 och har bekräftat densamma genom beslut av kommunfullmäktige den 25
september 2013.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND
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212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-06

KS.2020.53

borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således
Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”garantiavtalet”). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Oxelösunds kommun undertecknade Regressavtalet den
12 oktober 2011 och Garantiavtalet den 12 oktober 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
kommunfullmäktige. Även regressavtalet och garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av
reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Oxelösunds
kommuns regressavtal och garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med
hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i föreningen och den betydelse,
avtalen har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Oxelösunds
kommun innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i kommunfullmäktige som
bekräftar att avtalen alltjämt är gällande.
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse 2020-11-06.
Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Controller (FÅ)
.

Magnus Pettersson
ekonomichef
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Datum

Dnr

2020-11-01

KS.2020.119

Kommunstyrelsen

Kapitalisering av Kommuninvest
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1.

Oxelösunds kommun inbetalar till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ett insatsbelopp om 2 200 000 kronor.

2.

Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av
inbetalningen.

3.

Kommunfullmäktige beslutar årligen om ytterligare inbetalningar av kapitalinsats i
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2022, 2023 och 2024.

4.

Oxelösunds kommun avstår från att delta med förhöjd kapitalinsats till Kommuninvest
ekonomisk förening

Sammanfattning
Oxelösunds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB
(”Kommuninvest”)
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen.
Oxelösunds kommuns förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening uppgår
2020-09-03 till 2 200 000 kronor, jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Till följd av det, har även förlagslånen från
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför
återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-01

KS.2020.119

För medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening krävs att en medlem bidrar med en
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta
med en tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.

Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200
1 300

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Oxelösunds kommuns insatskapital är i dagsläget
10 395 000 exkl. förlagslånet på 2 200 000 kr.
Nedan visas vilken kapitalinsats som krävs för respektive år för att Oxelösunds kommun
skall nå avsedd kapitalinsatsnivå. Tabellen visar också vilket kapital Oxelösund behöver
tillskjuta beroende på om vi nyttjar befintligt förlagslån eller inte. Längst till höger i tabellen
nedan visas också vilken total insatsnivå Oxelösund kommer att ha när kapitalinsatsen är
betald för respektive år.
ÅR

2020
2021
2022
2023
2024

(KR)

Kapitalinsats
exkl.
förlagslån

1 155 100
1 155 100
1 155 100
1 155 100

Att betala om Ny insatsnivå
återbet.
förlagslånet
används till ny
kapitalinsats
10 395 900
0
11 551 000
110 200
12 706 100
1 155 100
13 861 200
1 155 100
15 016 300

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelösunds kommun använder återbetalt
förlagslån på 2 200 000 kr till finansiering och betalning av den nya kapitalinsatsen för 2021
och resterande belopp på 1 044 900 kronor att användas under 2022. Dessutom föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen att besluten av kapitalinsats tas år för år vilket innebär att
kommunstyrelseförvaltningen återkommer inför 2022 med ett nytt ärende för beslut.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-01

KS.2020.119

3. Ärendet
Oxelösunds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp
av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en
attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog ett Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar
deltog i förlagslånet.
Oxelösunds kommuns förlagslån till Föreningen uppgår 2020-09-03 till 2 200 000 kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas
i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till
kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid
medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till Föreningen. Till följd av
det, har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen.
Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna.
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds samtliga
medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av förlagslånen för
att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande belopp till
Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per
invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024.
Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de
kommande fyra åren enligt följande:

År
2020
2021
2022
2023

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1 100
1 200

Kapitalinsats (kr/invånare)
(region)
180
200
220
240
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Datum

2020-11-01

2024

1 300

KS.2020.119

260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp. Oxelösunds kommuns insatskapital är i dagsläget
10 395 000 exkl. förlagslånet på 2 200 000 kr.
Nedan visas vilken kapitalinsats som krävs för respektive år för att Oxelösunds kommun
skall nå avsedd kapitalinsatsnivå. Tabellen visar också vilket kapital Oxelösund behöver
tillskjuta beroende på om vi nyttjar befintligt förlagslån eller inte. Längst till höger i tabellen
nedan visas också vilken total insatsnivå Oxelösund kommer att ha när kapitalinsatsen är
betald för respektive år.
ÅR

(KR)

2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats
exkl.
förlagslån

1 155 100
1 155 100
1 155 100
1 155 100

Att betala om Ny insatsnivå
återbet.
förlagslånet
används till ny
kapitalinsats
10 395 900
0
11 551 000
110 200
12 706 100
1 155 100
13 861 200
1 155 100
15 016 300

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelösunds kommun använder återbetalt
förlagslån på 2 200 000 kr till finansiering och betalning av den nya kapitalinsatsen för 2021
och resterande belopp på 1 044 900 kronor att användas under 2022. Dessutom föreslår
Kommunstyrelseförvaltningen att besluten av kapitalinsats tas år för år vilket innebär att
kommunstyrelseförvaltningen återkommer inför 2022 med ett nytt ärende för beslut.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med
en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per
invånare för kommuner 360 kronor per invånare för regioner.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunen i detta läget inte deltar med förhöjd
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening på grund av behovet av ökad
lånefinansiering av investeringsbudgeten de kommande åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-11-01.

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Controller (FÅ)

Magnus Petersson
Ekonomichef
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson
0155-382 24

Datum

Dnr

2020-11-06

KS.2020.122

Kommunstyrelsen

Investering Prisman 6
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Ge Kustbostäder i Oxelösund AB godkännande att fortsätta projektet kring Prisman
6 enligt den målbild som redovisas nedan.
2. Kustbostäder i Oxelösund AB skall återkomma till kommunfullmäktige för slutligt
godkännande av projektet innan slutlig kontraktsskrivning.

2. Sammanfattning
Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder) äger centrumfastigheten Prisman 6 där
merparten av butikerna vid Järntorget inryms Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i
början av sjuttiotalet och är i mycket dåligt skick. I en utvärdering har Kustbostäder ställt
alternativet att renovera nuvarande byggnad mot att bygga nytt. Kustbostäders slutsats är
att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten med en nybyggnation. Vissa
delar i nuvarande byggnad som skyddsrum och källare kan behållas. Ytterligare en
annan fördel med att bygga nytt är att detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett
behov av i centrum. En annan aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer
attraktivt med en ny fastighet.
Kustbostäders styrelse har godkänt nedanstående målbild för projekt:


Antal lägenheter preliminärt 48 st.



Preliminär lägenhetsfördelning
25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,13 % 4 r o k



Bostadsyta (BOA) ca 3000 kvm



Lokalyta (LOA) ca 1500 kvm



Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser



Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen



Målbild för investeringen är 165 Mkr



Besparing på 25 Mkr i ägardirektiv med hissar ingår som en uppsida i kalkylen



Kostnader för hyra moduler ingår inte i kalkylen



Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m2



Driftkostnad ca 310 kr/m2



Årlig hyreshöjning 1,2 %

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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Datum

2020-11-06

KS.2020.122



Avskrivningstakt 2 %



Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)



Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)



Behov av nedskrivning ca 20 Mkr

Nu vill Kustbostäder förankra denna målbild hos kommunfullmäktige. Efter beslut i
fullmäktige påbörjas detaljprojekteringen av fastigheten med målsättning att riva befintlig
byggnad efter semestern 2021. Byggtiden för delen med handel är satt till ca 1 år med
inflyttning hösten 2022. Färdigställande av delen med bostäder är planerad till hösten 2023.
Kontraktsskrivning med entreprenör NCC för fas 2 i projektet är tänkt att ske under våren
2021. Innan kontraktsskrivning kommer dock projektet tillbaka till kommunfullmäktige för
slutligt godkännande. Därefter är planen att byggstart skall ske hösten 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kustbostäder (FK)
Controller (FÅ)
.

Magnus Petersson
Ekonomichef

Projektidé/beslutsunderlag kvarteret Prisman 6 201029
Bakgrund
Nuvarande Prismanfastigheten 6 är byggd i början av sjuttiotalet och är i mycket
dåligt skick. Alternativet att renovera har ställts mot att bygga nytt och slutsatsen
har varit att den mest långsiktiga lösningen är att ersätta fastigheten. Vissa delar
som skyddsrum och källare kan behållas. En annan drivkraft att bygga nytt är att
detaljplanen tillåter bostäder vilket det finns ett behov av i centrum. En annan
aspekt som beaktats är att centrum i Oxelösund blir mer attraktivt med en ny
fastighet.
Projektet
NCC har kontrakterats som partner vilket innebär att vi tillsammans skall
genomföra projektet mot ett gemensamt mål, som beskrivs nedan.
Följande projektmål har satts för fastigheten
Antal lägenheter preliminärt 48 st
Preliminär lägenhetsfördelning
25% 1 r o k, 25 % 2 r o k, 38 % 3 r o k,13 % 4 r o k
BOA ca 3000 kvm
LOA ca 1500 kvm
Garage ca 1000 kvm med ca 30 platser
Handelsdelen (LOA) byggs så att det går att ha stor flexibilitet i användningen
Målbild för investeringen är 165 Mkr
Besparing på 25 Mkr i ägardirektiv med hissar ingår som en uppsida i kalkylen
Kostnader för hyra moduler ingår inte i kalkylen
Beräknad hyra i kalkylen som ett snitt ca. 1800 kr/m2
Driftkostnad ca 310 kr/m2
Årlig hyreshöjning 1,2 %
Avskrivningstakt 2 %
Ränta 3 % (inklusive borgensavgift)
Direktavkastningskrav 5,4% (samma som för Vitsippan och Norra Malmgatan)
Behov av nedskrivning ca 20 Mkr

Kustbostäder i Oxelösund AB 613 81 Oxelösund
Besöksadress Sjögatan 28
Telefon 0155-380 00 Fax 0155-388 01
kundcenter@oxelosund.se www.kustbostader.se

Hyror (preliminära utan hyresreduktion kopplat till Boverkets bidrag)
1 r o k ca 5700 kr/månad
2 r o k ca 7000 kr/månad
3 r o k ca 9000 kr/månad
4 r o k ca 12000 kr/månad
Lokalhyror 1600-2000 kr/kvm
Hyrorna är preliminära och inte förhandlade med Hyresgästföreningen samt
kommer justera till en fastställd normhyra om Boverkets bidrag utnyttjas. Även
avgiften på parkeringsplatserna kommer att fastställas efter förhandling.
Lokalhyrorna fastställs efter förhandling med var och en av hyresgästerna.
Uppsidor med projektet
I och med projektets genomförande kan produktionskostnad för 5 st hissar,
motsvarande 25 Mkr inklusive moms, räknas in som en besparing för bolaget och
tas med i projektets kalkyl.
I den kalkylmodell som används beräknas att marknadsvärdet kommer
understiga produktionskostnaden, vilket innebär att det finns behov av en
nedskrivning vilket bedöms bli upp till ca 20 Mkr. Som kommer att genomföras i
samband med färdigställandet av projektet.
Möjligheten att söka bidrag till investeringen av Boverket finns med som en
möjlighet. Bidraget innebär också att en normhyra skall användas vilket reglerar
vilken hyra som kan tas ut för bostäderna. Syftet med bidraget är att stimulera
byggnation av mindre lägenheter.
För att hålla nere investeringskostnaden kommer projektet att sträva efter att
delar av grundläggningen kan behållas.
Räntan
Kustbostäder lånar för att finansiera projektet med lån från koncernbanken. Vad
avser räntenivån så är bedömningen att den kommer hamna på ett genomsnitt på
ca 3 % de först 15 åren vilket använts i kalkylmodellen. I detta ingår även en
borgensförbindelse på upp till 0,5 %. Initialt bedöms räntan vara lägre än 3 %.
I och med försäljning av något eller några objekt generera det ett överskott som
kommer användas som en del av finansieringen. Målsättningen är att
egenfinansiera projektet med ca 40 Mkr.
Tidplan
Planen är att direkt efter beslut i fullmäktige påbörja detaljprojekteringen av
fastigheten med målsättning att riva befintlig byggnad efter semestern 2021.

Byggtiden för delen med handel är satt till ca 1 år med inflyttning hösten 2022.
Färdigställande av delen med bostäder är planerad till hösten 2023.
Uthyrning av lägenheter
Lägenheterna kommer att hyras ut på samma sätt som bolagets övriga
lägenhetsbestånd hanteras.
Handeln
Handeln står inför stora utmaningar att anpassa sina verksamheter efter de
behov som finns på marknaden. Kortsiktigt kommer projektet att påverka handen
negativt då verksamheten kommer bedrivas i tillfälliga lokaler som inte är optimalt
anpassade efter verksamheten samt att det blir rörigare i centrum under
byggtiden. Målgruppen i den nya Prismanfastigheten kommer att rikta sig till
verksamheter som bedriver service, handel som Systembolaget, bank, mäklare,
kommunal service, pop-up koncept samt sällanköpshandel.
Miljöprofil
Projektet byggs enligt miljöklassning Svanen. Solceller på bostadsdelen och ett
antal elbilsladdstationer i anslutning till fastigheten. Miljörum för sortering av
sopor kommer finnas i huset.
Beslutsprocessen
Om Kustbostäders styrelse fattar beslut att godkänna denna målbild för projektet
sker följande:
-

Förankra målbilden med Förabs styrelse

-

Informera KS (den 25/11) om målbilden inför KF beslut

-

Få kommunfullmäktiges godkännande (8/12) att arbeta mot målbilden.

-

Våren 2021 fattar Kustbostäders beslut om att skriva kontrakt med NCC
för att genomföra projektet (fas 2 i projektet).

-

Innan kontrakt signeras skall även fullmäktige ge sitt godkännande av
investeringen.

Beslut fattat av Kustbostäders styrelse 201029
Kustbostäders styrelse godkänner presenterad målbild för projektet och att
projektering kan påbörjas samt att målbilden lyfts till fullmäktige för godkännande.

Resultatdiagram med 3 % ränta investering 165 Mkr och uppsida för
besparing på hissinvesteringar. Nedskrivning ca 17 Mkr (blå staplar visar
resultatutvecklingen, röd visar nedskrivningen, grön resultatet efter genomförd
nedskrivningen)
sultatdiagram med dagens ränta på ca 1,8 % i övrigt samma förutsättningar
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-10-23

KS.2020.112

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Godkänna delårsrapporten

Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds Vatteverksförbund.
Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Prognosen visar att förbundet kommer att uppnå en ekonomi i
balans. Revisionen finner det även troligt att förbundet kommer att nå de finansiella målen
likväl som verksamhetsmålen.
.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
revisionsrapport

Johan Persson
Kommunchef

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköping-Oxelösunds Vatteverksförbund (FK)
Nyköpings kommun (FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)
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212000-0324

Granskning av
delflrsrapport 2o2o
Ny krip i n gOxel6su

nds vattenverksfcirbu nd

I

I

-

Annika Hansson, Proiektledare
Clara Lindgren, Proiektmedarbetare

Fredrik Onnerth, Auktoriserad revisor
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Sammanfattning
PwC har pi uppdrag av Nykopingoxel6sunds vattenverksfdrbunds fortroendevalda
revisorer oversiktligt granskat forbundets del6rsrapport for perioden 2O2O-01-O1 - 202008-31. Uppdraget ingir som en obligatorisk del av revisionsplanen f0r ir 2020.
Med utgAngspunkt fran stallda revisionsfr6gor lamnas foljande sammanfattande
revisionella bedomning per revisionsfrAga:

Revisionsfriga

Kommentar

Har delarsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Uppfyllt

Ar resultaten i
delarsrapporten
f6renliga med de av
fullmdktige
faststallda malen for
god ekonomisk
hush6llning, d.v.s.
finns fOrutsattningar
att malen kommer att

Delvis uppfyllt

uppnAs?

-,E
pwc

lnga vasentliga
avvikelser avseende
lagens krav och god
redovisningssed har
noterats i den
6versiktliga
granskningen.

De finansiella mAlen

beddms uppnis
utifran lemnad
prognos samt
bedomning i
delarsrapporten.

o
o
o

o
o
o

De m6l for
verksamheten som
prognos for iret
redovisas for bedoms
som uppfyllda.

2

Nr,

Inledning
Bakgrund
Medlemskommunernas fullmdktige ska behandla minst en delArsrapport per Ar. I
samband med fullmdktiges behandling av del6rsrapporten ska dven f6rbundets
revisorer beddma resultatet i del6rsrapporten. Denna granskning utg6r underlag fdr det
utlAtande som revisorerna ska l5mna till medlemskommunernas fullmdktige.

Delirsrapporten ska omfatta en period av minst hdlften och hdgst tvi tredjedelar av
rdkenskapsiret och den ska innehilla en dversiktlig redogdrelse fdr utvecklingen av
fdrbundets verksamhet och resultat sedan f6regAende rdkenskapsirs utgAng.
Revisionsobjekt dr direktionen som iir ansvarig fdr delirsrapportens upprdttande. V6rt
ansvar dr att granska delirsrapporten utifrAn god sed.

Syfte och Revisionsfrigor
G

ranskn

o
o

i

n

gen ska besvara fdljand e revisionsfrigor:

Har delArsrapporten upprdttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

Ar resultaten i delirsrapporten forenliga med de av direktionen faststdllda mAlen f6r
god ekonomisk hushillning, d.v.s. finns fdrutsdttningar att m6len kommer att
uppnAs?

AvgrHnsning och Metod
Granskningen av delArsrapporten omfattar:

o
o
o

Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delArsrapporten per 2020-08-31,
FOrvaltningsberdttelsens innehill,
Hur fdrbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet dr fdrenligt med
mAlen f6r god ekonomisk hushillning (finansiella och verksamhetsmdssiga mAl).

Granskningen utgAr fr6n Vdgledning 4, Granskning av delArsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som dr ansvariga fdr delArsrapportens
upprdttande.
En Oversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god
revisionssed i dvrigt har. Detta PM dr skrivet i awikelseform och omfattar vAra mest
vdsentliga iakttagelser och bed6mningar.
Den granskade delirsrapporten faststdlldes av direktionen 2020-09-17 och ldmnas
ddrefter 6ver till med lemskommunernas fullmdktige.
Rapportens innehAll har sakgranskats av fdrbundsdirektdr och controller

-l*
pr4/c

3

INN

Iakttagelser och bedomningar

Den upprSttade delersrapporten omfattar perioden januari augusti. Resultatet f6r
perioden uppg6r till 4 555 tkr. Direktionen har dverlamnat rapporten inom lagstadgad tid
till medlemskommunernas fullmektige.
Fdrbundet avviker mot god sed avseende att redovisningsprinciperna ska vara not enligt
RKR R17 samt vissa uppgifter som ska ingA.

Grundat p6 vdr 6versikfliga granskning har det inte kommit fram nagra omstandigheter
som ger oss anredning att anse att derersbokslutet f6r 2020 inte, i
a[t vasenfligt, ar
upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed
icivrigt.
Noterna bor utveckras s6 kommentarer om sasongsvariationer
eler cykriska effekter
som har pdverkan p5 verksamheten framgAr. Redovisningsprinciperna
ska var not.
Avskrivningstiderna ska framgd vid respektive tillg6ng.
Bedomningen i delarsrapporten Ar att balanskravet
kommer att uppfyllas f6r Ar 2020.

Direktionen har faststdlt ett mardokument for perioden
202o innehalande ett antar
finansiella mdl och verksamhetsmAL

I del6rsrapporten g6rs en avstamning
mot

irsprognosen avseende forbundets
finansiella och verksamhetsmassiga m6l
som fasLtaltts i budget 2020.
Av- redovisningen

framg.r att fcirbundets m6r for hdrbar ekonomi
beraknas uppnis
utifrdn prognosen for resurtatet. M6ret avseende
god ekonomisk hushilning d.v.s. att
resultatet f.rjer budget f6rjs upp vid drsredovisnin-gen
Redovisningen av prognosen i
rapporten innebdr att meret kommer att nas
dd resurtatet forvantas .verstiga budget.
Detta framgar ocksd vid redovisningen av
m6let f6r egenfinanslering.
Av redovisningen framgar att samfliga finansiella
mal prognostiseras att uppfyllas.
I del6rsrapporten g6rs en uppfdrjning av
samfliga verksamhetsmaren utom avseende

framtidsplanering/utveckring av mar samt mireiom
god vattenkvarit6 som f6rjs upp i
arsredovisningen. Redovisningen g6rs utifrdn progro,
f6r herarsutfaret men anges som
uppfyllt frir fyra av sex mil.

}

pwc

4

t\,\l\^

BedOmning

Grundat pA vAr dversiktliga granskning av delirsrapportens iterrapportering har det inte
kommit fram nAgra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara fOrenligt f6renligt med de finansiella mAl som
fullmdktige faststdllt i budget 2020.
Grundat p6 v6r dversiktliga granskning av del6rsrapportens 6terrapportering har det inte
kommit fram n6gra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis fdrenligt med de verksamhetsmil som
direktionen faststdllt i budget 2020.

2020-10-13

ko
Annika Hansson,
Uppdragsledare och
granskningsansvarig

De113 ragoo[har upprdttats av ohrlings Pricewaterhousecoopers AB (org
nr 55602g€740) (pwc) p6 uppdrag
av Nykdpingsoxelosunds vattenverksforbund enligt de villkor och underde-fdrutsdttninga,
som t amja, au
projektplan frdn den 2020-09-09. PwC ansvarar inte utan sdrskilt
6tagande, gentemot annan som tar del av och
forlitar sig p6 hela eller delar av denna rapport.

}

pwc

5

NOVF
NYKOPING-OXELOSUNDS
VATTENVERKSFORBUND
2020-t0-16

Revisorerna

Kommunfullmtiktige i
Nykripings kommun
Oxelcisunds kommun

Utlitande avseende delflrsrapport 2020-08-31
Revisorerna skall beddma om resultatet i delirsrapporten iir ftirenligt med de
ekonomiska ftirvaltningen som beslutats om i irsbudgeten och flerirsplanen.

mil ftir den

Vi

har civersiktligt granskat Nykdping-Oxelosunds Vattenverksforbunds del&rsrapport per
2020-08-31. En <jversiktlig granskning iir viisentligt begriinsad och inriktad pi analys och
mindre pi detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad revisionsrapport som
utarbetats av PwC.

Den prognos som liimnas i delarsrapporten visar att Vattenverksftirbundet beriiknas klara ett
positivt resultat under 2020.
Revisorerna bediimer att
a

Delirsrapporten i allt v6sentligt iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i <ivrigt. Noterna bor utvecklas frtimst avseende
redovi sningsprinciperna.

a

Prognosen i ftirvaltningsberiittelsen ft)r det ekonomiska utfallet under 2020 visar att
Nykriping-Oxelosunds Vattenverksft)rbund kommer att uppn& ekonomisk balans.

a

Nykdping-Oxelosunds Vattenverksftirbund har uppriittat finansiella mil och mil ftir
verksamheten som syftar till god ekonomisk hushillning. Utifrin del&rsrapporten gor
revisorerna beddmningen att ftirbundet troligen kommer att nA de finansiella milen.

a

Milen ftir verksamheten bedoms ftir perioden i delarsrapporten avseende fyra
milen. Milen avseende vattenkvalit6 och framtidsplanering/utveckling av m&l

av

kommer att ftiljas upp vid irsbokslut och n&gon prognos liimnas inte. F<irbundet
beddmer att de mil som redovisas iir uppn6dda. Vi beddmer att det iir mrijligt ftir
ftirbundet att ni verksamhetens m6l lor god ekonomisk hushillning under 2020 ftr de
mil som redovisas i del&rsrapporten, medan nigon beddmning inte kan gdras ftir

milen avseende vattenkvalit6 och framtidsplanering/utveckling av m6l.
t

I

e4ne'//-?(Si

lng

Eva Asthage

1(1)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

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

Datum

Dnr

2020-10-27

KS.2019.131

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram för en säkrare och tryggare
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1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Handlingsprogrammets delar som omfattar kommunens skyldigheter enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor fastställs.

2. Sammanfattning
Inom ramen för det avtal om räddningstjänst som tecknats mellan Nyköpings och
Oxelösunds kommuner har Sörmlandskustens räddningstjänst upprättat ett förslag till
Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.
Handlingsprogrammet svarar upp mot krav i lag (2003:778) om skydd mot olyckor som
anger att kommunen ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande
verksamhet. Denna del av handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige.
För att ge en samlad bild av kommunens säkerhetsarbete redogör programmet även för
arbetet med krisberedskap (KF 2019, § 136) samt för områden där beslut om inriktning
med mera fattas av kommunstyrelsen eller av kommunchefen; Trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete, Säkerhetsskydd samt Krisberedskap.

Johan Persson
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Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare
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Du kommer alltid att vara först på plats!
I händelse av en olycka kommer räddningstjänsten oftast på plats som nummer två
och då har redan viktig tid gått. Vår önskan är att du som läser detta kan ställa dig
bakom vår gemensamma satsning mot ett tryggare Oxelösund.
Forskningen är entydig om att tiden till hjälp har betydelse, oavsett om det gäller ett
hjärtstopp eller en villabrand. Kommunens uppdrag är att vara på plats så snabbt
som möjligt med de resurser som krävs för att göra en livräddande insats. Men helt
oavsett våra satsningar inom egen organisation så är vi alltid beroende av dig, du
som finns ute på skolor, vårdboenden, kontor eller i hemmet.
Det är med din hjälp vi kan göra störst skillnad. Din insats i ett tidigt skede är det
som räddar liv, miljö och egendom. Det är du som är viktigast.
Vi vill på bästa sätt hjälpa dig att bli så bra du kan. Vi kan bistå med utbildning, information och praktiskt kunnande. Men vi behöver också att du ber om hjälp och tar
till dig av det vi har att erbjuda, den skyldigheten ligger på dig.
Vi vill ta tillfället i akt att både påminna dig om dina förpliktelser och berätta att vi vill
ha din hjälp på resan mot ett tryggt och säkert samhälle. Som medborgare i Sverige
lever vi efter flertalet lagar där Lagen om skydd mot olyckor är en av de som reglerar trygghetsarbetet. Du som individ har en skyldighet att först göra det du kan själv.
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1. Inledning
De flesta brott, olyckor, skador, samhällsstörningar eller andra orsaker till medborgarnas oro får på något sätt efterverkningar i kommunen. Att i samverkan med
andra aktörer kunna hantera trygghets- och säkerhetsfrågor över hela hotskalan,
med såväl individ som samhällsperspektiv, är därför en central kommunal arbetsuppgift. I det här kapitlet berättar vi om vad vårt handlingsprogram innehåller och
vilka övergripande mål som vi ska uppfylla.

1.1 Varför ett handlingsprogram?

Varje vecka dör nästan 60 personer och i genomsnitt 2 000 personer läggs in på
sjukhus till följd av olyckor i Sverige. Det orsakar stort personligt lidande för de utsatta och för människor i deras närhet. Samhällskostnaden för olyckorna uppgår till
65 miljarder kronor varje år, främst i medicinska kostnader och produktionsbortfall.
När vi aktivt och effektivt förebygger och hanterar olyckor kan vi både minska det
personliga lidandet och samtidigt göra stor samhällsekonomisk nytta.
Kommunen ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlingsprogram
för räddningstjänst och förebyggande verksamhet. Syftet med handlingsprogrammet
och vårt trygghetsarbete är att skapa förutsättningar för att med gemensamma krafter jobba mot ett tryggt och säkert samhälle.
Handlingsprogrammet är kommunövergripande och gäller för samtliga delar av Oxelösunds kommun för åren 2021-2023. Ansvar för programmets efterlevnad ligger på
samtliga förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen.

1.2 Risker och framtid

Varje kapitel i handlingsprogrammet redovisar olika risker, dock inte i mått av hur
stora eller små de är. För att vi ska kunna bedöma hur mindre och större risker ska
undvikas eller hanteras behöver vi använda riskanalyser som ett dagligt arbetsverktyg. Det ska ske genom en aktiv omvärldsbevakning med ett brett perspektiv.
Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen både
i Sverige och i omvärlden. Hoten har blivit mer komplexa och globala. En händelse i
en del av världen kan få följdverkningar i en annan. Integration, förtätning av städer
och pågående klimatförändringar blir ett allt viktigare område för vårt säkerhets- och
trygghetsarbete.
Det går inte att helt förutse framtida olyckor och kriser men genom att analysera
tänkbara händelser i relation till olika scenarier för hur samhället skulle kunna utvecklas kan vi redan nu anpassa åtgärder och prioriteringar för att möta framtidens
behov.
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1.3 Lag, mål och inriktning

Samhället ska ha en förmåga att förebygga och hantera konsekvenserna av det
som riskerar att inträffa.
Den Övergripande inriktning för samhällsskydd och beredskap som formulerats av
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska skapa en grund för gemensam riktning i arbetet samt underlätta prioriteringar, kommunikation och samverkan mellan olika samhällsaktörer.
Arbetet med samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som till
samhällets och Sveriges säkerhet.

Lagar och styrdokument

Ett flertal lagar och styrdokument ligger till grund för kommunens säkerhetsarbete,
bland andra;

o
o
o

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

o
o
o

Säkerhetsskyddslag (2018:585)

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160
Avtal och överenskommelser med andra kommuner och räddningstjänster

Kommunens övergripande mål och inriktning
Kommunens säkerhetsarbete ska;

o
o
o
o
o

Säkerställa kommuninvånarnas liv, hälsa, egendom och miljö

o
o
o
o
o

Internt säkerhets- och arbetsmiljöarbete

Reducera risker för störningar i samhällsviktig verksamhet*
Utgör en del av skyddet av Sveriges säkerhet
Skapa trygghet och förebygga brott
Värna personalens och de förtroendevaldas arbetsmiljö

För att nå de övergripande målen bedrivs och inriktas säkerhetsarbetet inom fem
huvudsakliga områden:
Skydd mot olyckor
Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Krisberedskap och civilt försvar
Säkerhetsskydd

*Med samhällsviktig verksamhet avses; Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller
säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller
säkerhet.
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Organisation och ansvar
Offentliga myndigheter har ett omfattande ansvar för att bland annat el- och vattenförsörjning, räddningstjänst, sjukvård och omsorg fungerar. Den enskilde ska kunna
räkna med akut hjälp och stöd vid en svår olycka. Det offentliga ska också ge den
enskilde förutsättningar att hantera sin egen säkerhet på ett rimligt sätt, till exempel
genom information 1.
Nyköpings kommun sköter vissa räddnings- och säkerhetsuppdrag åt grannkommunerna Gnesta, Oxelösund och Trosa. Arbetet utförs av Sörmlandskustens räddningstjänst och är reglerat i civilrättsliga avtal. I verksamheten arbetar ca 200 medarbetare, varav ca 150 som räddningspersonal eller i frivilliga räddningsvärn.
I Oxelösund beslutar kommunfullmäktige om handlingsprogrammet, med bland annat övergripande mål och inriktning.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhets- och trygghetsfrågorna i kommunen och utövar genom ansvariga tjänstemän fortlöpande uppföljning
och tillsyn över arbetet med det samhällsinriktade och interna säkerhetsarbetet.
Kommunens nämnder har ansvaret för att säkerhetsarbetet inom sina respektive
områden bedrivs enligt kommunens handlingsprogram och den lagstiftning som är
tillämplig på verksamheten.
Kommunens chefer ansvarar, inom sina verksamhetsområden, för att säkerhetsoch arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt handlingsprogrammet och tillämplig lagstiftning.
Kommunstyrelseförvaltningen har ett övergripande samordningsansvar för att kommunens samlade arbetsmiljö-, säkerhets- och beredskapsarbete bedrivs enligt
handlingsprogrammet, lagstiftning och övriga interna styrdokument.

www.dinsakerhet.se
*Benämns också som enheten ”Räddning och säkerhet”
1
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2. Kommunens interna säkerhets- och
arbetsmiljöarbete
Inriktningen för det interna säkerhets- och arbetsmiljöarbetet (SSAM) är att kommunens verksamheter ska bedriva ett arbete som förebygger ohälsa och olycksfall,
skador på egendom samt i övrigt säkerställer att verksamheten kan pågå med ett
minimum av skador och driftsstörningar.

Riskbild

Kommunen är utsatt för många olika risker genom sin breda verksamhet och sitt
stora lokalinnehav. Kommunen ansvarar även för en störningsfri verksamhet och
har ett allmänt socialt ansvar för kommunens invånare. Exempel på risker i kommunala verksamheter:
Stöld
Elolyckor
Buller
Trafik
Svinn
Rån
Olycksfall
Drunkning

Miljöskada
Brand
Smitta
Farliga ämnen
Fallolyckor
Rymning
Vattenskada
Våld

Fuktskador
Stickskador
Hot
Vattenpölar
Klämskador
Inbrott
Ras
Trasiga lekredskap

Mål, intern säkerhet och arbetsmiljö
Antalet incidenter och skadetillfällen i kommunen ska minska
Prestationsmål
A. Öka kunskapen hos kommunala chefer om systematiskt säkerhets- och
arbetsmiljöarbete.
B. Alla skolbarn, i utpekade årskurser, ska ges kunskaper om brandrisker, olyckor
samt allmän riskmedvetenhet
C. Genomföra säkerhetsronder i prioriterad samhällsviktig verksamhet
D. Utveckla arbetssätt för, och implementera, att rapportering av tillbud, störningar och incidenter kan sammanställas för kommunen som helhet
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3. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Inriktningen för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete är
förebygga brott och öka kommuninvånarnas upplevelse av Oxelösund som en trygg
kommun att leva och verka i.
Kommun samverkar med Polismyndigheten i ett situationellt förebyggande arbete
som bedrivs såväl på lång som på kort sikt.

Långsiktigt samverkansarbete
Utgångspunkten för det långsiktiga samverkansarbetet (1-2 år) är en lägesbild av situationen i Oxelösund samt analyser av orsaker till otrygghet och förekomst av brott.
Med lägesbilden och orsaksanalyser som grund upprättas en gemensam handlingsplan där planerade åtgärder, kring ett eller flera särskilt prioriterade områden, dokumenteras.
Något av de prioriterade områdena ges särskild uppmärksamhet genom att det
kommuniceras till kommuninvånarna som ett Medborgarlöfte, där kommunen och
polisen gemensamt förbinder sig att genomföra vissa åtgärder kopplade till ett specifikt problemområde.

Kortsiktigt samverkansarbete
För att gemensamt hantera uppkomna situationer bedriver kommunen och polisen
också ett mer kortsiktigt samverkansarbete genom metoden Effektiv Samordning för
Trygghet (EST).
EST är ett systematiskt arbetssätt där flera aktörer samverkar för att skapa en gemensam lägesbild kring otrygghet och brottslighet i en kommun. Lägesbilden används sedan som underlag för direkta beslut om trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder.
Metoden går i korthet ut på att utsedda personer hos medverkande aktörer regelbundet rapporterar händelser, incidenter och observationer till en central samordnare. Samordnaren sammanställer rapporterna och delar sedan en samlade lägesbilden med aktörerna. Lägesbilden används sedan som underlag för direkta beslut
om trygghetsskapande eller brottsförebyggande åtgärder.

Mål, Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
Mål för, och former för uppföljning av, det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet formuleras i samverkan med Polismyndigheten i den årlig handlingsplanen.
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4. Skydd mot olyckor
Sörmlandskustens räddningstjänst, som ansvarar för detta område, arbetar för ett
säkrare och tryggare samhälle där ingen människa kommer till skada och där inga
olyckor inträffar i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB:s ) nollvision. De prioriterade grupperna i det förebyggande arbetet är barn,
äldre och personer med särskilda stödinsatser från samhället.

Nationella mål för skydd mot
olyckor
I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
anges övergripande nationella mål för verksamheten skydd mot olyckor. Dessa nationella mål
är riktningsgivande. Utöver dessa mål ska kommunen själv formulera verksamhetsmål, anpassade utifrån den lokala riskbilden. De lokala målen ska även kopplas mot de nationella målen
och verksamhetsmålen i LSO.
Syftet med LSO tydliggjordes i regeringens proposition 2002/03:119:
Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindre som förstörs.
I LSO redovisas nedan nationella mål:
•

1 kap. 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

•

1 kap. 3 § Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt
sätt.

Kommande/framtid
Inom ramen för Räddningstjänstutredningen En effektivare kommunal räddningstjänst föreslås att det även ska införas ett nytt nationellt mål för den förebyggande
verksamheten.
”Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna
lag ska planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att
förhindra människors död och andra allvarliga skador.” (1 kap 3 a §)
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Nationell strategi
På uppdrag av regeringen har MSB kompletterat de nationella målen i LSO med
strategier. Denna komplettering redogör för hur brandskyddet bör stärkas genom
stöd till den enskilde. Strategin fokuserar på bostadsmiljö, där flest människor omkommer och skadas till följd av brand. Den nationella strategin innehåller en vision
och ett antal mål för brandskyddsarbetet vilka integreras i ROS förebyggande arbete.

Riskbild

Sörmlandskustens räddningstjänst som ansvarar för detta område verkar i en storstadsnära region med kraftig tillväxt. Riskbilden omfattar många skiftande händelsetyper vilket ställer krav på goda räddningsresurser och en organisation där medarbetarna har en bred kunskap, kompetens och förmåga att under varierande förhållanden arbeta med hela händelseförloppet från förebyggande till efterarbete.

Risker i hela verksamhetsområdet
Riskbilden i verksamhetsområdet kännetecknas av:
Sjöar och vattendrag
Skred/ras
Trafik-/transportolycka
Väder
E4
Järnväg
Klimatpåverkan
Anlagd brand
Skavsta Flygplats*
Översvämning/höga flöden

SSAB1
Trosa kåkstad
Linde Gas AB1
Skog
Studsvik området1
Vårdboenden
Höghusbebyggelse
Större oljeskada
Kulturhistorisk bebyggelse
Hamnar

Deponianläggningar
Stora idrottsanläggningar
Sommarstugeområden
Samlingslokaler
Sabotage
Vansinnesdåd
Sjukhus
Skadegörelse
Svafo*
Oxelösunds hamn*

1) Omfattas av Sevesolagstiftningen 2 och/eller av Lag om Skydd mot olyckor 2 kap 4§ (Kan bestå av ett eller flera bolag).
*

Omfattas av Sevesolagstiftningen 3 och/eller av Lag om Skydd mot olyckor 2 kap 4§

Riskbilden är utgångspunkten för kommunens förberedelser för räddningsinsats.
Dessa förberedelser beskrivs under rubriken ”Förmåga” samt i den kommunala planen för räddningsinsats riktat mot allmänheten.

2

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS (1999:381)

Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor SFS
(1999:381)

3
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Lokala risker inom kommunen
Oxelösunds kommuns riskanalys visar att riskbilden inte förändrats nämnvärt sedan
förra handlingsprogrammet. Riskbilden är till stor del kopplad till järnverket (SSAB
och AGA) och till Oxelösunds hamn. Dessa företag bedriver en sådan verksamhet
att de klassas som så kallade Seveso-företag och som farliga verksamheter.
Kommunen har också en kuststräcka mot Östersjön och en skärgård med permanentboende. Området är viktigt för fritidsaktiviteter och lockar många turister samtidigt som tillgängligheten för räddningsinsatser är begränsad vid exempelvis drunkning, personskador, miljöskador eller bränder. Kusten är också utsatt för risker genom den ökande fartygstrafiken. Det gäller inte minst oljetransporter och det oljepåslag som fartygshaverier kan innebära i en känslig och svårsanerad miljö.
Områden med risk för ras och skred är förhållandevis väl kända och det finns exempelvis skredriskkarteringar för områden med redan bebyggd mark. Kommunen har
vidtagit förebyggande åtgärder på flera platser och tar hänsyn till skredrisker i sin
samhällsplanering.

Förändringar i riskbilden
Energilagring

Hur energi produceras och lagras är något som utvecklas kontinuerligt. Idag kommer allt fler alternativ till fossil energiproduktion, till exempel solkraft, vindkraft och
vågkraft. En utmaning med denna energiproduktion är att lagra den energi som produceras. Det pågår mycket forskning kring hur energin kan lagras och många provar
sig fram genom olika lagringsmetoder. Ett sätt att lagra energin är i stora battericeller.
Nya former av energiproduktion och lagring innebär också nya risker och det krävs
kunskapshöjning inom räddningstjänsten för att kunna möta dessa nya risker. De
nya energiformerna är inte farliga, men det krävs kunskapshöjning och nya regelverk för att möta den nya riskbilden och därigenom förbygga olyckor.

Demografi

Sverige har en åldrande befolkning. Till följd av detta är det fler som bor kvar
hemma, en del med mer eller mindre stödinsatser från hemtjänst eller liknande.
Högst sannolikhet för brand är det hos högutbildade personer, barnfamiljer och personer födda utanför Norden. Det är lägre sannolikhet att det brinner hos äldre. Trots
att det mer sällan brinner hos äldre personer är det vanligare att äldre omkommer till
följd av en brand i bostaden. Detta visar på att personer i denna växande kategori
har sämre förmåga eller kunskap om att hantera en brand eller ett brandtillbud.
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Klimatförändringar

Enligt forskningsrön från SMHI 4 kommer klimatförändringarna sannolikt att medföra
längre nederbördsperioder, fler fall av extrem nederbörd och extrema vindar samt
högre havsnivåer med ökad risk för översvämningar, skred och andra skador. Det
kan öka risken för störningar och avbrott i samhällsviktiga verksamheter.

Samhällsutveckling

Samhällsutvecklingen medför också att sociala strukturer, värderingar och normer
förändras över tiden. Det kan bland annat ses i att det finns ett tydligt samband mellan segregation, socioekonomisk stress och antalet anlagda bränder (SP 5). Det är
rimligt att anta att även andra skadehändelser och olyckor har samma koppling.

Samverkan
Såväl före som efter en olycka behövs samverkan med andra myndigheter och resurser. Det kan röra sig om förstärkning av räddningsresurser från närliggande räddningstjänster men även om andra organisationer vilka agerar vid en olycka. Mer detaljerad information om samverkande resurser vid räddningsinsats (andra räddningstjänster, kem etc) finns under kapitlet Förmåga.

Region Sörmland

Oxelösunds kommun har genom Sörmlandskustens räddningstjänst avtal med region Sörmland om att närmaste räddningstjänstsresurser kan larmas vid förmodat
hjärtstopp, så kallat ”I väntan på ambulans” eller IVPA-larm.
En av regionens katastrofcontainrar är placerad på brandstationen i Nyköping.
Sörmlandskustens räddningstjänst har i uppgift att transportera ut containern och
upprätta en uppsamlingsplats med uppvärmt tält, så att akutsjukvården kan bedriva
sjukvård under tak på en olycksplats någonstans i regionen.

Polismyndigheten

Tack vare ett samarbete mellan polis, regionen och länets räddningstjänster är
Sörmlandskustens räddningstjänst med och ger snabb hjälp vid hot om suicid. När
SOS tar emot samtal om självmordsbenägna personer larmas alla ovanstående aktörer för att så tidigt som möjligt kunna avbryta händelseförloppet.
Hot om suicid var tidigare enbart polisens ärenden, men sedan 2013 är betydligt fler
personer i Sörmland utbildade att hantera dessa händelser.

www.smhi.se (sök ”klimatforskning”) och MSBs rapport ”Klimatförändringarnas konsekvenser för
samhällsskydd och beredskap – en översikt”
4

5

SP rapport 2013:22: ”Anlagd brand – ett samhällsproblem”
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Sambruk

Sörmlandskustens räddningstjänst har sedan 2013 deltagit i ett forum som kallas
”dialogmöte om sambruk”. Syftet är att dela goda idéer för att kunna förenkla, effektivisera och använda den kommunala resursen på ett bra och effektivt sätt och då i
första hand innan och i samband med olyckor och olyckshändelser.
Några av de arbetssätt som kan vara tillämpbara i en framtid är:
o konceptet ”I väntan på räddning” (IVPR) där t.ex. sjukvårdspersonal och teknisk
personal som är ute runt om i kommunen har de förutsättningar som krävs för att
kunna göra ett första ingripande vid en händelse i dess närhet
o gemensam kommunsamordningscentral mellan flera kommuner som tar emot
larm om brand, inbrott, kommunala fastighetsjourer och trygghetslarm
o förstärkt medmänniska där boende i ett område får larm och kan hjälpa till vid
hjärtstopp, brand m.m. i sitt närområde

Mål, Skydd mot olyckor
1. Antalet människor som omkommer eller skadas allvarligt vid
olyckor ska minska.
Majoriteten av bränder med allvarliga personskador inträffar i bostäder och personer
i åldersgruppen 80 år eller äldre är kraftigt överrepresenterade i dödsbränder. Förändringen i demografi med ökningen av andelen äldre personer i samhället medför
en förhöjd risk för bränder med allvarliga personskador.
Sörmlandskustens räddningstjänsts geografiska område är trafikintensivt med E4:an
och andra vältrafikerade riksvägar och en omfattande arbetspendling, vilket medför
ett stort antal trafikolyckor med risk för allvarliga personskador och där resandet till
och från kommunen förväntas öka med kommunens utveckling.
Vid vissa olyckstyper är det av särskild vikt att räddningstjänsten snabbt är på plats
för att kunna rädda liv. Den omfattande stadsutveckling som pågår riskerar att försämra framkomligheten i trafiken vid räddningsinsats.

Prestationsmål
a. Utveckla och bedriva effektivt förebyggande arbete inom området brandskydd i boendemiljö. Detta innefattar exempelvis samverkan i plan och byggprocessen, målgruppsanpassat arbete baserat på forskning och kunskap om vad som ger effekt,
samt att öka den enskildes förmåga att själv kunna förebygga och hantera bränder.
b. Initiera och driva samverkan för individanpassat boende genom samverkan mellan
räddningstjänst, socialtjänst, fastighetsägare, vårdgivare och kommun. Därutöver
också stödja vid implementering av individanpassat brandskydd.
c. Genomföra en olycksundersökning av samtliga bränder i boendemiljö med fokus att
hitta brandorsak. Genom att minska antalet inrapporterade bränder där brandorsak
saknas kunna arbeta och prioritera rätt utvecklingsinsatser.
d. Utveckla kunskapen om byggnadstekniskt brandskydd inom organisationens operativa personal. Vid ökad kunskap om byggnadstekniskt brandskydd ökar förmågan
att genomföra riskbedömningar exempelvis vid insatser.
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e. Öka delaktigheten i andra samhällsaktörers planering exempelvis för att över tid
säkra framkomligheten i trafiken vid räddningsinsats.

2. Risken för omfattande olyckor och samhällsstörning vid olyckor
ska minska.
Omfattande olyckor medför allvarliga konsekvenser för liv, egendom, miljö och samhälle. De kan även medföra störningar på samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur.
Sörmlandskustens räddningstjänsts område är en expansiv region med en komplex
och föränderlig samhälls- och riskbild. Det finns bland annat ett stort antal riskobjekt
samt transportleder för farligt gods och vid en olycka kan konsekvenserna bli stora.
Området står dessutom inför en förtätning av befintliga områden, nybyggnation samt
infrastrukturutveckling.
Omfattande olyckor kräver även mer resurser och ofta under längre tid.

Prestationsmål
a. Stärka samhällets samlade förmåga till ett snabbt ingripande. Att komma snabbt till
olycksplatsen ökar förutsättningarna för att bryta den negativa händelseutvecklingen i
ett tidigt skede.
b. Förmågan att hantera och begränsa skadeverkningarna vid sällanhändelser, komplexa
räddningsinsatser och kriser i samhället ska stärkas.
c. Räddningstjänsten ska utveckla sin förmåga till att utvärdera och dra lärdomar från sitt
insatsförberedande och skadeavhjälpande arbete
d. Genom ökat fokus på organisationens redundans och resiliens ska förmågan att genomföra räddningsinsats vid händelser med förhöjd hotbild, samhällsstörningar och
under höjd beredskap stärkas.
e. Genom ökat fokus på den enskilde medarbetarens kompetens och de mer komplexa
händelserna ska kvaliteten inom organisationens utbildnings- och övningsverksamhet
höjas
f.

Utveckla och säkerställa ett effektivt arbete mot farlig verksamhet (LSO 2 kap. 4 §) och
SEVESO anläggningar för att förebygga och förhindra allvarliga konsekvenser av
olyckor. Detta innefattar en tydlig gemensam planering av insatser, övning och utvärdering.
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3. Rollen som aktiv samverkanspart och samhällsaktör ska
stärkas.
Samhällsutvecklingen är i en intensiv fas och sker i ett högt tempo. Omfattande
stadsutveckling och byggnation samt demografisk utveckling är exempel på områden som skapar utmaningar utifrån det trygghetsskapande uppdraget.
Att agera som enskild aktör inom den egna uppdraget kan vara begränsande för att
nå effekt. Flera samhällsaktörer kan ha angränsande uppdrag, kunskap, arbetsmetoder och ha en potentiell synergi som inte tas tillvara när arbete sker som enskild
aktör.
Vid många räddningsinsatser utförs parallella uppdrag från flera myndigheter. Samverkan är en framgångsfaktor för ett effektivt skadeavhjälpande arbete – vid förberedelse såväl som genomförande.

Prestationsmål
1. Utveckla samarbetet med relevanta samhällsaktörer för att stärka samhällets samlade förmåga till ett snabbt ingripande och skapa synergier, utan att avvika från det
som ligger inom vårt uppdrag.
2. Utveckla förmågan att följa och delta i samhällsutvecklingen genom samverkan och
delaktighet i andra aktörers planering. Dels för att synliggöra egna uppdrag och behov, dels för att skapa förutsättningar till tidig styrning och anpassning av vår verksamhet.
3. Utveckla och tillämpa ett utåtriktat arbetssätt, vilket innebär att identifiera rätt mottagare, arenor och tidpunkter för att nå bäst effekt i aktuella frågor. Det innebär även
att påverka regelutformning samt följa eller initiera forskning inom relevanta områden
4. Kontinuerligt genomföra proaktiv kommunikation med allmänheten i aktuella trygghets- och säkerhetsfrågor
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5. Förmåga
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Hur snabbt kommer vi fram?
Den enskilde är en viktig aktör som förväntas att själv hantera och agera vid en
olycka. Den drabbade eller andra aktörer som finns i olyckans närhet är i många fall
en viktig resurs för att snabbt agera och vidta åtgärder för att hjälpa den drabbade.
Sörmlandskustens räddningstjänst är en samhällsaktör som tar vid där den enskilde
inte själv kan hantera olyckan. För att säkerställa en snabb och effektiv hantering
har Sörmlandskustens räddningstjänst säkerställt:
•

Hantering av inkomna 112-samtal genom SOS Alarm

•

Utalarmering och resurstillsättning genom anslutning till Räddningscentral Stockholms län (RCSL)

•

Fördelning av resurser över geografiskt ansvarsområde

•

Samverkan med angränsande räddningstjänster och kommuner för agerande
från snabbast tillgänglig resurs
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Figur 1 Responstiderna är hämtade från Sveriges Kommuner och Regioners årliga sammanställning ”Öppna jämförelser”

Sörmlandskustens räddningstjänst mäter responstiden som tiden från det att den
enskildes samtal inkommer till SOS Alarm till dess att en resurs har nått olycksplatsen. Uppföljning sker genom statistik från SOS Alarm för att möjliggöra en öppen
jämförelse med riket i övrigt.
Sörmlandskustens räddningstjänst följer kontinuerligt upp responstiderna och jobbar
för att den drabbade ska få hjälp vid en olycka så fort som möjligt, dels genom åtgärder för att minska den egna responstiden, dels genom att vara drivande i att
stärka samhällets samlade förmåga till ett snabbt ingripande.
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5.1 Beredskap för räddningstjänst

Beredskap för räddningstjänst upprätthålls av en operativ organisation som är bemannad dygnet runt. Samtliga resurser kan användas i hela regionen; Nyköping,
Gnesta, Oxelösund och Trosa och beskrivs i bilden på sidan 16.
Beredskapen är dimensionerad för att med en snabb första insats klara de enligt riskanalysen mest frekventa olyckstyperna och för att efter en styrkeuppbyggnad
kunna göra en samlad insats med de taktiska enheter som krävs vid större och komplexa ”sällanhändelser” som kan inträffa.
Sörmlandskustens räddningstjänst har för större delen av året en grundberedskap
för hela sitt geografiska verksamhetsområde. I syfte att kontinuerligt kunna säkerställa ett snabbt ingripande för att påbörja ett skadeavhjälpande arbete och genomföra effektiva insatser, har organisationen som inriktning att ha en flexibel beredskapsorganisation. Med förmågan att med differentierade styrkor kunna anpassa
beredskapen utifrån förändringar i riskbilden. Det kan handla om både kortsiktiga
förändringar utifrån inträffade eller kommande aktiviteter/händelser samt mer säsongsbetonade förändringar som kan vara under ett antal månader. Beredskapsorganisationen kan anpassas geografiskt både utifrån antalet personer i beredskap
och tillgängliga räddningsresurser.
Byggnader ska utformas så att det ges möjlighet till tillfredsställande utrymning vid
brand. Detta åstadkoms med två av varandra oberoende utrymningsvägar. Utrymning från fönster med hjälp av räddningstjänsten får användas som alternativ utrymningsväg för byggnader under förutsättning att vissa krav är uppfyllda. Normalt ska
utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning kunna påbörjas inom 10
minuter från dess att räddningsstyrkan har larmats. I Gnesta, Nyköping och Oxelösund finns byggnader som är dimensionerade och byggda så att alternativ utrymningsväg sker med hjälp av räddningstjänstens stegbilar. Se mer information i Råd
och anvisning ”Utrymning med hjälp av Sörmlandskustens räddningstjänst” där även
räddningstjänstens insatstider redovisas.
För att bostäder och mindre kontor ska kunna utrymmas med hjälp av stegbil, max
23 m eller bärbara stegar, max 11 m, ska de vara belägna inom 10 minuters insatstid. För att friliggande flerbostadshus med högst tre våningsplan ska kunna utrymmas med hjälp av bärbara stegar, är 20 minuters insatstid acceptabelt.
Vid brand i byggnad är Sörmlandskustens räddningstjänsts styrkor dimensionerade
för att kunna påbörja invändig släckning genom rökdykning alternativt påbörja utvändig utrymning med hjälp av stegutrustning inom normalt 10 minuters insatstid i de
orter där styrkorna är placerade. Vid brand i byggnad larmas alltid flera resurser direkt för snabbast möjliga resursuppbyggnad på skadeplats och för att säkerställa
förmåga att samtidigt kunna genomföra rökdykning och utvändig utrymning., vilket
inte är möjligt med endast en räddningsstyrka på plats.
Resurser för eventuella samtidiga händelser
Grundberedskapen för räddningsinsatser är dimensionerad för en första händelse.
Planering inför eventuella samtidiga händelser samt strategiska åtgärder för att
skapa en beredskap under pågående insats hanteras av RCSL som sköter utalarmering och ledning av Sörmlandskustens räddningstjänsts resurser.
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Samhällets organisation för att genomföra räddningsinsats
Sörmlandskustens räddningstjänst förmåga

Räddningstjänstens operativa resurser är organiserade och syftar till att bereda ett
så likvärdigt skydd mot olyckor som möjligt inom vårt geografiska område. Vi vet att
snabbhet är en viktig faktor då tiden till dess att olycksförloppets utveckling kan brytas är av stor betydelse för att begränsa skadorna och konsekvenserna av en
olycka. För att uppnå så stor effekt som möjligt och att snabbt kunna hjälpa den
som har drabbats av en olycka, så jobbar räddningstjänsten för att via samarbeten
och samverkan utveckla samhällets samlade förmåga till att genomföra en räddningsinsats.
Alla medarbetare i Sörmlandskustens räddningstjänst har förmåga att påbörja livräddning samt skadeavhjälpande åtgärder. Medarbetarna har metodförmåga att utföra skadeavhjälpande åtgärder, vilket upprätthålls genom regelbunden utbildningsoch övningsverksamhet. Organisationen strävar efter att individen, med stöd av sina
chefer, tar ett eget ansvar för sin individuella förmåga utifrån fastställda kriterier, vilket kompletteras med planerade utbildningar och övningar.
Heltidsbemanning
I Nyköpings tätort finns en brandstation med bemanning dygnet runt. Här ska räddningsfordon vara på väg mot skadeplats 90 sekunder efter larm. Denna station fungerar som centralstation för hela organisationen där ett antal specialresurser och
förmågor finns placerade, bland annat vattendykning, höghöjdsräddning, resurs för
insats med farliga ämnen. Tillgången till specialförmågor kan variera över året.
Stationen i Nyköping fungerar även som huvudstation åt övriga brandstationer där
både räddningsfordon och materiel servas och underhålls samt där extra räddningsmaterial förvaras. När personal ur beredskapen deltar i aktiviteter som till exempel
egen övning, utbildning och information till enskilda eller vid tillsyner kan anspänningstiderna bli något längre än normalt.
Räddningspersonal i beredskap
I Nyköpings tätort, Vrena, Nävekvarn, Gnesta, Oxelösund och Trosa finns brandstationer med räddningspersonal i beredskap (RiB). På dessa platser, förutom Nyköping, ska räddningsfordon vara på väg mot larmadress 5 minuter efter larm. I Nyköpings tätort ska räddningsfordon vara på väg mellan 8-10 minuter beroende på tid
på dygnet. För Nyköpings tätort gäller normalt 90 sekunder innan organisationens
heltidspersonal är på väg. RiB-styrkan i Nyköping åker normalt som första resurs på
andra larm då heltidsstyrkan är ute på annat uppdrag eller när förstärkning till pågående insats krävs.
Första insatsperson (FiP) är idag ett väl inarbetat koncept som idag finns på de orter
där räddningstjänsten har brandstationer, Gnesta, Oxelösund, Trosa och Vrena. FiP
finns idag också på orter där organisationen inte har någon övrig personal i beredskap, i Nävekvarn och i Vagnhärad. FiP innebär att en brandman/arbetsledare har
ett utryckningsfordon med sig under beredskapen och vid larm åker FiP direkt till
skadeplats vilket innebär att hjälpen kan komma fram tidigare.
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Resurser under uppbyggnad
Räddningsvärn/frivillig brandkår
På orterna Gåsinge, Kila, Nävekvarn och Tystberga finns räddningsvärn/frivillig
brandkår. Eftersom verksamheten bygger på frivillighet är målet att fyra personer
med räddningsfordon rycker ut inom 10 minuter efter ett larm. Idag är personalen
från ett av värnen anställd i organisationen medan de övriga värnen är egna föreningar som har avtal med räddningstjänsten.
Räddningstjänsten ser värnen som en viktig resurs i samhällets samlade förmåga till
att genomföra räddningsinsatser och har ambitionen att utveckla och stärka värnens
verksamhet genom att stärka både medarbetarnas kompetens och resurser i form
av fordon och material.
Beredskapsvärn
I Nyköping kommun finns ett nystartat beredskapsvärn, vilket är ett 2-årigt projekt,
vars syfte är att kunna användas vid olika typer av räddningsinsatser och samhällskriser eller andra insatser. I uppstartsskedet kommer beredskapsvärnet omfatta ca
20 medarbetare varav minst 70% har utomnordisk bakgrund. Ett beredskapsvärn
med så bred mångfald som möjligt och med många nationaliteter representerade
ses som stark resurs för att hantera framtida uppgifter inom operativ räddningstjänst
och vid samhällskriser, men även framtida utmaningar för kommunen inom det civila
försvaret.
Civil insatsperson CIP
För områden inom vårt geografiska upptagningsområde där räddningstjänstens resurser har långa framkörningstider har organisationen som mål att införa en organisation där frivilliga och lämpliga personer som bor i dessa områden engageras för
att bli en Civil insatsperson (CIP). Dessa personer utbildas med inriktning på första
åtgärder vid brand och första hjälpen, första åtgärder som kan ha stor och ibland direkt avgörande betydelse för olycksförloppets utgång. CIP är ett komplement till
räddningstjänsten innan räddningspersonal har hunnit komma fram, och syftar till att
stärka samhällets samlade förmåga till skydd mot olyckor.

Resurser via samverkan
Industri/flygplats
Inom vårt geografiska område har SSAB i Oxelösund och Studsviks kärntekniska
anläggning industriräddningstjänster och Skavsta flygplats en flygplatsräddningstjänst.
Stöd från andra räddningstjänster
Sörmlandskustens räddningstjänst har avtal om så kallad gränslös räddningstjänst
med räddningstjänsterna i Sörmland, Räddningstjänsten Östra Götaland samt med
regionens räddningstjänster i Gotlands, Stockholms, Uppsalas och Västmanlands
län. Organisationerna ska hjälpa varandra både som förstärkning och vid första insats. Överenskommelsen innebär att närmaste styrka alltid larmas.
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Dessutom har vi tillgång till MSB:s förstärkningsresurser inom skogsbrand, översvämning, oljeutsläpp och kemikalieolyckor.
Sörmlandskustens räddningstjänst har ett samverkansavtal med Brandkåren Attunda, Räddningstjänstens Norrtälje kommun, Räddningstjänsten Enköping-Håbo,
Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund, Uppsala brandförsvar, Räddningstjänsten Sala-Heby och Räddningstjänsten Gotland för att uppnå
god effektivitet och förmåga inom verksamhetsområdet räddningstjänst. Till detta
avtal finns även underavtal avseende samverkan gällande specialresurser för hantering av farliga ämnen.
Sjöräddning
Sörmlandskustens räddningstjänst är representerad i Sjöfartsverkets sjöräddningsråd för samverkan kring räddningsinsatser i kustområdet. De kommunala räddningsstyrkorna (se bild på sid 16) är en resurs även vid räddningstjänst på statligt vatten
där Sjöfartsverket och Kustbevakningen är ansvariga för livräddning respektive miljöräddning.
Information om gränsområden finns i stycket om ”Hamnar och deras gränser i vattnet”. Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner har även en oljeskyddsplan för
Östersjökusten.
Den ideella föreningen Sjöräddningssällskapets närmsta stationer ligger i Trosa och
Arkösund. Där finns bland annat tyngre båtar och svävare placerade.
Kustbevakningen har en station i Oxelösund. Kustbevakningens ansvar ligger på
statligt vatten när det gäller miljöräddning.
Flygräddning
Om en saknad luftfarkost hittas på marken eller i insjöar, vattendrag, kanaler och
hamnar ansvarar kommunen för räddningstjänsten.
Räddningstjänstens förebyggande förmåga
Sörmlandskustens räddningstjänst har ett förebyggande arbete med grund i aktuell
forskning och omvärldsbevakning. Den olycksförebyggande verksamhet består dels
av tillsyn enligt 5 kap. 1 § LSO och dels av övrig förebyggande verksamhet enligt 2
kap 3 § LSO (skriftlig redogörelse) samt 3 kap. 2 § LSO (information och rådgivning). En del av det lärande arbetet inom organisationen består av olycksundersökningar enligt 3 kap. 10 § LSO där orsak till olyckan och resultatet av insatsen analyseras.
Rengöring och brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § LSO inom kommunens område
utförs av externa skorstensfejare. Beslut om egensotning enligt 3 kap. 4 § LSO görs
av tjänstemän vid kommunen.
Organisationen strävar efter att hela tiden bredda arbetet med det förebyggande arbetet både inom egen organisation men även med samverkansparter inom samhällssektorn. Lagstadgade tillsyner prioriteras årsvis i framtagen tillsynsplan. Utöver
lagstadgade aktiviteter beskrivna ovan utgör Sörmlandskustens räddningstjänst
även remissinstans i bygg, plan, serveringstillstånd samt flertalet andra ärenden.
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5.2 Räddningstjänstens operativa förmåga
Förmåga att leda räddningsinsatser
Ledning av räddningsinsatser sker utifrån Sörmlandskustens räddningstjänsts ledningshandbok 6.

Organisationen är anpassad för att kunna hantera de vanligaste olyckorna med
egna resurser och kunna leda och samverka med tillkommande resurser vid en
större olycka. Förmågan kan ökas från en första ledning av enskild enhet till att leda
omfattande insatser med mycket personal och flera räddningsenheter insatta.
Ledningsorganisationen är uppbyggd för att hantera uppgiftsledning, insatsledning
och systemledning (5 nivåer). Sörmlandskustens räddningstjänst har en generell förmåga att uppgiftsleda över hela organisationens geografiska yta i samband med frekvent inträffade olyckor.
Vidare har Sörmlandskustens räddningstjänst förmåga att i samverkan med Södertörns brandförsvarsförbund bidra till regionens totala kapacitet av insatsledning vid
stora eller komplexa olyckor. Generell systemledning utförs kontinuerligt på räddningscentral, och kan expandera till särskild systemledning vid stora olyckor.

Figur 2 Ledningsnivåer inom Skrtj och Sbff. Systemledning sker av nivå 4 och 5 från räddningscentralen
Stockholms län (RCSL). Uppgiftsledning och insatsledning sker på skadeplats och av nivåerna 1-3.

Sörmlandskustens räddningstjänst och Södertörns brandförsvarsförbund har ett avtal gällande samverkan och ledning. De båda räddningstjänsterna ingår i ett gemensamt ledningssystem där den eller de räddningsresurser som är snabbast tillgängliga och mest lämpliga ska användas, oavsett kommun och organisationstillhörighet.
Syftet är att bli en effektivare och robustare räddningstjänst med bättre förmåga att
leda flera samtidiga eller komplexa räddningsinsatser. Utalarmering och ledning av
räddningsstyrkorna sker från räddningscentralen Stockholms län (RCSL).

6

Sörmlandskustens räddningstjänsts interna styrdokument - Ledningshandbok
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Sörmlandskustens räddningstjänst tror på tidig hantering av olyckan och strävar efter en snabb respons för att påverka det negativa händelseförloppet. Det operativa
systemet kan expandera och uppbyggnad sker systematiskt för att möta hjälpbehovet. Genom ledningsresurser optimeras kapacitet och insatsförmåga utifrån samhällets behov och händelsens karaktär.

Figur 3. Ett exempel på hur ledningsorganisationen kan byggas upp vid större insatser. Ledningsorganisationen utformas utifrån det ledningsbehov som insatsen kräver. Operativ chef är räddningsledare
för insatsen och är placerad på RCSL i Lindvreten. Samverkan med andra aktörer sker på flera nivåer i
ledningsstrukturen.

Södertörns brandförsvarsförbunds och Sörmlandskustens räddningstjänsts gemensamma system är ett dynamiskt system där läget från en minut eller timme till en annan kan förändras så pass, för att kunna hantera pågående händelser, att det krävs
en sänkt beredskap för andra larm.
De faktorer som påverkar dynamiken i systemet får i sin tur till följd att räddningsresurserna kan behöva hanteras på olika sätt vid olika tillfällen vad gäller resurssättning av händelser, ledning av det gemensamma systemet och beredskapshållning
för andra larm. Det betyder att. en resurssättning och beredskapshållning ena dagen
behöver inte se likadan ut nästa dag på grund av att det finns olika faktorer som påverkar på olika sätt.
För att kommunicera med varandra och med andra aktörer använder räddningstjänsten den digitala kommunikations- och larmmottagningsutrustningen Rakel. Rakel står radiokommunikation för effektiv ledning och är ett landstäckande kommunikationssystem där vi kan kommunicera med SOS som polis och ambulans på väg till
och under en insats.
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Förmåga att genomföra insats
Olyckor kan delas in i olyckstyper som till exempel brand, trafik- och andra kommunikationsolyckor, olyckor på vatten och öar, sjukvårdsuppdrag och utsläpp av farligt
ämne. Merparten av inträffade olyckor sker frekvent med liknande förutsättningar.
Konsekvenserna av dessa olyckor kan dock bli mycket stora för individen. Ett fåtal
olyckor blir stora och får konsekvenser inte bara för individen, utan även för grupper
eller för samhället som helhet. Sörmlandskustens räddningstjänst ska upprätthålla
en förmåga att hantera omfånget av dessa olyckor. I interna styrdokument redogörs
för vilka typolyckor och vilken förmåga (kompetens och utrustning) som Sörmlandskustens räddningstjänst ska ha 7.

Olyckor kan även grupperas och delas in utifrån hur frekvent de förekommer och utifrån olyckans storlek eller komplexitet vilket till stor del styr konsekvenserna av
olyckan. Sörmlandskustens räddningstjänst har erfarenhet av att hantera frekvent
förekommande olyckor (vardagsolyckor) och verkar aktivt för att någon annan vidtar
åtgärder innan räddningstjänstens resurser anländer till skadeplatsen. Frekvent förekommande olyckor hanteras primärt med egna resurser.
Responstiden är en kritisk parameter då behovet av snabba åtgärder avgör hur
olyckan utvecklas. Inom räddningstjänstens geografiska område finns därför resurser utplacerade med tillgång till släckbilar, räddningsbilar, tankbilar, räddningsbåtar,
höjdfordon och första insatsfordon.
Stora och komplexa olyckor inträffar sällan och räddningstjänsten har begränsad erfarenhet av att hanteras dessa händelser. Dessa insatser kännetecknas av de är resurs- och uthållighetskrävande och kräver i många fall stöd och hjälp från andra
räddningstjänster och aktörer i samhället. Sörmlandskustens räddningstjänst samarbetar med Södertörns brandförsvar avseende utalarmering och ledning av räddningsinsatser för att säkerställa vår förmåga att hantera sällanhändelser. Samarbetet innebär också att rätt resurser för att hantera stora och komplexa händelser
larmas vid behov direkt vid larm oavsett organisationstillhörighet.
Förmågan att genomföra räddningsinsatser beror på en rad faktorer; utrustningens
kapacitet, bemanning, kunskap och färdighet hos personalen samt tidsaspekter
såsom tid att påbörja och uthållighet mot ställd uppgift likväl som yttre skadeplatsfaktorer. Detta sammantaget varierar och det är omöjligt att för varje enskilt tillfälle
definiera den sammanvägda förmågan utifrån alla variabler. Varje händelse är unik
och åtgärderna anpassas efter omständigheterna för att möta hjälpbehovet. Den förmåga som krävs för att nå effekt kan därför inte beskrivas för varje enskild händelse
utan behöver generaliseras. En specifik räddningsinsats kan medföra behov av förmågor från flera kategorier.
Till exempel är räddningstjänstens förmåga att bekämpa en brand i en byggnad nästan alltid densamma avseende metod och teknikval men situationen i sig kan skilja
sig avsevärt beroende på sammanhanget och den rådande riskbilden, vilket kräver
helt olika förhållningssätt och taktiska val samt mental förberedelse hos personalen.

7 Sörmlandskustens Räddningstjänst interna styrdokument avseende operativ förmåga
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Genom övning och utbildning, med fokus på varje individ i den operativa organisationen, vill räddningstjänsten förvissa sig om att personalen är rustad för uppdraget
och har den sammanvägda förmågan som krävs.
Brandvattenförsörjning är en grundläggande del av den operativa förmågan. En förutsättning för att genomföra effektiva räddningsinsatser inom tätort är tillgången till
brandvatten via brandposter i det kommunala vattenledningsnätet. Både tillgängligt
flöde och närhet till brandposterna är avgörande för räddningstjänstens förmåga vid
exempelvis brand i byggnad inom tätort.
Som en del i att beskriva organisationens samlade förmåga att utföra effektiva räddningsinsatser har Sörmlandskustens räddningstjänst specificerat kompetenser och
räddningsutrustning för respektive station inom organisationen. Där anges vilken utrustning och utbildning som räddningstjänsten har bedömt vara nödvändig för att
kunna hantera olika typer av olyckor. I de interna styrdokumenten finns även angivna kunskapsmål kategoriserade per olyckstyp för ett antal olika befattningar inom
organisationen. Målsättningen för organisationens övnings- och utbildningsverksamhet är att varje individs behov inom den utryckande organisationen till stor del ska
vara styrande för planering och anpassning av övningar.
Hantering av kemikalieolyckor
Sörmlandskustens räddningstjänst ingår i en regionsgemensam samverkan för att
upprätthålla förmåga att hantera händelser med farliga ämnen. Syftet med samverkan med räddningstjänsterna i regionen Uppsala, Stockholm och Västmanlands län
är att uppnå en effektiv lednings- och insatsförmåga. Samverkan innebär en enad
nomenklatur, synsätt, metodik, grundförmåga och gemensam organisation för specialresurser för att hantera händelser med farliga ämnen.
Vill du läsa mer?
Plan för räddningsinsatser för Sevesoanläggningar
Om larmet går – information till allmänheten vid Sevesoanläggningar
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Hamnar och deras gränser i vattnet
Den kommunala räddningstjänsten ansvarar för räddningsinsatser inom hamnområdet. I följande bilder förklarar vi detta område genom avvikande färgmarkering.
I Nyköping, bild 1 nedan, begränsas området av Stadsfjärden, väster om meridianen genom Brandholmens fyr.
Bild 1

I Studsvik, bild 2 nedan, begränsas området av den del av hamnområdet som enligt sjökortet är stängt för obehöriga och markeras av bojar i Tvären.
Bild 2

I Trosa, bild 3 nedan, begränsas området till vattnen Hållsviken, Trosa Hamn och
Östra stadsfjärden, begränsade av en linje från nordöstra udden vid Eknäs rakt österut mot Öbolandet i väster och i öster en linje från Stora Kronskärs sydligaste udde
rakt västerut mot Lilla KronBild 3
skär.
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I Oxelösund, bild 4 nedan, begränsas området till vattnen innanför linjen Djursgravens västra sida till Jogersös nordvästra udde, via Käntingen till Femöre, linjen östra
spetsen Ljungholmen till nordvästra udden Furön (Bjurshalsen), Furöns norra
strandlinje till nordöstra spetsen Furön, via kumlet nordöst Furön till Danviksholmens
norra spets därefter nordvart via västra sidan om Hästholmen, Höga Hästholmen
och Korpholmen och slutligen rakt in mot Brannäs.
Bild 4

Varning till allmänheten
Vi kan varna och informera kommuninvånare vid allvarligare olyckshändelser via talmeddelande till fast telefoni och via SMS till adressregistrerade mobiltelefoner samt
till mobiler som befinner sig i området. Yttre larm via VMA-signalen (viktigt meddelande till allmänheten) finns i tätorterna Nyköping och Oxelösund. Varningen åtföljs av aktuell information, råd och anvisningar i radio och TV. Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal. Vidare information kan sökas på till exempel webbplatsen krisinformation.se, informationsnumret 113 13 eller på kommunens
Utomhuslarmet består av upprepade 7 sekunder långa ljudstötar med 14
sekunder tystnad, i minst 2 minuter.

5.3 Höjd beredskap
Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) bygger på fredsräddningstjänstens
grund och dimensioneras efter den aktuella hotbilden. Utgångspunkten för arbetet
med civilt försvar är krisberedskapen.
Enligt överenskommelsen mellan staten och Sveriges kommuner om kommunernas
arbete med civilt försvar 8 för åren 2018-2020 är prioriterade uppgifter: kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd, krigsorganisation och krigsplacering.

SKL 18/01807. Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar. Stockholm: Sveriges Kommuner
och Landsting

8
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Räddningstjänstens förmåga och uppgifter ska vara motsvarande vid ”normal” krishantering och räddningsinsats som vid höjd beredskap. Under höjd beredskap förväntas dock andra typer av händelser med särskilda konsekvenser gällande skadeutfall och hjälpbehov.
I LSO kap 8 anges några särskilda uppgifter för kommunal räddningsinsats att utföra
under höjd beredskap:
•
•
•
•

upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden
indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska
stridsmedel
delta i åtgärder för första hjälpen och transport av skadade personer och befolkningsskydd
att personal inom en kommuns organisation för räddningstjänst får tas i anspråk för
uppgifter som inte rör den egna kommunen.

Regeringens fortsatta inriktning av det civila försvaret under perioden år 2021–2025
har ännu inte presenterats. Under handlingsprogramsperioden avser Sörmlandskustens räddningstjänst återuppta förmåga för händelser kopplat till höjd beredskap och
väpnat angrepp. Beroende på inriktning och ambition i förutsättningarna som regeringen fastställer kan Sörmlandskustens räddningstjänsts arbete för att stärka det civila försvaret och den egna organisationens förmåga att genomföra räddningsinsats
under höjd beredskap behöva ändra omfattning och prioritering i förhållande till övrig
verksamhet.

6. Säkerhetsskydd
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och de verksamheter som är av
betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa
andra hot.
Arbetet med säkerhetsskydd fokuserar på:
•
•
•

Informationssäkerhet
Fysisk säkerhet
Personalsäkerhet

Säkerhetsskydd i Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun är enligt Säkerhetsskyddslagen skyldig att genomföra en säkerhetsskyddsanalys. Detta förtydligas i Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658)
samt i Säpos allmänna råd och anvisningar från 2019.
Säkerhetsskyddsanalysen är grunden för kommunens säkerhetsskyddsarbete. Analysen ska identifiera de skyddsvärda verksamheter i Oxelösunds kommun vars verksamhet påverkar Sveriges säkerhet vid ett avbrott eller en störning.
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I korthet ska säkerhetsanalysen svara på frågorna:
o

Vad ska vi skydda?,

o

Hur ska vi skydda oss?

Mot vad ska vi skydda oss?

o

Med analysen som grund ska kommunen upprätta en säkerhetsskyddsplan som redovisar åtgärder för att reducera identifierade risker.
Den nu gällande säkerhetsskyddsanalysen, med tillhörande säkerhetsskyddsplan,
fastställdes av kommunchefen i maj 2020. Analysen är sekretessbelagd enligt OSL
15:2.
Organisation
Kommunchefen är ansvarig för säkerhetsskyddet i Oxelösunds kommun (säkerhetsskyddschef). Kommunens säkerhetsstrateg ersätter säkerhetsskyddschefen i vissa
säkerhetsskyddsfrågor.
Samverkan kring säkerhetsskydd sker i första hand med Länsstyrelsen, Polismyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Mål, säkerhetsskydd
Oxelösunds kommuns säkerhetsskydd ska vara utformat så att de delar av
kommunens verksamhet som har kopplingar till Sveriges säkerhet skyddas.
Prestationsmål
Personal som jobbar med säkerhetsskydd och är placerade i säkerhetsklass ska ha
nödvändig utbildning om säkerhetsskydd.

7. Krisberedskap
Kommunfullmäktige i Oxelösund fastställde i november 2019 ett styrdokument för
kommunens arbete med krisberedskap 2019-2022 9. Styrdokumentet redogör för;
o
o
o
o
o
o

9

Utgångspunkter och övergripande inriktning för kommunens arbete med krisberedskap
Den övergripande styrningen av arbetet med krisberedskap i kommunens förvaltningar och bolag
Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
Kommunens planering avseende krisberedskap inom olika områden
Här redogörs för de övergripande principerna för krisberedskap. För närmare information hänvisas till det nämnda styrdokumentet.

Kommunfullmäktige 2019-12-11, § 136
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Krisberedskapens principer

Krisberedskapen i Sverige bygger på att samhällets olika aktörer inom ramen för sin
ordinarie verksamhet arbetar med att förebygga och bygga upp en förmåga att hantera olika former av samhällsstörningar. Det betyder bland annat att det vid en samhällsstörning inte finns någon separat aktör som kliver in och hanterar händelsen
utan grunden är att ordinarie strukturer och ansvar gäller även vid kriser.
Krisberedskapen styrs utifrån de tre grundläggande principerna för samhällets krisberedskap
Ansvarsprincipen
Ansvarsprincipen betyder att alla som har ansvar för en viss verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar vid olika typer av samhällsstörningar. I
ansvaret ingår även att samhällets olika aktörer ska samverka och stödja varandra.
Ansvaret att stödja och samverka med andra aktörer benämns i regel för den utökade ansvarsprincipen.
Närhetsprincipen
Med närhetsprincipen menas att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar
och av de som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den
drabbade kommunen (kommunal nivå) där krisen uppstått som är ansvarig. Om det
behövs ska länsstyrelsen (regional nivå) kunna gå in och stödja kommunerna och
därefter även den nationella nivån.
Likhetsprincipen
Likhetsprincipen innebär att aktörer inte ska göra större förändringar i organisationen än vad situationen kräver. Verksamheten ska alltså under samhällsstörningar,
så långt det är möjligt, fungera som vid normala förhållanden.
Baserat på de grundläggande principerna är krisberedskap därmed en förmåga som
skapas i ansvariga aktörers dagliga verksamhet. Krisberedskap utgör inget separat
område. Principerna genomsyrar all krisberedskap, vilket för kommunens del bland
annat innebär att principerna även kan ses som utgångspunkt för kommunens organisation. Verksamhetsansvar gäller i grunden även vid kris och störningar och den
verksamhet som är närmast berörd är också den som initialt är ansvarig för händelsens hantering. Målet för kommunens agerande vid kris är att ordinarie verksamhet
ska fortsätta att bedrivas så likt vardagen som möjligt.
Kommunen har ett geografiskt områdesansvar på lokal nivå. Det geografiska områdesansvaret utgör en betydelsefull del av krisberedskapen och regleras i lag. 10 Det
innebär bland annat att kommunen vid samhällsstörningar ska verka för att samordna krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer inom ramen för kommunens geografiska område. Kommunen ska även verka för samordning av kommunikation till allmänheten vid samhällsstörningar.

2 kap. 7§ i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
10
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Mål, krisberedskap
Målen för Oxelösunds kommuns kriskrisberedskap utgör en sammanfattad inriktning
för kommunens målsättningar under mandatperioden.

Mål 1: Oxelösunds kommun ska ha en grundläggande redundans och robusthet i samhällsviktig verksamhet.
Mål 2: Oxelösunds kommun ska ha förmågan att både utrymma och ta emot
ett större antal människor vid samhällsstörningar.
Mål 3: Medborgare i Oxelösunds kommun ska ha kännedom om sitt eget ansvar vid kris och Oxelösunds kommun ska ha förmågan att förmedla information till allmänheten vid samhällsstörningar.
Mål 4: Kommunen ska upprätta kontakter och erbjuda forum för samverkan
med relevanta externa aktörer inom kommunens geografiska område.
Mål 5: Kommunen ska inneha upprättade styrande och inriktande dokument
för kommunens arbete med krisberedskap för både före och under en samhällsstörning.
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8. Uppföljning, utvärdering och återföring
av erfarenheter
Uppföljning
Årsvis

I samband med årsbokslut, under årets första kvartal, genomförs en
uppföljning av handlingsprogrammets målområden.
I samband med delårsbokslutet följs prestationsmålen och dess indikatorer upp.
Uppföljningarna redovisas till kommunstyrelsen som en del av styrelsens egenkontroll.

Kvartal

Varje kvartal genomförs en verksamhetsuppföljning med ansvariga
tjänstemän, där löpande arbete och resultat inom respektive målområde presenteras.

Utvärdering
Årsvis

I samband med sammanställningen av årsbokslutet genomförs en utvärdering av resultatet för föregående år. Utvärderingen genomförs av
respektive ansvarig funktion/avdelning.

Kvartal

Resultatet av föregående kvartal utvärderas i samband med verksamhetsuppföljningarna.

Erfarenhetsåterföring
Det primära syftet med erfarenhetsåterföring från handlingsprogrammet är att förhindra att aktiviteter som inte bidrar till önskad måluppfyllelse identifieras och förändras/plockas bort.
Inom
SKRTJ

Erfarenhetsåterföring sker via samverkanssystemet och dess arbetsplatsträffar

Samverkan Erfarenhetsåterföring sker via befintliga kanaler (verksamhetsuppföljning, samverkansmöten, EST rapporter)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Thomas Hermansson

Datum

Dnr

2020-11-05

KS.2020.104

Kommunstyrelsen

Revidering av biblioteksplan 2021-2023
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta förslaget till biblioteksplan 2021–2023

2. Sammanfattning
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna besluta om en biblioteksplan. Oxelösund har haft
en biblioteksplan sedan 2008. Dagens biblioteksplan utgår 2020. I den nya bibliotekslagen
från 2014 lyfts biblioteksplanerna fram och den myndighet som har ansvaret för biblioteken
kommer att följa upp kommunernas biblioteksplaner genom att granska hur de har tagits
fram och hur de används

3. Ärendet
Biblioteksplanen består av en inledning som innehåller förändringar under planperioden.
Faktorer i vår omvärld som påverkar biblioteksplanen under perioden:


Antalet äldre blir fler



De senaste årens migration har inneburit fler barn och unga samt fler studerande på
svenska för invandrare (sfi) och i den kommunala vuxenutbildningen (komvux)



En snabb digital utveckling



En försämrad läs- och skrivförmåga hos unga



Demokratin sviktar i länder omkring oss



Vikten av att kunna kritisera källor ökar då antalet källor hela tiden ökar

Biblioteksplanen är kommunens styrande dokument för biblioteksverksamheten. Den
omfattar flera nämnders verksamhetsområden: utbildningsnämnden när det gäller
samarbete med förskolor, grundskola, kommunal vuxenutbildning och svenska för
invandrare samt vård och omsorgsnämnden när det gäller äldreomsorgen och omsorgen.
FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för barnoch ungdomsverksamheten. Barnkonventionen är lag och en handlingsplan för att
implementera den ska vara på plats inför 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Förslag till biblioteksplan 2021–2023

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2020-11-05

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kultur och fritidsnämnden (FÅ)
.

KS.2020.104

Thomas Hermansson
Kommunsekreterare/kanslichef

Svensk författningssamling

Bibliotekslag;
utfärdad den 31 oktober 2013.

SFS 2013:801
Utkom från trycket
den 12 november 2013

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde
1 § I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det
allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet och utgörs av:
1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål
2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla.

Ansvarsfördelning
3 § Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga
om vissa skolor, enskilda.
1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda
huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).
3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommuner som inte ingår i ett landsting.
4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av
högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.
5. För lånecentraler ansvarar staten.

1

Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26.

1

SFS 2013:801

6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som
enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.
Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvudmannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer bestämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att kunna ta del av information.
5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på
1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Folkbibliotek
6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov.
Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet
och kvalitet.
7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.
Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.
8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.
9 § På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt
få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.
Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande
tjänster, och
2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som
de har lånat.

Skolbibliotek
10 § Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.

2

Regional biblioteksverksamhet
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11 § Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i
länet.

Högskolebibliotek
12 § Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och
högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning
och forskning vid universitetet eller högskolan.

Lånecentraler
13 § För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det finnas en eller flera lånecentraler.

Samverkan
14 § I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
samverka.
15 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.
Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för
folk- eller skolbibliotek.
16 § Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning
till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skolbibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Biblioteksplaner
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.

Uppföljning
18 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna
och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats
och hur de används.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596)
ska upphöra att gälla.
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På regeringens vägnar
FREDRIK REINFELDT
BEATRICE ASK
(Kulturdepartementet)
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Norstedts Juridik AB/Fritzes
Elanders Sverige AB, 2013

Biblioteksplan för
Oxelösunds kommun
2021–2023

Diarienummer: KFN.2020.33

Datum: 2020-09-07

Diarienummer: KFN.2020.33

Biblioteksplan
Datum

2020-09-07

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2021–2023
Oxelösunds bibliotek är en del av allaktivitetshuset Koordinaten. Detta påverkar
bibliotekets inriktning och verksamhet. Biblioteket är ett unikt samhällsrum där alla är
välkomna. Uppdraget är att kombinera utvecklingen av digitala tjänster med det fysiska
rummet och fysiska medier. Detta är en del av biblioteks attraktionskraft och framtid.
Biblioteket är en plattform för information, lärande, möten och kreativitet. Det
kännetecknas av hög servicegrad och kompetens.
Faktorer i vår omvärld som påverkar biblioteksplanen under perioden:
Antalet äldre blir fler
De senaste årens migration har inneburit fler barn och unga samt fler studerande på SFI
och Komvux
En snabb digital utveckling
En försämrad läs- och skrivförmåga hos unga
Demokratin sviktar i länder omkring oss
Vikten av att kunna kritisera källor ökar då antalet källor hela tiden ökar
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1. Bibliotekets verksamhet styrs av demokratiska värderingar
Biblioteket ska värna den grundlagsfästa yttrandefriheten och verka för det
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Biblioteket ska bidra till att minska den digitala klyftan.
All personal på Koordinaten har genomgått HBTQ-certifiering. Personal och besökare
på Koordinaten ska bemötas lika oavsett kön, religion, etnicitet eller sexuell läggning.
2. Värdskap, bemötande och delaktighet
Alla besökare och invånare i Oxelösund ska känna att de är välkomna till biblioteket.
De ska ges lika möjligheter att ta del av bibliotekets tjänster.
Biblioteket ska vara bemannat under bibliotekets öppettider.
Bibliotekets personal ska vara serviceinriktad, professionell och tillmötesgående.
Mötet med besökaren ska stå i fokus.
Besökaren ska ges möjlighet att påverka och vara delaktig i biblioteksverksamheten.
Besökaren ska uppmuntras att lämna synpunkter på verksamheten, både skriftligt
och muntligt. Synpunkterna ska tas emot, diarieföras, beaktas och besvaras.
3. Barn och unga är prioriterade
FN:s Barnkonvention och Unescos skolbiblioteksmanifest ska vara vägledande för
barn- och ungdomsverksamheten. Barnkonventionen är lag och en handlingsplan för
att implementera den ska vara på plats inför 2021.
Alla barn i Oxelösund ska känna sig välkomna, trygga och sedda på biblioteket.
Barn och ungdomar ska ges goda möjligheter till läsande. Biblioteket ska ägna stor
omsorg åt att stimulera och väcka läslust hos barn och unga. Biblioteket ska ha ett
aktivt samarbete kring böcker och läsning med förskolor och skolor.
Stor vikt ska läggas på att stödja och utveckla barn och ungas språkutveckling och
kunskaps- och informationsinhämtning. Stor vikt skall också läggas vid att ge unga en
möjlighet att lära sig att ta del av och kritisera olika typer av källor.
Barn och unga ska erbjudas kulturupplevelser för att stimulera fantasi, kreativitet
och eget skapande.
Alla barn ska känna att de har möjlighet att påverka barn- och
ungdomsverksamheten på biblioteket.
Biblioteket ska samverka med de kommunala verksamheter, föreningar,
studieförbund, företag och intresseorganisationer som arbetar med barn- och
ungdomsfrågor.
Förskolan
I samverkan med förskolans personal och rektorer ska biblioteket stödja förskolans
arbete med språk- och lässtumulans. Biblioteket kompletterar förskolans bestånd av
barnböcker genom utskick av boklådor. Biblioteket erbjuder också sagostunder och
kreativa verksamheter på förskolan samt bjuder in förskolan till både för att låna och
för att delta i bibliotekets barnverksamhet, som tex utställningar. I samarbete med
barnhälsovården plockar bibliotekets personal ihop bokrecept till förskolebarn, som
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föräldrarna får hämta på biblioteket.
Biblioteket samarbetar också med familjecentralen genom att ta emot
föräldragrupper på biblioteket eller komma till familjecentralen och tala om böcker
och läsning.
4. Skolbiblioteksverksamhet
Unescos skolbiblioteksmanisfest ska vara vägledande för
skolbiblioteksverksamheten.
Biblioteket ska tillsammans med skolan arbeta aktivt för att stimulera barns och
ungdomars läs- och skrivutveckling samt källkritiska tänkande. Skolbibliotekens
verksamhet och bemanning bestäms gemensamt av skolans ledning och personal
och bibliotekets personal. Verksamheten kan bestå av bokpresentationer,
högläsning, skrivande, informationssökning och källkritik samt individuell
handledning av lärare och elever. Bibliotekets personal kan också ge enskilda elever
med läshinder tillgång till legimus för egen nedladdning av ljud- och e-böcker.
5. Informationscentrum och mötesplats för alla
Biblioteket ska erbjuda fri tillgång till information såväl fysisk som elektronisk.
Bibliotekets personal ska kunna visa, lotsa och hjälpa besökare att använda modern
informationsteknik för kunskapsinhämtning och lärande samt kritiskt tänkande.
Personal i informationen ska kunna biblioteks-, samhälls-, turist-, boknings- och
fritidsfrågor, samt frågor kring kulturevenemang
Konsumentinformation med en konsumentvägledare ska finnas på biblioteket. Den
ska bedrivas uppsökande, förebyggande och informerande. Informationsmaterial i
konsumentfrågor ska finnas i biblioteket samt digitalt via hemsidan. Personal vid
informationen ska kunna hjälpa till med enklare konsumentfrågor.
De kommunala verksamheterna ska ges plats att i biblioteket kunna informera om
sin verksamhet samt att när så önskas kunna möta kommunens invånare för
information och möten.
Invånarna i Oxelösund ska på biblioteket kunna ta del av Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningens översikts-och detaljplaner.
Kustbostäder och Oxelö Energi kan ha informationsutställningar på bibliotekstorget..
Oxelösunds föreningar och studieförbund ska ges möjlighet att informera om sin
verksamhet samt ges utrymme att göra mindre utställningar om sin verksamhet.
6. God tillgång till publika datorer
På biblioteket ska det vara god tillgång till publika datorer som kan användas utan
kostnad för den enskilde. För att minska den digitala klyftan bland människor skall
personalen i informationen handleda i enklare digitala tjänster, vid behov ska
besökare också kunna boka en bibliotekarie för att få hjälp. Bibliotekets datorer ska
hålla hög kvalitet och de ska regelbundet underhållas för att erbjuda användarna
bästa möjliga IT-kvalitet. Diskussioner ska föras med IT-avdelningen för att ge
besökarna en uppdaterad tillgång till program.
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Biblioteket ska erbjuda gratis Wi-Fi till besökarna.
7. Bibliotekets medier
Bibliotekets utbud av medier ska präglas av mångsidighet, aktualitet och kvalitet.
Biblioteket ska särskilt främja läsning och värna om litteraturens ställning och
intresset för kunskap och bildning.
Bibliotekets medier ska vara en inspirationskälla för lässtimulans, fantasi,
upplevelser, kultur i alla dess former, information, utbildning och kunskap. Urvalet av
medier ska ske i enlighet med demokratiska principer.
Lån av bibliotekets medier ska vara avgiftsfria oavsett publiceringsform, ingen
skillnad görs mellan fysiska eller elektroniska lån. Däremot kan avgifter tas ut för
porto, kopiering och andra liknande tjänster samt förseningsavgifter för lånade
medier.
Biblioteket ska kunna erbjuda många olika typer av medier förutom den tryckta
boken så som tidskrifter, e-böcker, och ljudböcker. I många fall ska den tryckta boken
även finnas i Stor Stil, i lättläst utförande samt i pocket.
Kurslitteratur för vuxenutbildning på grundskole-, gymnasie- och eftergymnasial nivå
samt SFI-utbildning kan köpas in.
Medieanslaget måste i möjligaste mån hålla en nivå som gör det möjligt att
tillgodose de behov som finns på medier av specifika slag.
Biblioteket ska hålla sig uppdaterad kring utbudet av nya medieformer och utifrån
resurser och efterfrågan i möjligaste mån skaffa dem till biblioteket.
Mediebeståndet ska vara aktuellt men även äldre medier med kvalitativt eller
kulturellt värde skall ges utrymme.
Utbudet ska till stor del styras av besökarnas behov och önskemål.
Biblioteket ska även kunna tillhandahålla mindre efterfrågad litteratur.
8. Bibliotekets tillgänglighet
Biblioteket ska ha generösa öppettider anpassade till invånarnas behov.
Lokalerna ska vara tillgängliga.
Det ska vara lätt att hitta i biblioteket.
Biblioteket ska ha en väl fungerande hemsida som gör biblioteket tillgängligt dygnet
runt via Internet.
Biblioteket ska bedriva uppsökande verksamhet för dem som av olika anledningar
inte själva kan ta sig till biblioteket.
9. Bibliotekets hemsida
24 timmars - biblioteket är målet med bibliotekets hemsida; www.koordinaten.se
På bibliotekets hemsida erbjuds många e-tjänster. Hemsidan ska vara lättillgänglig,
lättöverskådlig, aktuell, informativ, användarvänlig och interaktiv. Det ska vara lätt för
användaren att använda bibliotekets e-service som att reservera och låna om böcker,
lämna inköpsförslag, söka i katalogen och beställa fjärrlån (lån från andra bibliotek).
Via bibliotekets katalog kan man också hitta och ladda ner e-böcker och e-ljudböcker.
Vill man nå dessa via sin mobil/surfplatta används istället appen biblio. På hemsidan
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finns filmtjänsten Viddla tillgänglig och biblioteket har sin egenproducerade
litteraturpodd litteraturväven.
Hemsidan ska ha tilltalande layout och innehåll och ska syfta till att öka intresset för
biblioteket och locka till läsning och läsupplevelser. Det löpande arbetet med
hemsidan har hög prioritet och ingår i det dagliga arbetet. Bibliotekspersonal ska
uppmuntra och visa biblioteksanvändaren hur man enkelt använder bibliotekets
digitala tjänster. Tillgång till databaser och elektronisk media via hemsidan ska utgå
från användarnas behov och önskningar.
10. Publika arrangemang
Till främjande av kulturella upplevelser ska publika arrangemang genomföras.
Evenemang kan göras tillsammans med Koordinatens verksamheter eller i
samarbete med föreningar, intresseorganisationer, studieförbund, företag,
engagerade personer eller andra kommunala verksamheter.
11. Biblioteket och Folkhälsan
Biblioteket tillhandahåller litteratur och information kring folkhälsofrågor. Biblioteket
ska samverka med landsting, statliga myndigheter, vårdinrättningar, kommunala
verksamheter, föreningar, studieförbund, intresseorganisationer och företag i
folkhälsofrågor när tillfälle erbjuds.
12. Släktforskning
Biblioteket ska erbjuda särskilda studieplatser för besökare som önskar släktforska
samt litteratur och databaser i ämnet.
13. Lokalsamlingen
Till främjande för dokumentering och bevarande av Oxelösunds historia och nutid är
det är av största vikt att kommunens lokalsamling omsorgsfullt och noggrant vårdas
och att nya medier och ny dokumentering om Oxelösund görs tillgänglig för
invånarna.
För att öka tillgängligheten om Oxelösunds historia och kulturhistoria finns på
Koordinatens hemsida ”Det digitala Oxelösundsrummet”. Ett text- och bildarkiv med
artiklar, filmer, ljudinspelningar, lästips, Oxelösundsböcker i fulltext, mm. Oxelösunds
lokala föreningar är länkade till ”Oxelösundsrummet t.ex. Hembygdsföreningen,
skärgårdsmuseet, Järnvägsföreningen, Sjöfartsmuseet.
Det digitala Oxelösundsrummet” ska kontinuerligt uppdateras och nytt material ska
läggas upp på hemsidan för att bevara och förstärka intresset för Oxelösunds lokaloch kulturhistoria.
Oxelösunds bildarkiv med ca 20000 bilder ingår i ”Oxelösundsrummet”.
14. Bibliotekets tjänster för äldre och för personer med funktionshinder
Äldre och personer med funktionshinder ska ges likvärdiga möjligheter att ta del av
bibliotekets tjänster som övriga boende i Oxelösund.
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning,
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bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda
litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av bibliotekets tjänster.
Biblioteket ska erbjuda ett brett utbud av ljudböcker, fysiska och digitala. Biblioteket
ska kontinuerligt utöka och bredda beståndet av ljudböcker, dels via inköp, dels via
den för bibliotek kostnadsfria nedladdningstjänst som Myndigheten för tillgängliga
medel (MTM) erbjuder.
Biblioteket ska erbjuda ”Boken Kommer” till personer som bor hemma men inte kan
komma till biblioteket på grund av sjukdom eller fysisk funktionsnedsättning.
Bibliotekets lokaler ska vara handikappanpassade utifrån tillgänglighetsmålen för
allmänna lokaler 2010.
Biblioteket ska aktivt verka för att hitta väl fungerande samarbetsformer med Vårdoch omsorgsförvaltningen och dess brukare.
Synskadade ska ha tillgång till inläst litteratur och information.
Biblioteket ska ha ett brett och aktuellt bestånd av lättlästa medier.
Biblioteket ska ha regelbunden verksamhet på kommunens äldreboenden och
erbjuda de boende att ta del av bibliotekets tjänster och medier.
Biblioteket ska aktivt samverka med föreningar, studieförbund, frivilligorganisationer,
landstinget och övriga kommunala verksamheter för att skapa goda förutsättningar
för en god hälsa och en god livskvalitet för kommunens äldre invånare.
15. Bibliotekets tjänster för personer med läs- och skrivsvårigheter
På biblioteket ska finnas anpassad litteratur för personer med läs- och
skrivsvårigheter och inköp av lättläst litteratur ska prioriteras.
Bibliotekspersonal ska aktivt marknadsföra och informera om Myndigheten för
tillgängliga medels (MTM) nedladdningstjänst, legimus.
Personer med läs- och skrivsvårigheter ska erbjudas hjälp med litteratur- kunskapsoch informationsfrågor om så önskas.
Biblioteket ska aktivt medverka till att hitta samarbetsformer med skola och andra
aktörer som verkar för att underlätta kunskapsinhämtning och läsupplevelser för
personer med läs- och skrivsvårigheter.
16. Biblioteket tjänster för invånare med utländsk bakgrund
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och
personer som har annat modersmål än svenska.
Biblioteket ska erbjuda information och litteratur på de nationella
minoritetsspråken, på andra efterfrågade språk än de nationella minoritetsspråken
och svenska samt på lättläst svenska. Detta görs via egna inköp av medier eller via
lån från andra bibliotek och lånecentraler. Den digitala ljudbokstjänsten Världens
Bibliotek med ljudböcker på ett stort antal språk ska marknadsföras av biblioteket.
Oxelösund har ett ansvar att köpa in egen litteratur på språk som finns i kommunen.
Oxelösund är del av det finska förvaltningsområdet och därför ska inköp av medier
på finska prioriteras. Tryckt informationsmaterial ska finnas på finska.
Biblioteket ska samverka med kommunens SFI-utbildning.
Biblioteket ska vara en resurs för elever och lärare. Biblioteket ska ha ett brett och
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uppdaterat mediebestånd av kursböcker på gymnasie- och eftergymnasial nivå samt
grundläggande högskolenivå.
17. Det livslånga lärandet
Biblioteket har en viktig roll som kunskapsförmedlare och för individens möjlighet att
skaffa bildning, kunskaper och information.
Biblioteket ska vara ett redskap och en resurs för individens möjlighet till studier,
fortbildning och utveckling.
Att som vuxen kunna studera och bo kvar i Oxelösund är av stor vikt för att höja
kunskaps- och yrkeskompetensen bland kommunens invånare.
Biblioteket ska samverka med kommunens vuxenutbildning på grundskolegymnasie-, och eftergymnasialnivå och vara en resurs för de studerande. Även här är
det av vikt att biblioteket erbjuder kursböcker på gymnasie- och eftergymnasial nivå
samt grundläggande gymnasienivå. Biblioteket ska erbjuda visningar av biblioteket
och bibliotekets mediebestånd ska påverkas av aktuella utbildningar. På biblioteket
ska finnas studieplatser och datorer avsedda för studerande.
I biblioteket finns även Tysta rummet, ett rum där besökare ostört kan sitta och läsa
utan prat, telefoner eller andra ljudkulisser. Besökare ska kunna ”Boka en
bibliotekarie” för att få hjälp med informationssökning.
18. Samverkan med kommunens verksamheter
Biblioteket ska samverka med kommunens verksamheter i barn- och ungdomsfrågor,
utbildningsfrågor, vård- och omsorgsfrågor, miljö- och samhällsbyggnadsfrågor samt
andra kommunala frågor
De kommunala verksamheterna ska känna sig välkomna att använda biblioteket för
information och för möten med invånarna.
19. Samverkan med föreningar, intresseorganisationer och studieförbund
Biblioteket ska alltid vara öppet för olika former av samarbete och samverkan kring
frågor som rör Oxelösund och Oxelösunds invånare.
Föreningar, studieförbund och intresseorganisationer ska känna sig välkomna att
använda biblioteket som plattform och mötesplats för att nå ut till Oxelösunds
invånare.
Oxelösunds bibliotek ska vara en mötesplats och ett forum för möten mellan
föreningar, folkbildning, andra organisationer och kommunens invånare.
20. Allaktivitetshuset Koordinaten
Biblioteket ska tillsammans med Koordinatens många verksamheter fortsätta att
utveckla samarbetet för att ge Oxelösunds invånare ett allaktivitetshus som är en
mötesplats för alla.
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21. Miljö och hållbar utveckling
Information om miljöfrågor ska finnas tillgänglig på biblioteket. Dessa ska uppdateras och
utvecklas i takt med forskning och samhällsdebatt. Biblioteket ska i samarbete med tex
Oxelö Energi och Kustbostäder uppmärksamma miljöfrågor i samband med evenemang.
Bibliotekets personal ska på den egna arbetsplatsen aktivt bidra till att uppnå kommunens
miljömål.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Scherlin

Datum

Dnr

2020-11-03

KS.2019.141

Kommunstyrelsen

Motion om att utöka utbildningen och förståelsen för
entreprenörskap och entreprenöriellt lärande inom
grundskolan - från de låga åldrarna till högstadiet.
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

2. Sammanfattning
Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap
i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd
genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att
utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr.
2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under
hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta
samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl
förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt.
Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument
som finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad
bild av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns
inte, i dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än
något annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som
styrdokumenten anger ska ingå i elevens undervisning.
På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för
olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao
är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9
genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas
under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19.
De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge
eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval.
Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom
hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en
handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som
kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet
till det systematiska kvalitetsarbetet.
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Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur
framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter
fortgår.
Som komplettering till Utbildningsnämndens svar tillägger också
Kommunstyrelseförvaltningen genomförda och planerade aktiviteter inom
näringslivsfunktionen. Avseende Ung Företagsamhet (UF) så har skett och sker följande
aktiviteter under 2020 och 2021 där KSF representerat av Näringslivsansvarig samverkat
med Utbildningsförvaltningen:


23 september: Uppstartsmöte UF, Näringslivsansvarig och rektor + SYV på
Brevikskolan med syfte att hitta former för samverkan. Beslut att hålla dialog under
hösten och att starta upp 2021 med en workshop med samtliga lärare i åk 7-9 för att
planera införande av Ufs material i undervisningen från ht 2021.



19 november: Näringslivsansvarig och Utbildningschef har överenskommit med UF
att genomföra möte/workshop med samtliga rektorer i Oxelösund. Syftet är att gå
igenom UF material även för åk 1-3 och 4-6 för att diskutera hur detta kan användas
i undervisningen framåt.

KSF/Näringsliv och Utbildningsförvaltningen för även dialog med UF om hur man
gemensamt skulle kunna fånga upp de Oxelösundselever som går på gymnasium i
Nyköping eller annan ort och gör sitt UF-arbete där. Syftet skulle vara att stimulera till
fortsatt entreprenörskap och att väcka tanken på att starta företag i Oxelösund och även
framtida hemvändande till Oxelösund efter eventuellt arbete eller fortsatta studier på annan
ort. På det temat finns även tankar om UF-Alumni för Oxelösundsgymnasister.
Med anledning av de lämnade beskrivningarna av vidtagna och planerade åtgärder ovan
föreslås Kommunstyrelsen besluta att anse motionen besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Motionären (För kännedom)

Johan Scherlin
Näringslivsansvarig

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 51

2020-09-21
Dnr UN.2020.42

Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande inom verksamheten
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Huvudmannen har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap
i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd
genom utbildningen. Entreprenörskap i skolan innebär att eleverna ska ges möjlighet att
utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. I skollagen (SFS nr.
2010:800 1 kap 4§) och styrdokumenten för samtliga skolformer står att alla elever under
hela sin skoltid ska få möjligheter att utvecklas till aktiva och kompetenta
samhällsmedborgare. Det kan exempelvis ske genom att utveckla kunskaper såväl
förmågor, som att ta initiativ och arbeta kreativt, målmedvetet och ansvarsfullt.
Grundskolorna i Oxelösunds kommun har att förhålla sig till de nationella styrdokument som
finns gällande entreprenörskap i skolan. Förvaltningen har i dagsläget inte en samlad bild
av hur varje enskild skola jobbar med entreprenörskap i undervisningen och det finns inte, i
dagsläget, ett uttalat centralt mål att skolorna ska prioritera detta område mer än något
annat område inom läroplanen. Rektorer och pedagoger förväntas utgå från det som
styrdokumenten anger ska ingå i elevens undervisning.
På Breviksskolan arbetar skolledning och pedagoger med att möta elevernas intresse för
olika yrken genom att bjuda in näringslivet; företag och arbetsgivare besöker skolan. Prao
är ett område nära kopplat till entreprenörskap och är lagstadgad. Elever i årskurs 8 och 9
genomför Prao. Flera av dessa aktiviteter, undantaget Prao, kunde tyvärr inte anordnas
under våren 2020 på grund av rådande situation gällande Covid 19.
De utvecklingsområde som förvaltningen ser ett behov av att fokusera på framåt är att ge
eleverna en valkompetens inför sitt framtida val av utbildning och långsiktigt sitt yrkesval.
Utifrån läroplanens mål ska detta genomsyra undervisningen i flera olika ämnen genom
hela grundskolan. För att säkerställa att så sker kommer grundskolorna att ta fram en
handlingsplan kopplat till vilka yrken som finns och vilka förmågor och kompetenser som
kommer att behövas i framtiden. Arbetet med handlingsplanen kommer att vara nära knutet
till det systematiska kvalitetsarbetet.
Utbildningsnämnden kommer, under Q2 2021, att få en redovisning av hur
framtagande av handlingsplan och genomförande av ovan nämnda aktiviteter
fortgår.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2020-09-21

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Un- Svar på motion gällande utbildning av entreprenörskap och
entreprenöriellt lärande inom verksamheten

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Motionen anses besvarad.
______
Beslut till:
Förvaltningschef (för kännedom)
Motionären (För kännedom)
Kommunfullmäktige (för åtgärd)
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Datum

Dnr

2020-10-29

KS.2020.118

Kommunstyrelsen

Medlemskap i Energikontoret i Mälardalen AB
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
120 aktier om 100 kr förvärvas i Energikontoret i Mälardalens AB (orgnr. 556134-8698) och
förvaltas/placeras hos finansförvaltningen. Finansiering sker i finansförvaltningen.

2. Sammanfattning
Energikontoret i Mälardalen ABs bolagsstämma har beslutat om att nyemittera aktier så att
alla kommuner och regionen i Södermanland ska kunna bli delägare i Energikontoret i
Mälardalens AB för att ta del av den gemensamma kompetensresursen.
Idag är kommunen ”medlem” i Energikontoret i Mälardalen AB genom ett så kallat
serviceavtal tecknat med bolaget till en kostnad av 42 000 kr/år. Ett ägande skulle tillföra
kommunen:




kapacitet (tillgänglig personal)
kunskap (utbildade och erfarna energi- och klimatingenjörer)
finansiella medel (uppväxling av kommunens planerade energi- och klimatarbete)

Syftet med Energikontoret i Mälardalen ABs verksamhet är att stärka förutsättningarna för
regionalt samarbete med energi- och klimatfrågor, utveckla Energikontoret i Mälardalen AB
som gemensam kompetensresurs samt bygga upp fler regionala och storregionala energioch klimatsatsningar. Målet är att stödja kommunerna att växla upp redan planerade
klimatsatsningar med externa medel och öka takten i klimatomställningen. Genom ett
delägande får kommunen:




plats i styrelse och stämma som ger en styrande position i verksamhetens
utveckling
sänkt serviceavgift från 2021 med 50 procent (från 42 000 kr/år till 21 000 kr/år)
tillgång till Energikontoret i Mälardalen ABs kompetensresurs och bemanning för
avrop vid behov

Genom ett ägande ökar kommunens förutsättningar för ett hållbart
energiomställningsarbete. Energikontoret i Mälardalen ABs uppdrag är att stärka
förutsättningarna för välinformerade beslut, beteendeförändring och aktiviteter samt lokal
energiomställning. Bolagets kärnkompetens är energi och klimat samt mobilisering av
tredjepartsfinansiering för hållbar energiutveckling.
Beträffande aktiernas placering är rekommendationen att placera dem i kommunens ägo
och inte i ett av kommunens bolag. Detta för att säkra möjligheten att tillämpa Teckalundantaget vid upphandling.
Kommunfullmäktige är beslutande i frågor om förvärv av aktier och bolag varvid
kommunstyrelsen är beredande.
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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3. Ärendet
Bakgrund
Energikontoret i Mälardalen AB är ett aktiebolag ägt till 100 procent av det offentliga,
kommuner eller kommunala bolag. Styrelsen tillsätts enligt bolagsordning och
verksamheten drivs enligt ägardirektiv. Energikontoret i Mälardalen AB är ett av Sveriges
15 regionala energikontor, ett av fyra regionala energikontor drivet som bolag medan övriga
elva drivs som en avdelning/enhet i en politiskt styrd organisation, primärt regioner. I
Europa finns 360 regionala energikontor som verkar på likande sätt som de svenska
regionala energikontoren och liksom Energikontoret i Mälardalen AB har startats som EUfinansierade projekt via Europakommissionen.
Energikontoret i Mälardalens AB geografiska verksamhetsområde omfattar idag fyra län,
Södermanland, Uppsala, Västmanland och Gotland.
Den 13 maj 2020 ägs Energikontoret i Mälardalen AB av:
31,2 % Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna kommun
26,2 % Mälarenergi AB, Västerås stad
9,8 % Nyköpings kommun
8,4 % Ena Energi AB, Enköpings kommun
6,4 % Katrineholms kommun
6,0 % Strängnäs kommun

3,2 % Flens kommun
2,8 % Knivsta kommun
2,0 % Gnesta kommun
2,0 % Trosa kommun
2,0 % Vingåkers kommun

Erbjudande
Energikontoret i Mälardalen AB bjuder härmed in Oxelösunds kommun till köp av aktier.
Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till närmsta 1000tal.
Priset per aktie är 100 SEK. Oxelösunds kommun erbjuds köpa 120 aktier. Antalet aktier är
baserat på invånarantalet kvartal fyra år 2019. En aktiepost om 120 aktier förvärvas till en
kostnad av 12 000 SEK.
Bolagets årsstämma beslutade den 13 maj 2020 att erbjuda kommuner och regioner i
bolagets geografiska verksamhetsområde delägarskap. Årsstämman beslutade om en
riktad nyemission utan företrädesrätt fram till nästa årsstämma. Nyemissionen riktas endast
till kommuner (alternativt helt kommunalägda bolag) och regioner inom det geografiska
verksamhetsområdet. Nyemission sker efter intresse för aktieteckning.
Bakgrund och motiv
Energikontoret i Mälardalen ABs avsikt är att ägandet ska inkludera samtliga kommuner
och regioner i verksamhetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för lokal och
regional samverkan och samhandling.
Energikontoret i Mälardalen AB avser, mot bakgrund av det växande intresset för
energifrågorna i klimatomställningen, det ökade behovet och efterfrågan av kompetens och
resurser från ägare och målgrupper, stärka tillgången på kompetens och kapacitet i
bolaget.
Energikontoret i Mälardalen AB har bedrivit verksamhet i Södermanlands län sedan 1999
med kommunala politiker och tjänstemän representerade i bolagets styrande organ.
Energikontoret i Mälardalen AB bolagiserade verksamheten 2004 och idag är samtliga
kommuner i länet, med undantag för Oxelösund, delägare i bolaget.
Energikontoret i Mälardalen AB har ansvarat för ansökningar om finansiering och
utveckling av projekt som Biogas Öst och drivit projekt som exempelvis Nätverk för

3(3)

Tjänsteskrivelse
Datum

2020-10-29

KS.2020.118

energieffektivisering, LaddInfra Öst och Framtidens solel inom östra Mellansverige. Det har
resulterat i energieffektiviseringar som motsvarar 1000 ton CO2/år, 193 regionala
laddpunkter för elfordon samt en stark utveckling av den lokala solelproduktionen.
Energikontoret i Mälardalen AB tar ansvar för att driva på och inspirera till
klimatomställning.
Sedan år 2015 har Oxelösunds kommun serviceavtal med bolaget för att kunna ta del av
verksamhet och genom att nu aktivt ta del som ägare av bolaget har Oxelösunds kommun
större möjlighet att påverka bolagets utveckling, framdrift och nytta för huvudmännen.
Teckningsperiod
Anmälan till teckning av aktier ska ske under perioden 14 maj år 2020 till och med 31 mars
år 2021. En eventuell förlängning av teckningsperioden meddelas senast den 1 februari år
2021.
Utspädningseffekter
Antalet aktier är för närvarande 5000 och kommer efter full anslutning uppgå till högst 19
420 aktier.
Kostnader som åläggs ägare
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i aktieägaravtal och i serviceavtal.
Serviceavtal ska tecknas mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen AB senast i
samband med aktieköp. Styrelsen avser att revidera serviceavtalens omfattning och avgift
under verksamhetsåret 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Bolagsordning Energikontoret i Mälardalen AB
Ägardirektiv Energikontoret i Mälardalen AB
Förslag Serviceavtal Energikontoret i Mälardalen AB
Aktieägaravtal fastställt av bolagsstämman 20-05-13
Inbjudan delägarskap Oxelösund
Verksamhetsberättelse 2019 Energikontoret i Mälardalen AB

Johan Persson
Kommunchef

Mats Dryselius
kommunstrateg

Beslut till:
Ekonomichef

FÅ

Kommunchef

FK

VD Oxelö Energi AB

FK

VD Kustbostäder AB

FK

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

FK

Näringslivsansvarig

FK

Energikontoret i Mälardalens verksamhetsberättelse
för verksamhetsåret 2019.

2019
Verksamhetsberättelse
Energikontoret i Mälardalen stärker förutsättningarna för en hållbar energiutveckling i Mälardalen. Vi arbetar för att genom omvärldsbevakning, uppföljning
och analys av energi- och klimatdata stärka förutsättningar för välinformerade
beslut. Genom samverkan, spridning av goda exempel och innovation stärka
förutsättningar för beteendeförändring och ny teknik. Och genom kunskap, driv
och resurser stärka förutsättningar för lokal energiomställning.
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Konferenser och seminarier
Projekt
Energiplaner, klimatpaneler och CO2-budgetar
Förstudier
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Lokal och regional nytta
Regionalt Sörmland
Eskilstuna kommun
Nyköpings kommun
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Förord

Förord
Denna rapport förtydligar Energikontoret i
Mälardalens verksamhet i det geografiska
området, för ägare och kommuner med samverkansavtal. Rapporten är en verksamhetsbeskrivning och syftar till att ge en tydlig överblick av verksamhetens nytta.

Vår primära målgrupp och uppdragsgivare är bolagets
ägare och kommuner med serviceavtal. Men vårt arbete
stärker även förutsättningarna för hållbar energiutveckling hos övriga kommuner, offentliga och privata
aktörer och företag i länen Södermanland, Uppsala och
Västmanland samt delvis även i Region Gotland.

Rapporten beskriver hur Energikontoret i Mälardalen
arbetar och vad som teoretiskt och praktiskt sker i och
för det geografiska området för respektive kommun.
Översiktligt beskrivs även respektive projekt samt
verksamheten länsvis. Rapporten beskriver verksamhet
under år 2019.

Våra samverkansparter är i huvudsak myndigheter, lärosäten, inkubatorer, forskning och utveckling, branschoch intresseorganisationer, privata företag och offentliga
aktörer, såväl lokala som internationella. Dessa kan
bidra till att våra målgruppers behov och förutsättningar
för energiutveckling och omställning stärks.

Gemensam resurs
Energikontoret i Mälardalen är kommunernas gemensamma kompetensresurs för arbete med hållbar energiutveckling och klimatomställning. Vi bistår ägare och
kommuner med samverkansavtal enligt självkostnadsoch likställighetsprinciperna.

Expertkompetens inom energi och klimat
År 2019 hade bolaget 19 heltidsanställda ingenjörer,
samhällsvetare, statistiker, ekonomer, kommunikatörer,
projektcontroller, projektledare inom energi, miljö och
klimat samt två gruppchefer och en VD. Kompetenserna fördelas inom de verksamhetsområden som illustreras nedan.

Energikontoret i Mälardalen arbetar för en hållbar
energiutveckling genom att stärka förutsättningar för
välinformerade beslut, förändrade beteenden och teknik, lokal aktivitet samt lokal energiomställning.
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Mandat och förankring
EU
Energikontoret i Mälardalen startades år 1999 som ett av
dagens 360 regionala energikontor i EU.

för den kommunala energi- och klimatrådgivningen,
har tecknats med 27 kommuner i länen Södermanland,
Uppsala, Västmanland samt Region Gotland.

EU-kommissionen finansierar samverkansorganet
FEDARENE för de regionala energikontoren inom EU.
Energikontoren är utpekade som nyckelaktörer inom
Borgmästaravtalet för klimat och energi (Global Covenant of Mayors for climate and energy).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationellt
Energikontoret i Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor. Energimyndigheten har sedan 2002
samverkat med och finansierat de regionala energikontoren som kompetens, som lokal och regional kanal och
samordnande för den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Katrineholms kommun
Strängnäs kommun
Flens kommun
Gnesta kommun
Trosa kommun
Vingåkers kommun
Oxelösunds kommun
Mälarenergi AB (Västerås stad)
ENA Energi (Enköpings kommun)
Knivsta kommun
Uppsala kommun
Nyköpings kommun
Heby kommun

Regeringen har i 2019 års regleringsbrev till Energimyndigheten utpekat energikontoren som nyckelaktör i vad
gäller energieffektivisering, minskad klimatpåverkan
och energihushållning.
Förordning 2016:385 om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning utpekar energikontoren som
regional utvecklingsledare för den kommunala energioch klimatrådgivningen.
Lokalt
Kommunalt ägande – Energikontoret i Mälardalen AB
har politisk förankring och styrelsen bemannas av politiker och experter inom området. Styrdokumenten är:
•
•
•
•
•

Bolagsordning
Aktieägaravtal
Serviceavtal
Överenskommelser – omfattar regional utveckling
av kommunal energi- och klimatrådgivning
Verksamhetsplan

Ägande och kommuner med serviceavtal
Aktieägare har serviceavtal om samverkan med Energikontoret i Mälardalen. Kommunerna Oxelösund,
Uppsala och Heby har valt att endast teckna serviceavtal, de äger således inga aktier och ingår inte i styrelsen. Överenskommelser beträffande Energikontoret i
Mälardalens uppdrag som regional utvecklingsledare
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Nytta för ägare och kommuner med serviceavtal

Nytta för ägare och kommuner
med serviceavtal
Årligt serviceanslag från samtliga huvudmänaktuellt verksamhetsår: 2 088 600 kr. (Delbeloppet
för varje respektive huvudman redovisas längre
ner). Nedan beskrivs verksamhetens projekt
översiktligt. Mer information finns på www.
energikontor.se.
Lokal och regional energi- och klimatdata
Årlig sammanställning av energidata i visualiseringsverktyget Energiluppen. Data presenteras för respektive
kommun och samtliga kommuner med serviceavtal
har fri tillgång till verktyget och dess innehåll. Årligen
sammanställs en skriftlig rapport som distribueras till
kommuner med serviceavtal.
Energiluppens innehåll:
• Öppen data sammanställd i databas –
tillgängligt via nätet (inlogg erhålls via bolaget)
• Visualiserar energianvändning genom grafer,
diagram och bilder
• Rapportfunktion – printa enklare rapporter,
med grafer och bilder
• Jämförbarhet – data kan direkt i verktyget jämföras
nationellt eller mot annan kommun i Mälardalen
• Målindikatorer – verktyget informerar om
kommunens egna mål, och även de nationella
Visualiserat dataunderlag förenklar energi- och klimatarbetet. Energiluppens syfte är att erbjuda kommunerna underlag för välinformerade beslut, handlingsinriktning och överblick. Kommuner använder data i arbetet
med energieffektivisering exempelvis vid finansieringsbeslut, inriktningsbeslut, budgetering, prioritering,
policyförändringar eller arbete med strategier, handlingsplaner eller klimatredovisning.

let. Webinariet Borgmästaravtalet – en bra deal för små
kommuner finns som vägledning och stöd till kommunerna och presenterar grunder, möjligheter, goda
exempel och nyttor för kommuner att engagera sig för
ett synligt och strukturerat arbete.
Strategiskt expertstöd
Energikontoret i Mälardalen bistår kommuner med
serviceavtal i arbete med energi-, klimat- och utvecklingsstrategier, planer och handlingsprogram eller vid
upphandling och lokala energiaktiviteter och omställningsarbete.
Samordning och samverkan
Energikontoret i Mälardalen bidrar med kännedom om
lokala och regionala energi- och klimatrelaterade förutsättningar i regionala, nationella och europeiska nätverk och forum. Samordnande aktörer är till exempel
WWF, FEDARENE, SKR, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Energirådgivarna, CO2 gruppen-ÖMS, Fossilfritt Sverige, departement, länsstyrelser och regioner.
Initierar, processar och driver energirelaterade projekt.
Som är energieffektiviserande, kartläggande, potentialutredande, beteendepåverkande, kompetenshöjande,
medvetandegörande och praktiskt omställande.

Årlig kartläggning solel
Årligen presenteras en kartläggning över installerad
solel i nätet per kommun. Översikten visualiseras i bild
i den så kallade ”Gröna solkartan” via Energikontoret i
Mälardalen hemsida.

Omvärldsbevakning och spridning av goda
exempel
Energikontoret i Mälardalen bevakar och analyserar
omvärlden samt hämtar hem och sprider goda exempel
för att öka förutsättningarna för lokal energiomställning
och hållbar energiutveckling i Mälardalen.

Borgmästaravtalet
Energikontoret i Mälardalen bistår kommuner med
serviceavtal stöd för att engagera sig i Borgmästaravta-

Projektmobilisering och framdrift
Energikontoret i Mälardalen arbetar med projektmobilisering och drift av projekt inom energi och klimat-
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området lokalt, regionalt och storregionalt (d.v.s. inom
hela Energikontoret i Mälardalens verksamhetsområde),
nationellt och inom EU.
•
•

•
•

•
•
•
•
•

20 års erfarenhet av projektmobilisering och drift
Opartisk aktör – Vi konkurrerar inte med det
privata, ideella eller det offentliga. Det medför att
Energikontoret i Mälardalen bjuds in och ses som
en resurs hos många andra olika aktörer
Katalysator som bidrar med erfarenhet och kunskap
samt fyller de behov som finns för att en
projektansökan ska gå igenom
Samordnar berörda aktörer för gemensamma
projektinitiativ. Så väl regioner, länsstyrelser,
kommuner, offentliga bolag, privata bolag, institut,
lärosäten, ideella organisationer och myndigheter
Tillser finansiering – kartlägger möjliga
finansieringsvägar, fonder, program och utlysningar
Omvärldsbevakning – trendspanar för att ligga i
framkant och vara innovativa inom energiområdet
Metod för projektansökningar, görs enligt
LFA- metoden.
Tillgång till ”projektbanker”
Analyserar energidata, energiläge, omvärld,
utmaningar och potential

Kompetensresurs
Energikompetens - produktion, omvandling, distribution och användning samt effektivisering.
Klimatkompetens – energins klimatpåverkan
Beteendeförändring – metoder, påverkan, omställning
för att skapa bettendeförändring.
Spetskompetenser - Hållbart byggande, byggnader och
renovering, fossilfria transporter, fordon och infrastruktur, upprättande av energiplaner, strategier och handlingsplaner, energisystem, teknik och processer.
Projektmobilisering och projektledning.
Behovsanpassad kompetens – vid behov bistå kommuner med samverkansavtal med personella resurser.
Samordnar och utvecklar kommunal energioch klimatrådgivning
Samtliga kommuner har möjlighet att bedriva
grundläggande energi- och klimatrådgivning (EKR) i
sin kommun. Hur stort ekonomiskt stöd kommunen
kan få baseras på målgruppens storlek i kommunen.
Energimyndigheten finansierar regionala energikontor för samordning och utveckling av kommunal

energi- och klimatrådgivning. På varje energikontor
finns det en regional utvecklingsledare (RUL) som
energi- och klimatrådgivare (EKR) kan vända sig till
för råd och stöd i sitt arbete. RUL anordnar regelbundna träffar för EKR i regionen samt gör kommunbesök för att träffa rådgivaren såväl som dess
chef.
Samordning
Energi- och klimatrådgivningens förutsättningar att
vara samhällsekonomiskt effektiv ska vara säkerställd
genom en nationellt, regionalt och lokalt utvecklad energi- och klimatrådgivning som är känd och
erkänd hos kommunerna och deras medborgare.
Regionala utvecklingsledningen vid energikontoren
arbetar för att effektivisera och utveckla den lokala
rådgivningens arbetsmetoder genom att omvärldsbevaka, hitta samverkan med akademin och forskningen, bransch- och expertorganisationer och att testa
nya arbetssätt och metoder.
•

•

Webavstämningar i nätverket varannan vecka
för att erhålla ett löpande informationsflöde och
dialog mellan energi- och klimatrådgivarna, men
också möjliggöra kontinuerlig kontakt och mellan Energikontoret i Mälardalens projektledare
och kommunens rådgivning.  
Ett nyhetsbrev till energi- och klimatrådgivningen för att tillgängliggöra information från
Energimyndigheten, Energikontoret i Mälardalen
samt annan regional och lokal omvärldsbevakning som är relevant för rådgivningsuppdraget
lokalt.

Nätverksträffar har arrangerats vid tre tillfällen under 2019:  
•

•

Eskilstuna
Energimyndigheten var inbjuden som föredragshållare om framtidens energisystem, Uppsala
kommun informerade om sitt nya projekt Klimatlätt för att skapa medborgarengagemang för
hållbara livsstilar.
Visby, Gotland
Även vid detta tillfälle deltog Energimyndigheten
för att informera kring pilotprojektet om Gotland som föregångare i energiomställningen till
självförsörjande på förnybar energi. Under mötet

Verksamhetsberättelse 2019 Energikontoret i Mälardalen 6

Verksamhet och strategi

•

•

•

diskuterades också kring den roll rådgivaren har
för att stärka förutsättningarna för den lokala
energiomställningen av samhället.
Sala
Temat för träffen var Klimatfrågan, och inkluderade arbete med workshops, erfarenhetsutbyten
för samsyn av råd till målgrupperna, samt delning av goda exempel för vidare spridning och
inspiration.

Mässor har samordnats mellan Energikontoret i
Mälardalen och EKR på kommunen:
•

•

Brunnby lantbrukardagar
Energikontoret i Mälardalen och energi- och
klimatrådgivare från kommuner i Västmanland,
Södermanland och Uppsala bemannade montern.
Styrelsemässan i Västerås
Energikontoret i
Mälardalen och energi- och klimatrådgivare från
kommunerna har medverkat på mässor för styrelserepresentanter i bostadsrättsföreningar.

Övrigt
• Samordnat EKR:s medverkan i Radio P4 Södermanland vid fyra tillfällen under 2019. Medverkande kommuner var Trosa (inkl. Nyköping,
Gnesta, Oxelösund), Katrineholm (inkl. Vingåker, Flen) samt Eskilstuna (inkl. Strängnäs).
• Framtagande av informationsmaterial om förnybara drivmedel.
• Visitblad med kontaktuppgifter till kommunernas rådgivning.

Samordning mellan Energikontoret i Mälardalens projekt och energi- och klimatrådgivningen
av seminarier om solel och laddplatser. 9 stycken
seminarier om laddinfrastruktur (inom Laddinfra Öst 2.0) och 13 stycken solelseminarier (tillsammans med Framtidens solel i ÖMS)
Samordnad beställning av profilkläder för rådgivningen.

Utveckling
• Lokala och regionala utbildningsinsatser och
föredrag samordnas till nätverksträffarna.
• Utbildning inom rörlig media som kommunikationsverktyg, för att synliggöra energi- och
klimatrådgivningen lokalt.
• Seminarium om hållbart byggande tillsammans
med Informationscentrum för hållbart byggande.
Flera energi- och klimatrådgivare har deltagit.
• Flera energi- och klimatrådgivare i Södermanland har deltagit på de event som anordnas inom
Cykelsamverkan Sörmland under året. Cykeleventet på ReTuna och Sörmlands Cykelting
har innefattat föreläsningar och presentationer
av goda exempel, kopplat till hur man får fler att
välja cykeln som transportmedel.
• Samordnad nationell utbildningsinsats hos RISE
i Borås: Utbildning för Energi- och klimatrådgivare i fukt- och innemiljöfrågor. EKR från tre
kommuner från vårt nätverk deltog.
Coacher för energi- och klimat (CEK)
Coacher för energi och klimat fokuserar på små- och
medelstora företag med en energianvändning under
300 MWh. Det är ett separat stöd och coacher för
energi- och klimat ersätter inte kommunala energioch klimatrådgivare. Stödet till coacher och stödet
till energi- och klimatrådgivning kan komplettera
varandra. Det kan finnas både energi- och klimatrådgivare och coach för energi- och klimat i samma
kommun. Genom att delta får företag hjälp med att
sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och
minska klimatpåverkan. I Energikontoret i Mälardalens verksamhetsområde finns projektet på Gotland, i Köping, Arboga och Kungsör, Katrineholm,
Vingåker och Flen samt i Eskilstuna och Strängnäs
samt i alla kommuner i Uppsala län.
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Kommunikation
På Energikontoret i Mälardalen informerar vi
både om verksamheten som helhet och respektive pågående projekt. Kommunikationens syfte
är att bidra till verksamhetens övergripande
mål: att bidra till en hållbar energiutveckling,
effektivare energianvändning och ökad andel
förnybar energi.

För en hållbar energiutveckling i Mälardalen sedan 1999

Energikontoret
i Mälardalen

Vi använder främst regelbunden publicering i
Energikontoret i Mälardalen egna kanaler (webbplats samt konton på kanalerna LinkedIn, Facebook,
Instagram och YouTube), sökmotoroptimering, digital- och trycksaksannonsering, pressutskick och det
personliga mötet (seminarier, workshops och närvaro på
exempelvis mässor och konferenser).
Publicitet 2019
Energikontoret i Mälardalen arbetar aktivt med att tipsa
journalister om vad som händer inom verksamheten
och pågående projekt. Det kan till exempel handla om
spännande föreläsare som deltar på Svenska
Solelmässan, högt deltagande i kampanjer som
”Cykelvänlig arbetsplats” och projektinsatser som har
lett till stora energibesparingar för privatpersoner, företag eller andra organisationer. 2019 resulterade detta i ett
flertal införanden i svensk press, till exempel:
•

•

•

•

”Rekordmånga familjer vill bli testcyklister”
Radio P4 Sörmland, 12 april 2019
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=7196107
”Mats jagar energiläckage från 70-talsvillan i
Västerås"
SVT Nyheter Västmanland, 6 augusti 2019
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/
har-ar-energijagaren-som-lyckats
”Så kan vi skapa en mer hållbar bygg- och fastighetssektor”
Svensk byggtidning, 26 november 2019
https://www.svenskbyggtidning.se/2019/11/26/sakan-vi-skapa-en-mer-hallbar-bygg-och-fastighetssektor/
”Heldag i Eskilstuna med cykeln i fokus”
Eskilstuna-Kuriren, 30 november 2019
https://www.ekuriren.se/nyheter/eskilstuna/heldagi-eskilstuna-med-cykeln-i-fokus-sm5288182.aspx

Vi firar 20 år!
Från då till nu – energi- och klimatsmart samhällsutveckling.
Hållbar utveckling – en fråga för hela samhället. Svenska Solelmässan.
Hållbara städer med Världsnaturfonden WWF.

Jubileumsmagasin
För att uppmärksamma verksamhetens 20-årsjubileum
och samtidigt lyfta goda exempel från diverse samarbetsparter och avslutade projekt, producerade vi ett magasin om 40 sidor. Magasinet publicerades digitalt och
trycktes i 150 exemplar, av vilka majoriteten har distribuerats till samverkansparter, medlemmar i styrelsen,
ägarkommuner och potentiella ägarkommuner. Medverkar i magasinet gör bland andra European Federation
of Agencies (FEDARENE), Energikontoren Sverige,
Mälarenergi, Svensk Byggtjänst, ALMI och
Världsnaturfonden WWF. Den grafiska utformningen togs fram i samarbete med den Uppsala-baserade
reklambyrån Zellout AB.
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Projekt

Informationsnod för Horisont 2020
Energikontoret i Mälardalen informerar offentliga aktörer i Mälardalen om finansieringsmöjligheter för energirelaterade projekt i EU-programmet Horisont 2020.
Uppdraget genomförs i samverkan med Energimyndigheten och Vinnova. Horisont 2020 har ett tydligt fokus
på samhällsutmaningar, och kommuner är viktiga för att
nå EU:s mål inom energi- och klimatområdet.

Nätverk för energieffektivisering
Arbetet vänder sig till små och medelstora företag med
en energianvändning över en gigawattimme (GWh).
I projektet koordinerar Energikontoret i Mälardalen i
samarbete med Energimyndigheten regionala företagsnätverk i syfte att hjälpa och stödja deltagarna i arbetet
att sänka sin energianvändning. Totalt sett deltar 330 företag i 35 nätverk över hela landet. Av dessa koordinerar
Energikontoret i Mälardalen 46 företag fördelade i fem
nätverk, vilket är flest av alla samverkansparter i landet.

Svenska solelmässan
Sveriges viktigaste mässa och samlingsplats för solel
lockar årligen ett tusental besökare till Uppsala Konsert
& Kongress. Mässan har utvecklats till en internationell arena med besökare och utställare från hela världen. Svenska solelmässan har initierats, utvecklas och
drivs av Energikontoret i Mälardalen i samverkan med
STUNS Energi.
Energiting Östra Mellansverige
En årlig energikonferens i Eskilstuna med upptagningsområde Östra Mellansverige. Energitinget är en
samlingsplats för energifrågor som hittills erbjudit olika
tema varje år, så som energieffektivisering, små och
medelstora företag, energi i regional utveckling etcetera.
I december 2019 gick tredje upplagan av Energitinget
av stapeln med temat hållbara fastigheter. Konferensen
lockade såväl bostadsrättsföreningar som kommunala
och privata fastighetsbolag.
Sörmlands Cykelting
En heldagskonferens för att utveckla, inspirera och
främja cykling i Sörmland. Sörmlands Cykelting arrangerades första gången i december 2019, inom ramen
för projektet Cykelsamverkan Sörmland. Sörmlands
Cykelting bjöd på inspiration, tips och goda exempel
på hur vi kan åstadkomma ökad cykling i länet utan
kostsamma åtgärder. Under dagen diplomerades även
deltagarna i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats och en
cykelinspirerad minimässa anordnades i anknytning till
eventet. Konferensen vände sig framförallt till deltagarna i nätverket Cykelsamverkan Sörmland, politiker och
kommunala tjänstemän, men även andra cykelintresserade var välkomna.

Samtliga deltagare har fastställt ett nuläge genom en
energikartläggning och får sedan hjälp att ta sig an den
förbättringspotential som finns i verksamheten. Utöver
Energikontoret i Mälardalens stöd har varje nätverk
även en upphandlad extern energiexpert, som ger
deltagande företag upp till 150 timmars skräddarsydd
sakrådgivning. I nätverken arrangeras träffar mellan
företagen 3-4 gånger per år för att få till erfarenhetsutbyten och inspiration. Dessa används även som tillfällen
att utbilda företagen inom olika ämnen kopplade till
deras energiarbete.
Nätverksarbetet ska på detta sätt hjälpa företagen att
överbrygga de hinder som finns för att uppnå ett systematiskt och strukturerat energiarbete. Detta ska stärka
företagens konkurrenskraft genom minskade energikostnader, minskad priskänslighet samt ett stärkt varumärke med minskad miljöpåverkan. Projektet startade
2016 och pågår fram till 2021, med ett slutligt mål att ha
minskat företagens energianvändning med
15 %. Energidata för 2019 sammanställs nu, och när 2018
summerades så var den genomsnittliga effektiviseringen
i de 5 nätverken 10,2 %.
Regionala Noder fas 2
Arbetet vänder sig till små och medelstora företag (SMF:er) med en energianvändning på minst 300 MWh/
år, lantbruk med mer än 100 djurenheter och momsregistrerade bostadsrättsföreningar. Inom projektet bidrar
Energikontoret i Mälardalen med rådgivning kring
energieffektiviserande åtgärder och hjälper verksamheterna framåt i sitt energiarbete. Stort fokus ligger på att
få dem att genomföra en energikartläggning, vilket är ett
första steg när man ska börja energieffektivisera. En energikartläggning visar hur mycket energi verksamheten
nyttjar under året och hur den är fördelad på olika
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system och processer i verksamheten. Energikontoret i
Mälardalen förmedlar även information om olika finansiella stödmöjligheter som verksamheterna kan ansöka
om samt hjälper dem genom hela ansökningsprocessen.
Framtidens solel i Östra Mellansverige
Projektet vänder sig till SMF i syfte att stärka deras
verksamhet genom att investera i solel. Projektets bas
är hemsidan som är en uppbyggd kunskapsbank om
solel för klimatsmart tillväxt i näringslivet http://www.
framtidenssolel.se/. Kunskapsbanken erbjuder mängder
av samlad kompetens i form av lathundar, upphandlingsunderlag, mallar, kartläggningar, goda exempel, stöd
och råd, aktuella spaningar och krönikor. Arbetet har
kompletterats med utåtriktade aktiviteter så som exempelvis turnerande solföreläsningar med miniutställning,
större föredrag och riktade seminarier. Projektets fas 1
startades under 2016 och under den fasen lanserades
konceptet Solturnén. Solturnén genomförs varje år i
olika form med aktuella teman inom solel. Under 2019
genomfördes Solturnén med fokus på lantbrukare och
företagare. 6 orter besöktes i egen regi (2 i Uppsala och
4 i Södermanland) och 8 orter besöktes i Västmanland
vilka anordnades tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland. Fokus för besöken låg på säkra installationer
och tillfällena besöktes av totalt 500 personer.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
En uppväxling av tidigare samarbetsprojekt mellan
Energikontoret i Mälardalen och våra kollegor i Örebro
och Östergötland. Projektet har fokus på målgruppen
fastighetsägare och syftar till att minska utsläppen av
koldioxid och underlätta omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att till exempel ge fastighetsägare
och bostadsrättsföreningar möjligheter att testa innovativa, digitala lösningar och skapa forum för erfarenhetsutbyten ska de bli stärkta i sitt arbete för att minska
sin – och ställa om till en smartare – energianvändning.
Projektet drivs genom Energikontoret i Mälardalen i
Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län och
pågår till 2022. Projektet byggde från 2019 vidare på en
tidigare etapp från 2016. Nuvarande etapp har startat ett
nätverk för bostadsrättsföreningar, deltar idag gör ca 30
föreningar vilka har inlett sitt energieffektiviseringsarbete tillsammans med oss på Energikontoret i Mälardalen. Utöver nätverket har utåtriktade satsningar såsom
effektseminarier genomförts i samverkan med andra
aktörer.

Laddinfra ÖST
Samordning av kunskap och aktiviteter för ladd-infrastrukturplanen som tre länsstyrelser tillsammans tagit
fram. Projektet erbjuder seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter, utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och arbetsgivare samt fördjupat stöd och
rådgivning för målgruppen.
År 2019 var projektets sista verksamhetsår, totalt arrangerades 16 utåtriktade seminarier med miniutställning.
Flertalet av dessa utfördes i samarbete med de lokala
energi- och klimatrådgivarna. Sammanlagt deltog 740
personer ur målgrupperna små och medelstora företag,
arbetsgivare, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Det kan klart konstateras att intresset för laddinfrastruktur har ökat markant under projekts löptid. Fördjupat
stöd har getts till ett flertal organisationer ur målgruppen samt att Energikontoret i Mälardalen tillhandahållit
vägledning kring ansökan för stöd från Naturvårdsverket för installation av laddpunkter.
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader i
ÖMS
Företag inom fastighetsbranschen har i Sörmland och
Östergötland efterfrågat en struktur för samverkan kring
hållbarhetsfrågor som möjliggör inhämtande och spridning av kunskap. Det fastighetsnätverk som är etablerat
i Örebro län kommer inom projektet stå som förebild
för det nätverk som kommer att initieras och byggas
upp i Sörmland och vidareutvecklas i Östergötland. I
projektet ingår aktiviteter för att bidra till en utökad
digitalisering, mer miljövänliga materialval och hur
byggnader kan utgöra samhällsnytta genom exempelvis
effektbalansering av elnät. Målet är att fler fastighetsägare i ÖMS minskar sina klimatutsläpp. Projektet startade
i november 2019, drivs tillsammans med energikontoren
i Örebro och Östergötland och pågår till 2022-12-31.
Energieffektivisering i offentlig sektor
Projektet samlar kommunala fastighetsbolag, leverantörer av energitjänster, högskolor och energikontor för att
tillsammans utveckla metoder för att upphandla energitjänster, med syftet att öka energieffektiviseringen inom
offentlig sektor och utmana näringslivet till utveckling.
Projektet ska även arrangera ett hackathon för studenter, ta fram ett verktyg för kvantifiering av mervärden,
öka medvetenheten i ledningen hos offentliga aktörer
om fördelar med energieffektivisering samt inspirera
fler kvinnor att söka sig till branschen. Under 2019 har
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Energiplaner, klimatplaner och
CO2-budgetar

3 nätverksträffar genomförts för att diskutera upphandling av energitjänster. Projektägare är Energieffektiviseringsföretagen. Samarbetsparter är Energikontoret
i Mälardalen, Energikontor Region Örebro Län samt
Mälardalens Högskola och Linköpings universitet.
Cykelsamverkan Sörmland
Cykelsamverkan Sörmland är ett arbete för omställning
inom transportområdet. Inkluderar nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad, förändringsstimulerande aktiviteter som Cykelvänlig arbetsplats,
Testcyklist och Vintercyklisten. Projektet drivs tillsammans med Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Nyköping och Strängnäs.
Digital databas för nudgeing
Projektets övergripande syfte är att ta fram en digital
databas med goda exempel på hur nudgeing kan främja
en energieffektiv vardag. Databasen ska tillgängliggöra
forskning via ett konkret digitalt verktyg som energikontor, offentlig sektor, företag och icke statliga organisationer kan ta del av, i syfte att underlätta beteendeförändring och stödja människor och verksamheter att göra
hållbara och energieffektiva val.
Nudgd AB är projektägare, med Energikontoret i Mälardalen som projektdeltagare liksom Högskolan i Gävle
och HSB Norra Stor-Stockholm.
Energikontoret i Mälardalen ansvarar för att föra dialog
och samla in goda exempel på nudging- och beteendedesignade aktiviteter från andra energikontor, regionala
utvecklingsledare och från kommunernas energi- och
klimatrådgivning. Utöver det deltar Energikontoret i
Mälardalen även i referensgrupp och styrgrupp.

Energikontoret i Mälardalen kartlägger, analyserar och gör planer för regioner, kommuner
och andra i syfte att stärka förutsättningarna
för en hållbar energiomställning i Mälardalen.
Kartläggning av Sörmlands restvärmepotential
och vindbruksplan för Sörmland publicerades
under 2018 och finns att ladda ner från Energikontoret i Mälardalens hemsida.
Olja Uppsala län
Länsövergripande kartläggning och åtgärdsaktiviteter
för att konvertera bort länets kvarvarande oljepannor.
Projektet avslutades under 2019, slutrapport finns att
läsa här: https://energikontor.se/publikationer/.
Klimatfärdplan Uppsala
Projektet syftar till att Uppsala ska bli klimatneutralt år
2030 och klimatpositivt 2050. För att lyckas ska Uppsala
kommun och nätverket Uppsala klimatprotokoll med
37 medlemmar ta fram en handlingsplan. Fler företag
och organisationer samt medborgare blir delaktiga i
framtagandet under Uppsalas klimatvecka 2020 och
2021. Klimatfärdplanen blir en konkret vägledning för
att en bli fossilfri välfärdskommun, och påbörjar arbetet
med de innovationer och systemskiften som krävs för
ett klimatpositivt samhälle.
Datamodellering av Uppsalas klimatpåverkan i framtiden är centralt för färdplanen. Projektet ska 1) implementera nya banbrytande IT-verktyg för visualisering
i syfte att öka medvetenheten och stimulera ett brett
deltagande i arbetet med att ta fram och sedan genomföra klimatfärdplanen, 2) utveckla tvärvetenskapliga och
tvärsektoriella innovationsteam med akademi, näringsliv och samhälle för att göra Uppsala och Bergsbrunna
till en internationellt förebildlig testbädd för hållbar
stadsutveckling.
Energikontoret i Mälardalen ansvarar för att samordna arbetet och att visualisera klimatfärdplanen. Den
övergripande visualiseringen kommer att sammanlänkas
med den globala Exponential Climate Action Roadmap,
och bilda en ny nivå – staden – en Exponential CITY
Climate Action Roadmap.
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Utöver visualiseringsansvaret så ska även Energikontoret i Mälardalen verka för att sprida metodiken till andra
kommuner inom sitt geografiska verksamhetsområde.
Handlingsplan för klimat, Västerås
Uppdraget syftar till att skriva en Handlingsplan för
energi och klimat för Västerås stad. I nära samverkan
med Västerås stad inkluderas politiker, tjänstemän och
kommunens företag och organisationer samt medborgare i utvecklingen av en handlingsplanen.
Klimatplan Eskilstuna
Eskilstuna kommun arbetar fram en klimatplan för den
geografiska platsen Eskilstuna. Arbetet genomförs med
bred inkludering - som sedan ska övergå till en process
för genomförande. Energikontoret i Mälardalen har engagerats som expertkompetens och delprojektledare för
fyra av de åtta temaområden som planen ska innehålla.
Koldioxidbudget steg 1
I samarbete med Uppsala Universitet, WWF med flera,
har Energikontoret i Mälardalen deltagit i ett projekt för
att utveckla koldioxidbudgetar för kommuner. Projektet
syftar till att förtydliga och konkretisera klimatutmaningen på lokal nivå, samt kvantitativt beskriva kända
klimatåtgärder. Konkretisering av klimatutmaningen
görs genom att ytterligare metodmässigt utveckla samt
förankra metoden koldioxidbudgetar så att det accepteras som ett rättvist sätt att fastställa en kommuns, som
geografisk enhet, utsläppsutrymme.
Koldioxidbudgetar är en vetenskaplig metod för att
på ett rättvist sätt bryta ner Parisåtagandet till lokalt
avgränsade åtaganden. Genom att skapa ett digitalt
beräkningsverktyg för detta kan utmaningen spridas till
fler och tydligare visualiseras. Koldioxidbudgetar baserar
sig på det så kallade produktionsperspektivet på utsläpp, men vi vill under projektet även undersöka hur/
om man kan jobba med konsumtionsperspektivet på ett
framkomligt sätt.
Genom att kvantifiera och samla befintlig kunskap om
klimatåtgärder i en digital plattform får bredare grupper, medborgare och politiker tillgång till kunskap som
tidigare varit förbehållen experter. Det demokratiserar
inflytandet över möjliga val för att klara Parisavtalet och
nå de energi- och klimatrelaterade Agenda 2030-målen.
Med hjälp av plattformen ska en kommun interaktivt
kunna simulera hur den kombinerade effekten av olika
åtgärder påverkar kommunens utsläpp. Kommunens

beslutade åtgärdspaket kan också redovisas publikt.
Även andra aktörer, som till exempel NGO:s, ska kunna skapa en ”skuggåtgärdsportfölj”.

Förstudier
Cirkulär ekonomi
Förstudien syftar till att ta fram ett kunskapsunderlag
om hur energikontoren i Östra Mellansverige ska kunna
gå vidare med att konkret stödja ett cirkulärt omställningsarbete. För att samla information om tidigare
genomförda insatser genomförs enkätundersökningar
och intervjuer med företag, offentliga verksamheter
och akademier i Östra Mellansverige. Ambitionen är
att förstudien resulterar i ett genomförandeprojekt
som kommer såväl företag som offentliga aktörer eller
kommuner till nytta. Projektet startade i början av 2020
och drivs av energikontoren i Östergötland, Örebro och
Mälardalen.
Energieffektiv besöksnäring
Förstudien syftar till att kartlägga och analysera besöksnäringen i Sörmlands potential att nå stark tillväxt
och förmåga att bidra till ett hållbart samhälle genom
energieffektivisering. För fortsatt tillväxt är det av största vikt att arbeta mot de allt mer påtagliga hållbarhetsutmaningar som bland annat ett ökat resande innebär.
Projektet kommer att skapa förutsättningar för att inleda ett omfattande arbete för minskad energianvändning
och ökad andel förnybar energi för hotell, camping och
restauranger och därigenom stärka deras konkurrenskraft och bidrag till en hållbar tillväxt.

Nationella samverkansprojekt
och plattformar
Resfria digitala möten (REDI)
Stöd till kommunala organisationer genom utbildning,
kompetensstöd och erfarenhetsutbyte i hur de kan
implementera, arbeta med och utveckla resfria digitala
möten. Arbetet sprider den metod som statliga myndigheter arbetat fram. Inledningsvis erbjuds en 10-stegsutbildning för att därefter fortsätta i regionala nätverk
för erfarenhetsutbyte. Utbildningarna handleds från
energikontor Väst och det lokala stödet och regionala
nätverken drivs från Energikontoret i Mälardalen.
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Ekonomisk nytta, lokal och regional nytta och regionalt Sörmland

Informationscentrum för hållbart byggande
Energikontoren i Sverige är en av grundarna av
Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB),
som är ett uppdrag från Boverket på regeringens
initiativ.

Ekonomisk nytta
Energikontoret i Mälardalen växlar upp lokala energioch klimatinvesteringar för kommuner med samverkansavtal. År 2019 var växlingskursen 1:7,5. För varje
investerad krona i Energikontoret i Mälardalen genererade bolaget drygt sju kronor till lokalt och regionalt
genomförande av energi- och klimataktiviteter. 2019 års
bidrag från huvudmän 2 088 600 kronor => omsättning
14,6 miljoner kronor.

Energikontoret i
Mälardalen växlar upp
ägarnas energi- och
klimatinvesterade
medel. Under 2019
skapade varje
krona in effekt
för 7,5 kronor.

Lokal och regional nytta
Regionalt Sörmland
Energiluppen uppdaterad med energidata för länet.
Miljö- och klimatrådet Sörmland
Energikontoret i Mälardalen bidrar till innehåll, beslut
och arbete för rådet och arbetsgruppen, samt initierar
och driver projekt som uppfyller målen i strategin.
Noder - uppsökande arbete
Inom ramen för projektet Regionala Noder genomfördes under våren en träff med Länsstyrelsen i Södermanland. Mötet gav miljöinspektörer i kommunerna en
kort energiutbildning och stärkte förutsättningarna för
ökad samverkan mellan energi- och klimatrådgivarna,
Energikontoret i Mälardalen och miljöinspektörerna.

Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träffar med föreläsare inom solel och minimässa med installatörer.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Inom projektet Energikontor i samverkan för smartare
energianvändning i ÖMS har ett regionalt nätverk för
energieffektivisering i bostadssektorn startats med 15
BRF:er.
Laddinfra ÖST
Seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter,
utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och
arbetsgivare.
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader driver uppstarten av ett fastighetsnätverk i Sörmland. Nätverket
ska bli en plattform där fastighetsägare kan samlas för att
utbyta erfarenheter och kunskap om hållbarhetsfrågor.
Cykelsamverkan Sörmland
Cykelsamverkan Sörmland, ett arbete för omställning
inom transportområdet. Inkluderar nätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsuppbyggnad, förändringsstimulerande aktiviteter som Cykelvänlig arbetsplats,
Testcyklist och Vintercyklisten. Projektet drivs tillsammans med Region Sörmland, Länsstyrelsen i Södermanland och kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm,
Nyköping och Strängnäs.
Resfria digitala möten (REDI)
Inom REDI deltar Region Sörmland i det regionala
nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i syfte att
få kunskapsutbyte, dra nytta av varandra och på sikt
kunna inleda ett omställningsarbete i den egna organisationen.
Digital databas för nudgeing
Projektet Digital databas för nudgeing:s övergripande
syfte är att ta fram en databas med goda exempel på
hur nudging kan främja en energieffektiv vardag och
verksamhet. Databasen ska tillgängliggöra forskning via
ett konkret digitalt verktyg som energikontor, offentlig
sektor, företag och icke statliga organisationer kan ta del
av, i syfte att underlätta beteendeförändring och stödja människor och verksamheter att göra hållbara och
energieffektiva val. För kommunerna i Sörmland såväl
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Eskilstuna kommun

som Region Sörmland finns möjlighet att få tillgång till
verktyget för att utveckla sitt arbete inom energi- och
klimatrådgivning och driva på omställningen i samhället.
Energieffektiv besöksnäring
Förstudien Energieffektiv besöksnäring skapar förutsättningar för ett smartare energi- och hållbarhetsarbete för
tillväxt. Effekter på sikt är att besöksnäringen i Sörmland blir mer klimatsmart i sitt arbete, och därför blir
mer konkurrenskraftig och lönsam. Det kan också göra
företagen mer förberedda för statliga krav som ställs på
omställning mot mer klimat- och energismarta lösningar. Förstudien bäddar för ett projekt som ska bidra till
effekter i enlighet med Region Sörmlands hållbarhetsprogram och att Sörmland ska vara en hållbar, välmående och växande region som verkar för ett hållbart samhälle och samtidigt minskar klimatavtrycket. Förstudien
bidrar på sikt både till att uppnå regionala, nationella
och internationella tillväxt- och hållbarhetsmål.

Eskilstuna kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 400 000 kr i basstöd, plus 106 000 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar nätverksträffar för energi- och
klimatrådgivningen, på vilka även Coacher för energioch klimat medverkar.
2019 har vi medverkat på och/eller arrangerat
Brunnby Lantbrukardagar för att nå målgruppen lantbruk, frukostseminarium för egenföretagare i samverkan
med Almi företagspartner med fokus på energieffektivisering och hållbart företagande och seminarium om hur
vi får en mer hållbar bygg och fastighetssektor på
ReTuna Återbruksgalleria tillsammans med ICHB.
Energikontoret i Mälardalen bistår kommunen i arbetet
med Energy Evolution Center och Klimatplan
Eskilstuna, en klimatplan för den geografiska platsen
Eskilstuna.
Energiting Östra Mellansverige
Energitinget med tema Hållbara Fastigheter arrangerades i Lokomotivet i Eskilstuna i samverkan med

Eskilstuna kommun och Energikontoren i Örebro och
Östergötland. Tinget samlade 70 deltagare under en
dagskonferens med föreläsningar och inspiration. Av
dessa var 21 stycken hemmahörande i Eskilstuna kommun.
Sörmlands Cykelting
I nära samverkan med Eskilstuna kommun genomfördes
Sörmlands cykelting i Lokomotivet i Eskilstuna början
på december där ca 45 personer deltog. Konferensen
bjöd på föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga
arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
Eskilstuna pastorat
• CH Industry Production AB
• AB Alvenius Industrier
• Eskilstuna Data Mekan AB
• Rehobot Hydraulics AB
• Matbolaget i Eskilstuna AB (ICA MAXI Eskilstuna)
Regionala Noder
Under våren anordnades en energiträff för sörmländska
ICA-handlare inom ramen för projektet Regionala Noder. Fem olika butiker var på plats och fick information
om bland annat finansiella stödmöjligheter, energitips
och F-gasförordningen. Inom Regionala Noder genomfördes i november en industrifrukost på Volvo tillsammans med Energimyndigheten och Energieffektiviseringsföretagen (EEF). 10 företag deltog och fick ta del av
goda exempel, energieffektiviseringstips och en rundtur
i Volvos lokaler.
Uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=4
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 6
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 3
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Etablerat och startat upp ett nätverk för bostadsrättsföreningar bestående av 15 Brf:er från Södermanland, varav
5 deltagande föreningar hemmahörande i kommunen.
Energiutbildning light med platsbesök och rådgivning
hos 4 BRF:er.
Workshop om effekt och kapacitetsproblematik, 19
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Nyköpings kommun

deltagare.
Laddinfra ÖST
Under trafikantveckan i september arrangerades,
tillsammans med energi- och klimatrådgivningen, ett
seminarium på ReTuna för bostadsrättsföreningar och
företag i kommunen. 35 personer deltog på föreläsningarna och träffade leverantörer av laddstolpar under den
mini-mässa som arrangerades.
Cykelsamverkan Sörmland
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för
nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och
kommunala tjänstemän. 26 personer deltog, varav sex
personer från Eskilstuna kommun, och de fick ta del av
föreläsningar och goda exempel.
Åtta personer deltog som Testcyklister under två olika
kampanjperioder.
17 arbetsplatser deltog i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.
60 personer anmälde sig till kampanjen Vintercyklist
som startade i december.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Nyköpings kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 55 800 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Trosa, Oxelösund och Gnesta kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•
•

Nyköpings församling
Nyköpings Stormarknad AB (ICA MAXI
Nyköping)

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)

=1
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 1
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=4
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 4
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träff anordnades på Virå Bruk tillsammans
med Energi- och klimatrådgivningen. 20 besökare fick
lyssna på föreläsare och fem installatörer ställde ut under minimässan.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Utbildning och handledning av fem BRF styrelser.
Platsbesök och energigenomgång hos fem BRF:er.
Fyra BRF:er från kommunen ingår i nätverkssatsningen
På Energitinget deltog två personer från Nyköpings
kommun.
Laddinfra ÖST
I början av december arrangerades ett seminarium i
Nyköpings stadshus för bostadsrättsföreningar och
företag i Nyköping och Oxelösund. Medverkande var
även energi- och klimatrådgivningen samt kommunens
näringslivsenhet. 46 personer deltog på föreläsningarna och träffade leverantörer av laddstolpar under den
mini-mässa som arrangerades.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Nyköpings kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,
diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna (i Eskilstuna) för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland.
Inbjudan från Nyköping var politiker och kommunala
tjänstemän. En person från Nyköpings kommun tog del
av föreläsningar och goda exempel.
Sex personer deltog som Testcyklister under två olika
kampanjperioder.
Sju arbetsplatser deltog i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.
18 personer anmälde sig till kampanjen Vintercyklist
som startade i december.
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Katrineholms och Strängnäs kommun

Sörmlands Cykelting genomfördes på Lokomotivet i
början på december där ca 45 personer deltog. Konferensen innefattade föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Katrineholms kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 34 600 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten för
samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i Flen
och Vingåker kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
Katrineholms stormarknad AB (ICA MAXI Katrineholm)
Blomberg & Stensson AB
Noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=2
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2
Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=2
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Varit på besök och genomfört en kortare energiutbildning för en BRF:s styrelse
Tre BRF:er från kommunen ingår i nätverkssatsningen
Föredrag om energieffektivisering för BRF:er, 15 åhörare
På Energitinget deltog sju personer från Katrineholms
kommun.

Laddinfra ÖST
I mitten av september arrangerades i samarbete med
den lokala energi- och klimatrådgivaren Kjell Dävelid
ett seminarium i Kulturhuset i Katrineholm för bostadsrättsföreningar och företag i Katrineholm, Flen och
Vingåker. 21 personer deltog på föreläsningarna och träffade leverantörer av laddstolpar under den mini-mässa
som arrangerades.
Fördjupat stöd har getts till ett par organisationer varav
1 har gått vidare och installerat laddstolpar, i vilket arbete de fick vägledning i.
Resurseffektiva och framtidssäkra byggnader
Möte med energi- och klimatrådgivare och coach för
energi och klimat på Katrineholms kommun om möjliga samarbetsformer kring samverkan mellan företag och
kommun gällande energi- och klimatfrågor.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog tre personer från
Katrineholms kommun. Konferensen innefattade föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser,
paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. Fyra personer från Katrineholms
kommun tog del av föreläsningar och goda exempel.
Sex personer deltog som Testcyklister under två olika
kampanjperioder.
Sex arbetsplatser deltog i kampanjen Cykelvänlig arbetsplats.
42 personer anmälde sig till kampanjen Vintercyklist
som startade i december.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Strängnäs kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 35 800 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar nätverksträffar och webavstämVerksamhetsberättelse 2019 Energikontoret i Mälardalen 16

Flens, Gnesta och Trosa kommun

ningar för energi- och klimatrådgivningen, på vilka även
Coacher för energi- och klimat medverkar.

nätverkssatsningen. På Energitinget deltog ingen person
från Flens kommun.

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=3
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=5
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2

Cykelsamverkan Sörmland
Inbjudan till Sörmlands Cykelting gick till kommunen,
ingen kunde tyvärr delta. Konferensen innefattade föreläsningar, diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser,
paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. En person från Flens kommun tog del
av föreläsningar och goda exempel.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört tre fysiska besök hos BRF:er och deras styrelser, kortare energiutbildning.
En förening är aktiv i nätverkssatsningen
På Energitinget deltog ingen person från Strängnäs
kommun.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Strängnäs kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,
diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.
I juni genomfördes ett cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. Tre personer från Strängnäs kommun
tog del av föreläsningar och goda exempel.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.

Gnesta kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 11 300 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Trosa, Oxelösund och Nyköping kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:

Flens kommun

•

Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 16 800 kr.

Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träff anordnades i Gnesta kommunhus. 50
besökare fick lyssna på föreläsare och fem installatörer
ställde ut under minimässan.

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Katrineholm och Vingåker kommun.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två fysiska besök hos BRF:er och deras styrelser, kortare energiutbildning. En förening är aktiv i

Rekal Svenska AB.

Trosa kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 13 400 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
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Vingåkers och Oxelösunds kommun

solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Nyköping, Oxelösund och Gnesta kommun. Och våren
2019 samordnade vi energi- och klimatrådgivningens
medverkan i Radio P4 Södermanlan.

diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa.

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
= 1.

Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 24 200 kr.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört fysiskt besök hos BRF och deras styrelse,
kortare energiutbildning. På Energitinget deltog ingen
person från Trosa kommun.

Vingåkers kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 9 200 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan).
Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
= 1.
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träff anordnades i Vingåkersskolan, tillsammans med energi- och klimatrådgivningen. 25 besökare
fick lyssna på föreläsare och åtta installatörer ställde ut
under minimässan.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört en kortare energiutbildning för BRF:er
i samarbete med Graden, antal åhörare 34. Arbetat
fördjupat med några av dessa föreningar som följd av
utbildningen. På Energitinget deltog två personer från
Vingåkers kommun.
Sörmlands cykelting
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Vingåkers kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,

Oxelösunds kommun

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar kommunsamverkansmöten
för samarbeten kring energi- och klimatrådgivningen i
Trosa, Nyköping och Gnesta kommun.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•

Varuhallen Prisman i Oxelösund AB (ICA
Kvantum Oxelösund)

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=3
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 2
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=1
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 1
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två fysiska besök hos BRF:er och deras styrelser, kortare energiutbildning.
Cykelsamverkan Sörmland
Vid Sörmlands Cykelting deltog en person från Oxelösunds kommun. Konferensen innefattade föreläsningar,
diplomering av Cykelvänliga arbetsplatser, paneldiskussion och en minimässa. I juni genomfördes ett
cykelevent på ReTuna för nätverket i Cykelsamverkan
Sörmland, politiker och kommunala tjänstemän. Ingen
person från Oxelösunds kommun tog del av föreläsningar och goda exempel.
Under året har 9 nätverksträffar, både digitala och fysiska, genomförts med Cykelsamverkan Sörmland-nätverket.
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Regionalt Uppsala och Uppsala kommun

Regionalt Uppsala

Uppsala kommun

Energiluppen uppdaterad med energidata för länet.
Miljö- och klimatrådet Uppsala län.

Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 200 000 kr i basstöd, plus 334 200 kr.

Uppsala läns energi- och klimatengagemang (ULKE)
Energikontoret i Mälardalen medverkar till utvecklingen i arbetsgruppen och initierar och driver projekt i
linje med identifierade behov och utmaningar.

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad
energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna solkartan). Vi erbjuder mentorskap till energi- och klimatrådgivningen med avdelningschef och stöd till Coacher
för energi och klimat.

Olja i Uppsala
Länsövergripande kartläggning och åtgärdsaktiviteter av
befintliga oljepannor. Projektet avslutades under 2019,
slutrapport finns att läsa här: https://energikontor.se/
publikationer/. Dragetgruppen fastigheter fick hjälp av
projektet att konvertera bort sin oljeanvändning. Medel
söktes framgångsrikt från Klimatklivet och resultatet blev 22000 liter olja och över 63 ton CO2/år bort.
Dragetgruppen beviljades 845 000:- i stöd (65% av totala
projektkostnaden).
Under våren och sommaren 2019 bistod Energikontoret
i Mälardalen med vägledning till ytterligare företag inför
Klimatklivetansökningar: Wij Säteri, Swoosh Mälardalen AB, WebraAB, Munters Europé AB och ESSDE
AB via personliga möten samt kontakt via mejl och
telefon. Alla med syfte att konverter bort fossila energikällor.
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träffar med föreläsare inom solel och minimässa med installatörer.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i
Inom projektet Energikontor i samverkan för smartare
energianvändning i ÖMS har ett regionalt nätverk för
energieffektivisering i bostadssektorn startats med 15
BRF:er.
LaddinfraÖST
Seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter,
utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och
arbetsgivare i samverkan med energi och klimatrådgivningen.

Uppsala klimatprotokoll
Energikontoret i Mälardalen bemannar protokollet
som resurs på flera nivåer. Energikontoret i Mälardalen
bidrar med kunskap, engagemang och utveckling av
aktiviteter och projekt.
•
•
•
•

Rundabordsgruppen
Klimatgruppen
Energieffektiviseringsgruppen
Sol-gruppen

Informationsträff för bostadsrättsföreningar under
styrelsemässan i Uppsala, ämnen som behandlades var
energieffektivisering, ekonomiska stöd, konvertering
från fossilfossilberoende, ex. olja.
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•
•
•

Lindvalls Kaffe AB
Andersson & Tillman AB
Torgkassen AB (ICA Supermarket Uppsala)

Lindvalls Kaffe har inom projektet fått hjälp med att
ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Totalt
har företaget erhållit 1 365 000 kr i investeringsstöd och
åtgärden beräknas minska företagets totala koldioxidutsläpp med cirka 100 ton/år. Utöver detta innebär
åtgärden direkta kostnadsbesparingar för företaget då
man kan ställa av sin oljepanna och istället använda
spillvärme samt fjärrvärme som värmekällor. Företaget
kommer också att leverera överskottsvärme till fjärrvärmenätet.
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Enköpings kommun

med hjälp att fylla i ett självskattningsverktyg om hur
organisationen jobbar med energieffektivisering.

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=3
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=1
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 13

Klimatfärdplan Uppsala
Energikontoret i Mälardalen är en av samverkansparterna i projektet som syftar till att Uppsala kommun ska
bli klimatneutralt år 2030 och klimatpositivt 2050. För
att lyckas ska Uppsala kommun och nätverket Uppsala
klimatprotokoll med 40 medlemmar ta fram en handlingsplan.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
En energikväll för bostadsrättsföreningar i Uppsala
län anordnades i mars, 11 BRF:er deltog. De fick bland
annat ta del av energitips, information om finansiella
stödmöjligheter, solceller och laddstolpar.
Genomfört åtta besök hos BRF:er, kortare energigenomgång.
Startat upp ett energieffektiviseringsnätverk för BRF:er
med 15 deltagande föreningar.
Genomfört en föreläsning om effektfrågan i samarbete
med regionen, Länsstyrelsen och kommunen, 27 deltagare.
Nio deltagande föreningar från kommunen deltar i
nätverkssatsningen
På Energitinget deltog fem personer från Uppsala kommun.

Enköpings kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 44 500 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan).
Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:

Laddinfra ÖST
I anslutning till Svenska Solelmässan på UKK arrangerades ett seminarium för bostadsrättsföreningar med hjälp
av Uppsalas energi- och klimatrådgivning. 86 personer
deltog på föreläsningen och träffade leverantörer av
laddstolpar under den mini-mässa som arrangerats.

•

I samarbete med energi- och kliatrådgivningens
CEK-program hölls en frukostföreläsning om elbilar
och laddinfra samt biodrivmedel för företag i kommunen, eventet hade 5 besökare.

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två besök hos BRF:er, kortare energigenomgång.
Tre deltagande föreningar från kommunen deltar i nätverkssatsningen.
Deltagande på fastighetsmässan i Enköping där vi höll
föredrag för och samtal med bostadsrättsföreningar.
Ämnen som behandlades var energieffektivisering,
ekonomiska stöd, laddstolpar etc. samt erbjudande om
att gå med i Energikontoret i Mälardalens energieffektiviseringsnätverk för bostadsrättsföreningar.

Fördjupat stöd har getts till ett flertal organisationer
varav 3 bostadsrättsföreningar har installerat laddstolpar
som de har fått vägledning för.
EnOff
Nätverksträff i Uppsala tillsammans med projektets
kommunala fastighetsbolag där metoder för upphandling av energitjänster diskuterades samt ett studiebesök
på Juvelen.
Erbjudande till kommunala fastighetsbolag att bistå

PJB Business AB (ICA MAXI Enköping).

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som kontaktats (ej intresserade av besök)
=1
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 1

Laddinfra ÖST
I mitten av oktober arrangerades i samarbete med energi- och klimatrådgivaren en lunchföreläsning för företag
i kommunen. 25 personer deltog på föreläsningen om
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Knivsta kommun, Heby kommun, Vattenfall och Regionalt Västmanland

elbilar och laddinfra samt alternativen inom biodrivmedel. Representanter från kommunen var också på plats,
uppföljande samtal med kommunens verksamhetsutvecklare har hållits angående alternativ för en minskad
klimatpåverkan från kommunens fordonsflotta.

Heby kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 28 000 kr.
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan).

Knivsta kommun
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 18 800 kr.

Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:

För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). 2019 har vi arrangerat ett politikermöte med
en presentation av Energikontoret i Mälardalens verksamhet och kommunens energiläge.

•
•

Regionala noder – uppsökande arbete
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 2.
Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Genomfört två besök hos BRF:er, kortare energigenomgång.
En deltagande förening från kommunen deltar i nätverkssatsningen
Inbjudan till Knivstabostäder om att delta på konferensen Energitinget
På Energitinget deltog en person från Knivsta kommun.
EnOff
Nätverksträff i Knivsta 18 juni tillsammans med projektets kommunala fastighetsbolag med presentation av
Knivstas samverkansmodell vid nybyggnation och Bokvar-koncept vid renovering, samt ett studiebesök om
passivhus på Adolfsbergsskolan och Centrum för idrott
och kultur. Erbjudande till 2 kommunala bostadsbolag
att bistå med hjälp att fylla i ett självskattningsverktyg
om hur organisationen jobbar med energieffektivisering.
Resfria digitala möten (REDI)
Knivsta kommun deltar huvudprojektet och tar del av
de seminarier och webinarier som genomförts under
året och blir löpande erbjuden att delta i det regionala
nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i syfte att få
kunskapsutbyte, dra nytta av varandra och kunna påbörja ett omställningsarbete i den egna organisationen.

Tärnsjö Garveri AB
Zetterbergs Industrier AB

Båda företagen i kommunen har inom projektet fått
hjälp med att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet. Totalt har företagen erhållit 3 990 200 kr i investeringsstöd och åtgärderna beräknas minska företagens
totala koldioxidutsläpp med 550 ton/år. Utöver det så
innebär åtgärderna direkta kostnadsbesparingar för företagen. Dels då de kan sluta använda dyr olja som primär
värmekälla, och i Zetterbergs fall genom en minskad
årlig energianvändning med 1 GWh.

Vattenfall
Den årliga servicekostnaden för Vattenfall uppgår till 200 000 kr.
För Vattenfalls räkning tillhandahåller vi särskilt stöd
för utvecklingen av kommunala energi- och klimatrådgivningen, arbete med samenergi och tillvaratagande av
spillvärme till fjärrvärmenätet.

Regionalt Västmanland
För länets räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen
Miljö- och klimatrådet Västmanlands län
Energikontoret i Mälardalen bidrar till innehåll, beslut
och arbete för rådet och undergrupper. Samt initierar
och driver projekt som uppfyller målen i strategin.
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Mälarenergi/Västerås stad

•
•
•
•
•
•
•
•

Brunnby Lantbrukardagar i Västerås, i syfte att lyfta
bland annat energieffektivisering, solceller och laddinfrastruktur mot relevanta målgrupper.

Beredningsgruppen energi- och klimat Västmanlands län
Fokusgrupp energi- och klimat Västmanlands län
Cirkulär ekonomi – Västmanlands län
Solcellsanläggning – Västmanlands län
Hållbart resande – Västmanlands län
Elbilsladdare – Västmanlands län
Energieffektivisering - Västmanlands län
Hållbart byggande Västmanlands län

Nätverk för energieffektivisering
Deltagande företag i kommunen:
•
•
•

Klimatstrategi Västmanland
Energikontoret i Mälardalen bidrar i arbete med underlag, innehåll och aktiviteter.

Regionala noder
Inom ramen för projektet Regionala Noder genomfördes under våren en träff med Länsstyrelsen i Västmanland. Syftet var att miljöinspektörerna i kommunerna
skulle få en kortare energiutbildning samt att parterna
EKR, Energikontoret i Mälardalen och miljöinspektörerna skulle få bättre koll på varandra för att förenkla
samverkan.

Framtidens Solel i östra Mellansverige
Solturné-träffar med föreläsare inom solel och minimässa med installatörer.
Laddinfra ÖST
Seminarier om laddinfrastrukturens möjligheter,
utmaningar och lösningar för flerfamiljsfastigheter och
arbetsgivare.

Under våren anordnades en energiträff för västmanländska ICA-handlare inom ramen för projektet Regionala
Noder. Fem olika butiker var på plats och fick information om bland annat finansiella stödmöjligheter, energitips och F-gasförordningen.

Resfria digitala möten (REDI)
Inom REDI deltar Region Västmanland i huvudprojektet och erbjuds löpande att ta del av seminarier och
webbinarier som genomförts under året. Regionen
erbjuds även att delta i det regionala nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i syfte att få kunskapsutbyte,
dra nyttor av varandra och kunna påbörja ett omställningsarbete i den egna organisationen.

Uppsökande arbete
Antal företag som kontaktats (ej intresserade av besök)
=8
Antal företag som besökts för fördjupat stöd = 3
Antal BRF:er som besökts för fördjupat stöd = 1
Framtidens Solel i östra Mellansverige
Genomfört två solturné-träffar tillsammans med Länsstyrelsen i Västmanland. Totalt 150 besökare.

Mälarenergi/Västerås stad
Den årliga servicekostnaden för kommunen
uppgår till 400 000 kr i basstöd, plus 152 200 kr .
För kommunens räkning tillhandahåller vi uppdaterad energidata från verktyget Energiluppen och kartläggning av installerad solel (som en del av den gröna
solkartan). Vi arrangerar nätverksträffar för energi- och
klimatrådgivningen, på vilka även Coacher för energioch klimat medverkar. 2019 har vi deltagit i arbetsgruppen för samverkan för energi- och klimat (kommunala
bolag och organisationer) och tillsammans med energioch klimatrådgivningen deltagit på Styrelsemässan och

Framtidens stormarknad i Västerås AB (ICA MAXI
Erikslund)
Hälla Stormarknad AB (ICA MAXI Hälla)
Rytterne Mekan AB

Energikontor i samverkan för smartare energianvändning i ÖMS
Arbetat med en BRF som stöd och kommer genomföra
en energigenomgång framöver.
Deltagande och föreläsande på Styrelsemässan.
På Energitinget deltog sex personer från Västerås kommun.
Laddinfra ÖST
I samarbete med projektet Framtidens Solel under
trafikantveckan i september arrangerades ett större se-
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Mälarenergi/Västerås stad

minarium för bostadsrättsföreningar med Västerås stads
energi- och klimatrådgivning. Totalt deltog 236 personer på eventet som bestod av föreläsningar om elbilar
och elbilsladdning samt solel. Utställare av laddinfra och
leverantörer av solceller medverkade under den välbesökta mässa som hölls i anslutning till föreläsningarna.
I likhet med eventet i Västerås under september arrangerades ett samordnat event om solceller och elbilar på
Brunnbygård som var särskilt riktat mot lantbrukare.
Under detta seminarium med mässa deltog 54 lantbrukare.
Fördjupat stöd har getts till ett flertal organisationer
varav 2 bostadsrättsföreningar har installerat laddstolpar
som de har fått vägledning för.
Resfria digitala möten (REDI)
Inom REDI deltar Västerås stad i huvudprojektet och
tar del av de seminarier och webinarier som genomförts
under året och blir löpande erbjuden att delta i det
regionala nätverket för Mälardalen inklusive Gotland i
syfte att få kunskapsutbyte, dra nyttor av varandra och
kunna påbörja ett omställningsarbete i den egna organisationen.

Inbjudan till delägarskap i
Energikontoret i Mälardalen AB.

Aktieteckning
Energikontoret i Mälardalen
På uppdrag av Energikontoret i Mälardalen AB:s årsstämma och styrelse bjuder
styrelseordförande och verkställande direktör in Oxelösunds kommun att
teckna aktier i bolaget.

Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen
i korthet
Energikontoret i Mälardalen är ett aktiebolag
ägt till 100 procent av det offentliga, kommuner
eller kommunala bolag.
Styrelsen tillsätts enligt bolagsordning och verksamheten drivs enligt ägardirektiv. Energikontoret i
Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor,
ett av fyra regionala energikontor drivet som bolag medan övriga elva drivs som en avdelning/enhet i en politiskt
styrd organisation, primärt regioner. I Europa finns 360
regionala energikontor som verkar på likande sätt som
de svenska regionala energikontoren och liksom
Energikontoret i Mälardalen har startats som EUfinansierade projekt via Europakommissionen.
Se bolagsordning (bilaga 1)
Se ägardirektiv (bilaga 2)

Vårt geografiska verksamhetsområde
Energikontoret i Mälardalens geografiska verksamhetsområde omfattar idag fyra län, Södermanland, Uppsala,
Västmanland och Gotland.
Våra ägare
Den 13 maj 2020 ägs Energikontoret i Mälardalen av:
31,2 % Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna kommun
26,2 % Mälarenergi AB, Västerås stad
9,8 %

Nyköpings kommun

8,4 %

Ena Energi AB, Enköpings kommun

6,4 %

Katrineholms kommun

6,0 %

Strängnäs kommun

3,2 %

Flens kommun

2,8 %

Knivsta kommun

2,0 %

Gnesta kommun

2,0 %

Trosa kommun

2,0 %

Vingåkers kommun
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Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning
Energikontoret i Mälardalen stärker förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på
lokal och regional nivå ur ett globalt klimatperspektiv.
Energikontoret i Mälardalen arbetar oberoende av kommersiella intressen. Målsättningen är att bidra till ökad
andel förnybar energi, effektivare energianvändning och
välinformerade beslut, beteendeförändring och genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.
Vi arbetar även för utvecklat samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå i syfte att stärka
ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende,
resiliens och hållbar utveckling.
Energikontoret i Mälardalen är huvudmännens kompetensresurs och expertorgan inom energi- och klimatområdet. Vi initierar, mobiliserar och driver lokala och
regionala energi- och kunskapsprojekt som rör kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra
relevanta aktörer.
Energikontoret i Mälardalen utför huvudmännens
strategier, handlingsplaner och aktiviteter. Vi bedriver
löpande omvärldsanalys och kommunicerar regelbundet
resultat och goda exempel från verksamheten. Arbetet
drivs i linje med regionala strategier för tillväxt, energi
och klimat.

Sveriges 15 regionala energikontor har, genom förordningen om kommunal energi- och klimatrådgivning
(2016:385), på uppdrag av regeringen att samordna och
utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energikontoret i Mälardalen har drivit arbetet sedan
år 2002 med ansvar för uppdraget i 27 kommuner i fyra
län.
Sveriges regionala energikontor identifieras som viktiga aktörer i Sveriges integrerade nationella energi- och
klimatplan fram till 2030, enligt förordningen (EU)
2018–1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Energi- och klimatplanen ska bland annat
säkerställa att de gemensamma EU-målen till 2030 om
förnybar energi och energieffektivisering nås.
Se verksamhetsberättelse för år 2019 (bilaga 3)
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Erbjudandet i korthet

Erbjudandet i korthet
Energikontoret i Mälardalen bjuder härmed in
Oxelösunds kommun till köp av aktier. Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till närmsta 1000-tal.
Priset per aktie är 100 SEK. Oxelösunds kommun
erbjuds köpa 120 aktier. Antalet aktier är baserat på
invånarantalet kvartal fyra år 2019. En aktiepost om
120 aktier förvärvas till en kostnad av 12 000 SEK.
Bolagets årsstämma beslutade den 13 maj 2020 att erbjuda kommuner och regioner i bolagets geografiska verksamhetsområde delägarskap. Årsstämman beslutade om
en riktad nyemission utan företrädesrätt fram till nästa
årsstämma. Nyemissionen riktas endast till kommuner
(alternativt helt kommunalägda bolag) och regioner
inom det geografiska verksamhetsområdet. Nyemission
sker efter intresse för aktieteckning.
Bakgrund och motiv
Energikontoret i Mälardalens avsikt är att ägandet ska
inkludera samtliga kommuner och regioner i verksamhetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för
lokal och regional samverkan och samhandling.
Energikontoret i Mälardalen avser, mot bakgrund av det
växande intresset för energifrågorna i klimatomställningen, det ökade behovet och efterfrågan av kompetens och
resurser från ägare och målgrupper, stärka tillgången på
kompetens och kapacitet i bolaget.
Vi har bedrivit verksamhet i Södermanlands län sedan
1999, med kommunala politiker och tjänstemän representerade i bolagets styrande organ. Energikontoret i
Mälardalen bolagiserade verksamheten 2004, och idag
är samtliga kommuner i länet, med undantag för
Oxelösund, delägare i bolaget.
Energikontoret i Mälardalen har ansvarat för ansökningar om finansiering och utveckling av projekt som Biogas
Öst, och drivit projekt som exempelvis Nätverk för
energieffektivisering, LaddInfra Öst och
Framtidens solel inom östra Mellansverige. Det har
resulterat i energieffektiviseringar som motsvarar 1000
ton CO2/år, 193 regionala laddpunkter för elfordon
samt en stark utveckling av den lokala solelproduktionen.

Energikontoret i Mälardalen gör skillnad och vi tar ansvar för att driva på och inspirera till klimatomställning.
Sedan år 2015 har Oxelösunds kommun serviceavtal
med bolaget för att kunna ta del av verksamhet och
genom att nu aktivt ta del som ägare av bolaget har Oxelösunds kommun större möjlighet att påverka bolagets
utveckling, framdrift och nytta för huvudmännen.
Teckningsperiod
Anmälan till teckning av aktier ska ske under perioden
14 maj år 2020 till och med 31 mars år 2021. En eventuell förlängning av teckningsperioden meddelas senast
den 1 februari år 2021.
Utspädningseffekter
Antalet aktier är för närvarande 5000 och kommer efter
full anslutning uppgå till högst 19 420 aktier.
Kostnader som åläggs ägare
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i
aktieägaravtal och i serviceavtal. Serviceavtal ska tecknas
mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen senast i
samband med aktieköp. Styrelsen avser att revidera serviceavtalens omfattning och avgift under verksamhetsåret
2020.
Se aktieägaravtal (bilaga 4)
Se serviceavtal (bilaga 5)

Lina Yng
Vd, Energikontoret i Mälardalen

Jan Andhagen
Styrelseordförande, Energikontoret i Mälardalen
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Serviceavtal
Mellan Energikontoret i Mälardalen AB, organisationsnummer 556134 – 8698 och Oxelösunds
kommun, organisationsnummer 212 000-0324, har denna dag tecknats följande serviceavtal.
En gemensam kompetensresurs för en hållbar energiutveckling och klimatsmart omställning.

Verksamheten
Energikontoret i Mälardalen AB är ett av Sveriges 15* och ett av Europas 360* regionala
Energikontor initierade av Europakommissionen.
Energikontoret i Mälardalen är ett aktiebolag ägt till 100 procent av det offentliga, kommuner,
kommunala bolag och regionkommuner.
Verksamhetens syfte är att stärka förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på lokal och
regional nivå ur ett globalt klimatperspektiv.
Verksamhetens mål är att i den geografiska regionen verka för att öka andelen förnybar energi,
arbeta för effektivare energianvändning, bidra till välinformerade beslut, beteendeförändring och
genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.
Verksamhetens mål är också att bidra till utvecklingen av samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt för att förstärka huvudmännens kapacitet att nå målen om fossiloberoende, resiliens
och hållbar utveckling ur ett energiperspektiv.
Verksamheten arbetar oberoende av kommersiella intressen.

Verksamhetens inriktning
Verksamheten är avtalsparternas expertorgan inom energi- och klimatområdet.
Verksamheten erbjuder kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och
privata aktörer att arbete för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.
Verksamheten tar sitt avstamp i säkerställande av huvudmännens åtaganden inom lagen om
kommunala energiplanering. Verksamheten arbetar strategiskt med energiplaner, energiplanering och
operativt med att förverkliga utvecklingsstrategier, energi- och klimatstrategier och handlingsplaner,
och miljömål med särskild vikt på effektivisering och omställning.
Verksamheten initierar, mobiliserar och driver lokala och regionala utredningar, kartläggningar,
energiprojekt och -aktiviteter mellan kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra
relevanta aktörer för ökad kunskap och handlingskraft.
Verksamheten arbetar löpande med omvärldsbevakning och analys inom sitt expertområde och med
spridning av goda exempel och resultat från verksamheten.
*aktuell information år 2020

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Inom ramen för serviceavtalet
Tillhandahåller Energikontoret årligen uppdaterad lokal och regional energi- och klimatdata.
Bevakar Energikontoret energifrågan och sprider goda exempel anpassade efter verksamhet, behov
och efterfrågan.
Bevakar och upprätthåller Energikontoret kunskap om aktuella fonder, program och utlysningar för
finansiering av energi- och klimatrelaterade åtgärder, innovationer och arbeten.
Agerar Energikontoret regional energiaktör och -kompetens genom att medverka i och vid behov
driva kompetensnoder, nätverk och forum för hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.
Mobiliserar, ansöker och driver Energikontoret energi-, klimat- och transportprojekt för
energiomställning och bettendeomställning i linje med verksamhetsplanen. Projekten ska bidra till
nytta för flertalet huvudmän.

Kommunens del i kompetensresursen, enligt självkostnadsprincipen.
Energikontorets kärnkompetens är energi. Kompetensen omfattar hållbar näringslivsutveckling och
hållbar samhällsinfrastruktur, digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation och beteendeomställning.
Hållbara byggnader och hållbart byggande, energisystem och industriell symbios, transporter, fordon
och bränslen. Energikontorets kompetensresurs utvecklas kontinuerligt för att möta framtiden och
ägarnas behov.
Exempel på arbete Energikontoret kan utföra:
 Upprätthållande av aktuell energiplan enligt lagen om kommunal energiplanering.
 Utveckling av planer, strategier, handlingsprogram och aktiviteter för lokal energiomställning
och utveckling.
 Framställning av utredningar, kartläggningar, analyser och åtgärdsförslag.
 Resursstöd vid behov av kompetens inom sak- och profilområden för energikontorets
verksamhet.
 Resursstöd vid vakans eller rekryteringsglapp av energi- eller klimatrelaterade kompetenser.
ex. Energi- och klimatrådgivare, strateger eller sakkunniga och projektledare inom energi- och
klimat.
 Rådgivning och stöd i energiomställningsarbete till den egna organisationen.
 Projektmobilisering, framdrift och uppföljning för lokal nytta.
 Bevaka lokala energifrågor regionalt och nationellt.
 Sammanställa, analysera och utveckla specifika efterfrågade data för hållbara
energiutveckling.

Allmänt
Energikontorets arbete ska drivas i linje med regionala strategier för tillväxt, energi och klimat.
Energikontoret ska bedriva kunskapsintensiv och kompetensstark verksamhet med egen intern
kompetens och personal.
Energikontorets har egen personal med kompetens inom energieffektivisering samt förnybara
energikällor och energins påverkan på klimat, människa och miljö.
Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Verksamheten drivs utan vinstintresse. Det vill säga att ingen utdelning sker till ägarna utan bolagets
resultat återinvesteras i verksamheten.

Serviceavgift
Oxelösunds kommun betalar årligen en serviceavgift som uppgår till 21 000 kronor per år/ 1,75 kronor
per invånare och år, baserat på invånarantal kvartal fyra föregående år (avrundat uppåt till närmaste
1000-tal).
Med årlig indexuppräkning på 2 %.
Till detta belopp ska läggas vid varje tidpunkt gällande moms.
Betalningen ska erläggas i förskott inom 30 dagar från erhållen faktura.

Basanslag
Årligen tillskjuter varje län 400 000 kronor i basfinansiering till Energikontoret. Beloppet kan erläggas
av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa medel erläggs
av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Om inte ägarna inom respektive län
skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan ägarna inom länet
utifrån ägarandel som för Oxelösund är 120/5000 delar eller 2.4%.
Aktuellt serviceavtal förbinder Oxelösunds kommun ansvar för att tillskjuta 9 600 kronor i
basfinansiering för aktuellt län.

Avtalets giltighetstid
Detta serviceavtal gäller i fem år framåt med start 1 januari 2021. Avtalet förlängs automatiskt med tre
år åt gången om part inte säger upp avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.
Energikontoret i Mälardalen AB

Oxelösunds kommun

Datum: ……………………….

Datum: ………………………

…………………………………….

……………………………………

Lina Yng, VD

Katharina Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB, 556134-8698

Detta aktieägaravtal reglerar aktieägarnas gemensamma ägande av Energikontoret i Mälardalen AB
(”Bolaget”).
De parter som förtecknats i Bilaga 1 äger tillsammans samtliga aktier i bolaget, med den fördelning
som där anges.

1
Bolaget och dess verksamhet
Parterna ska gemensamt äga Bolaget, med aktiekapital uppgående till minst 500 000 kr.
Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med bolagsordning, ägardirektiv och de
övergripande verksamhetsmål som beskrivs i verksamhetsplan för aktuella verksamhetsår.
2
Bolagets firma
Bolagets firma ska vara Energikontoret i Mälardalen AB.
3
Bolagsordning
Bolagets bolagsordning ska ha det innehåll som framgår av Bilaga 2.
Vid bristande överenstämmelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta aktieägaravtal ska,
aktieägarna emellan, avtalets bestämmelser ha företräde.
4
Bolagets lokalisering
Bolaget ska ha sitt säte och huvudkontor i Eskilstuna. Verksamheten ska eftersträva fysisk
etablering i samtliga län där ägande finns representerat.
5
Styrelse
De sju ägarna med flest aktier har rätt att utse var sin styrelseledamot, och övriga ägare har rätt
att utse var sin styrelsesuppleant. Styrelsesuppleanterna har rätt att närvara och yttra sig vid
styrelsemöten. I styrelsen ska ingå representation av förtroendevalda från lokal nivå. Ambitionen
är att styrelsen ska bemannas av såväl förtroendevalda som tjänstemän samt sakkunniga, och att
jämställdhet och mångfald ska eftersträvas.
Styrelsen ska på kallelse av ordförande sammanträda minst fyra gånger per år.
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6
Information till aktieägare
Aktieägare har skyldighet att informera övriga aktieägare om interna frågor som har betydelse
för delägandet samt frågor som för bolagets verksamhet är av betydelse.
7
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.
8
Årsstämma
Årsstämman ska avhållas då så erfordras enligt lag eller enligt bolagets bolagsordning.
9
Revisor
Revisor utses på det sätt bolagsordningen föreskriver.
10
Firmateckning
Firman tecknas på det sätt bolagsordningen föreskriver.
11
Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom aktiekapital, anslag, projektmedel, serviceavgifter,
uppdragsfinansiering samt i övrigt genererade medel och/eller upplåning.
Utöver ovanstående ska varje län årligen tillskjuta 400 000 kronor i basfinansiering. Beloppet kan
erläggas av en part eller fördelas mellan flera parter inom länet. Det finns inga krav på att dessa
medel erläggs av aktieägare däremot att de ska erläggas av offentlig aktör. Om inte ägarna inom
respektive län skriftligen överenskommit om annan fördelning, fördelas länets avgift mellan
ägarna inom länet utifrån ägarandel.
Under förutsättning av att bolagets verksamhet i övrigt genererar överskott ska det
återinvesteras i verksamheten, och således inte utgå som aktieutdelning eller annan form av
värdeöverföring till ägarna.
12
Utökning av ägarkretsen/aktiekapitalet
Ny delägare ska teckna aktier motsvarande 1 aktie per 100 invånare inom företrätt geografisk
kommun/län. Ny delägare ska vara en offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten
aktuella län. Så länge Eskilstuna kommun äger ett aktieöverskott, med avseende på antal aktier
varje part ska äga, nyttjas dessa aktier för nya delägare. Skulle ytterligare intressent önska bli
aktieägare i bolaget, efter att Eskilstunas aktieinnehav reducerats till att motsvara invånarantalet
i Eskilstuna kommun, ska aktieteckning ske genom riktad nyemission.
Befintliga aktieägare tillstyrker nyemission av aktier under förutsättning av att ny aktieägare
förklarar sig beredd att inträda som delägare bland övriga delägare i aktieägaravtalet.
Beslut om intagande av ny delägare fattas av styrelsen.

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

2020-05-13
3(14)

13
Fullmäktiges rätt att ta ställning
Fullmäktiges ställningstagande före beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
regleras i bolagsordningen.
14
Överlåtelse av avtalet
Parts rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får ej överlåtas eller pantsättas utan
samtidig överlåtelse av de aktier som omfattas av avtalet.
Aktier får endast överlåtas till annan offentlig aktör utan privat ägande, inom för verksamheten
aktuella län, och förutsätter att den nya ägaren blir part i detta avtal.
15
Avtalets upphörande
Detta avtal gäller i fem år från dess undertecknade och – om parterna dessförinnan inte enas om
att avsluta verksamheten – förlängs automatiskt med fem år åt gången om part ej säger upp
avtalet senast ett år före avtalstidens utgång.
16
Ändringar
Ändring av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och
undertecknade av parterna.
17
Tvist
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligen avgöras i tingsrätt.

----------------------------------------------------------
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Bilaga 1

Aktieägare
Följande aktieägare är parter i detta aktieägaravtal. Bolagets aktier ägs enligt följande.
Antal aktier

Andel

Eskilstuna kommun, 212000-0357
Mälarenergi AB, 556448–9150
Nyköpings kommun, 212000–2940
Ena Energi AB, 556153–8389
Katrineholms kommun, 212000–0340
Strängnäs kommun, 212000–0365
Flens kommun, 212000–0332
Knivsta kommun, 212000–3013
Gnesta kommun, 212000–2965
Trosa kommun, 212000–2957
Vingåkers kommun, 212000-0308

1560 st
1310 st
490 st
420 st
320 st
300 st
160 st
140 st
100 st
100 st
100 st

31,2 %
26,2 %
9,8 %
8,4 %
6,4 %
6,0 %
3,2 %
2,8 %
2,0 %
2,0 %
2,0 %

Summa:

5 000 st

100 %

Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Eskilstuna kommun
Organisationsnummer: 212000-0357
631 86 Eskilstuna

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Mälarenergi AB
Organisationsnummer: 556448-9150
721 Västerås

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Nyköpings kommun
Organisationsnummer: 212000-2940
611 83 Nyköping

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Ena Energi AB
Organisationsnummer: 556153-8389
745 25 Enköping

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Katrineholms kommun
Organisationsnummer: 212000-0340
641 80 Katrineholm

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Strängnäs kommun
Organisationsnummer: 212000-0365
645 80 Strängnäs

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Flens kommun
Organisationsnummer: 212000-0332
642 81 Flen

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Knivsta kommun
Organisationsnummer: 212000-3013
741 75 Knivsta

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Gnesta kommun
Organisationsnummer: 212000-2965
646 80 Gnesta

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Trosa kommun
Organisationsnummer: 212000-2957
619 80 Trosa

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Aktieägaravtal
Energikontoret i Mälardalen AB
Org nr: 556134-8698

Signaturer aktieägare

Vingåkers kommun
Organisationsnummer: 212000-0308
643 80 Vingåker

Ort och datum: _________________________

Signatur:_______________________________
Namnförtydligande: ______________________

Aktieägaravtal
Fastställt av bolagsstämman

2020-05-13
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Ägardirektiv
Energikontoret i Mälardalen
Org nr: 556134-8698
Fastställt av bolagsstämman 2020-05-13

Ägardirektiv för
Energikontoret i Mälardalen AB
För den verksamhet som bedrivs, Energikontoret i Mälardalen AB (nedan kallat bolaget), gäller dessa
ägardirektiv antagna av bolagsstämman.
Ägarna har i dessa ägardirektiv tydliggjort ägarnas gemensamma intentioner avseende inriktningen
av bolagets verksamhet utöver vad som framgår av gällande bolagsordning, aktieägaravtal och
aktiebolagslag.
Direktiven gäller tills nya direktiv upprättas av bolagsstämman och omfattar verksamheten på kort
och lång sikt.

Bolagets ändamål
Bolaget ska stärka förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå ur ett
globalt klimatperspektiv.
Bolagets mål är att i den geografiska regionen verka för att öka andelen förnybar energi, arbeta för
effektivare energianvändning, bidra till välinformerade beslut, beteendeförändring och
genomförande av lokala och regionala aktiviteter och åtgärder.
Bolagets mål är också att bidra till utvecklingen av samarbeten lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt för att förstärka ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende, resiliens och
hållbar utveckling i ett energiperspektiv.
Bolaget ska arbeta oberoende av kommersiella intressen.

Verksamhetens inriktning
Bolaget ska erbjuda kompetens inom energi- och klimatområdet som påverkar offentliga och privata
aktörer i regionen att arbeta för en hållbar energiutveckling på lokal och regional nivå.
Bolaget ska initiera, mobilisera och driva lokala och regionala energiprojekt och -aktiviteter mellan
kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra relevanta aktörer för ökad kunskap och
handlingskraft.
Bolaget ska vara huvudmännens expertorgan inom energi- och klimatområdet.
Bolaget ska kunna åta sig operativt utförande av huvudmännens strategier, handlingsplaner och
aktiviteter inom bolagets verksamhetsområde.
Bolaget ska löpande arbeta med omvärldsanalys inom sitt verksamhetsområde samt spridning av
goda exempel och resultat från verksamheten.
Bolagets arbete ska drivas i linje med regionala strategier för tillväxt, energi och klimat.

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se

Ägardirektiv
Energikontoret i Mälardalen
Org nr: 556134-8698
Fastställt av bolagsstämman 2020-05-13

Värdegrund
Bolagets arbete ska drivas med medvetet beaktande av de globala miljömålen. Särskild vikt läggs på
målen som verkar för att lösa klimatutmaningen genom att arbeta med utveckling för hållbara städer
och samhällen, bidra till innovativa lösningar för industri och näringsliv och stärkta förutsättningar för
hållbar konsumtion och produktion samt hållbar energi.
Bolagets arbete ska vila på allas lika värde oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder. Arbetet med jämställdhet, integration och mångfald ska genomgående beaktas i bolagets
verksamhet.

Ekonomiska och finansiella mål
Bolaget ska ha en god finansiell stabilitet.
Ägarnas tillskott till bolaget kan användas som medfinansiering i projekt inom ramen för bolagets
kärnverksamhet och på så sätt växlas upp med annan finansiering.
Bolaget ska verka för att stärka det offentliga huvudmannaskapet inom det geografiska
verksamhetsområdet.
Bolaget tillämpar inte utdelning till ägarna.

Ägarnas insyn och information
Respektive ägares styrelse utövar insyn och tillsyn över bolaget.
Bolaget ska löpande hålla ägarna (verksamhetsnivå) väl informerade och kommunicera
verksamhetens resultat och nytta på lokal och regional nivå.
Bolaget ska till samtliga ägare årligen tillhandahålla en skriftlig verksamhetsrapport.
Bolaget ska till samtliga ägare årligen sända skriftlig årsredovisning samt protokoll från årsstämman.
Protokoll från styrelsesammanträden ska finnas tillgängliga hos bolaget.
Bolaget ska samråda med ägarna innan planer och åtgärder vidtas som direkt eller indirekt kan
påverka ägarna eller på annat sätt förutsätter ekonomiskt engagemang från ägarnas sida.
För att förenkla bolagets kommunikation med ägarna har respektive ägares styrelserepresentant
ansvar för att agera egen kontaktperson till bolaget.

Energikontoret i Mälardalen, Eskilstuna, SWEDEN
www.energikontor.se
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Kommunstyrelsen

Renhållningstaxa 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1.
2.
3.
4.

Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek.
Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek.
Ändringsavgift stryks som taxa
Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubriken felaktigt abonnemang
med ett enhetspris på 350 kr/ändring.

5. Vid fler än tre hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av avfall ändras avgiften
till ett enhetspris på 5000 kr/år.

6. Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck och år.
7. Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck och år.
8. Kärl med blandade sopor höjs med 25 %
9. Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.
10. Utöver ovanstående justeringar höjs avgiften för Gröna kärl med 20 % och övriga
avgifter höjs med 15 %

2. Sammanfattning
Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % (punkterna 8-10) samt med ett antal
övriga förändringar i taxan (punkterna 1-7).
De föreslagna höjningarna innebär en kostnadsökning på 20-30 kronor per månad för ett
medelstort hushåll.
Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslaget.
Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-10-28
Förslag från VD Per Alm till justering av renhållningstaxan
Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Oxelö Energi AB (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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VD
Per Koman Alm
Telefon 070-5261566

Oxelö energis styrelse

Förslag på justering av renhållningstaxan inför 2021.
Bakgrund
Inför 2021 görs en översyn av behovet att justera intäkterna för respektive
verksamhet. I analysen ingår att levererera ägarnas och styrelsens förväntningar
på avkastning samt uppfylla villkor som är reglerad och styrda av
myndighetskrav. Renhållningstaxan och VA taxan beslutas av
kommunfullmäktige medan elnät, fjärrvärme och stadsnät är avgifter/priser som
beslutas av Oxelö Energis styrelse, men där fullmäktige informeras om styrelsens
beslut. Enligt jämförande taxor så ligger fjärrvärme, elnät och VA under snittet i
riket medan renhållningen nära snittet i riket.
Beslut om taxor för fjärrvärme, elnät, VA, stadsnät och slamtömning har tagits på
styrelsemöte 200612.
Renhållning
Under 2018 öppnades ett återbruk samt med 7 dagars öppet på
återvinningscentralen vilket inneburit ökade kostnader för driften men även
mängden avfall som hanteras och därmed behandlingskostnaden. Inför 2020
avslutades uppdraget att köpa ÅVC tjänster på Björshult av Nyköpings kommun,
vilket minskar bolagets kostnader.
Intäkterna har de senaste åren inte motsvarat kostnaderna varför en något större
höjning än den generella kostnadsökningen behöver genomföras.
Ny upphandling för behandling av avfallet har genomförts och det påverkar
bolagets kostnader med motsvarande ca 800 tkr. Det har även införts en
avfallsförbränningsskatt. För att kompensera dessa förändring samt att bolaget
har ökade kostnader för verksamheten på ÅVC föreslås en taxejustering som
motsvarar en intäktsförstärkning med 15-25 %.

OXB100 v 1.0 2006-11-14

En trend som vi kan se är att avfallet i det gröna kärlet blir dyrare att behandla
medan avfall i det bruna kärlet kommer blir oförändrat eller billigare att behandla i
framtiden, vilket gör att vår målsättning är att detta ska avspeglas i
taxejusteringen.
Taxan föreslås även förändras med att minska på antalet tilläggstjänster då
administrationen av dessa överstiger intäkterna. De förändringar som föreslås är
följande:

Postadress
Oxelö Energi AB
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Sjögatan 28

Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-325 75 (fax)

Webb/E-post
www.oxeloenergi.se
kundcenter@oxelosund.se

Org.nr
556070-9429
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1.
2.
3.
4.

Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek.
Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek.
Ändringsavgift stryks som taxa
Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubrik felaktigt
abonnemang med ett enhetspris på 350 kr/ändring.
5. Vid fler än tre stycken hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av
avfall ändras till ett enhetspris på 5000 kr/år.
6. Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck
och år.
7. Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck
och år.
8. Kärl med blandade sopor höjs med 25 %
9. Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.
10. Gröna kärl höjs 20 % och övriga avgifter höjs med 15 % (exklusive punkt
1-10 som justeras enligt ovan).

(samtliga priser är angivna inklusive moms)
Tidigare genomförda taxehöjningar (%)
RH (renhållningen)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

RH
0
0
0
2
2
0
3+2

Summa

9

%

1,28 (snitt under perioden år 2014 - 2020)

Sammanställning och förslag till beslut
Taxan för renhållningen föreslås justeras med en intäktsförstärkning
motsvarande 15-25 % samt med ovan föreslagna förändringar i taxan.
Ovan beslutade och föreslagna höjningar innebär en kostnadsökning på 20-30
kronor per månad för ett medelstort hushåll.
Per Koman Alm
VD Oxelö Energi AB
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Resurstilldelning förskola och skola
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 2021
enligt underlag ”Barn och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”.

Sammanfattning
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del som är
volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som är anslagsfinansierad
och är ett fast belopp. Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Det
socioekonomiska bidraget är ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från
SCB. Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända och
föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen ingår även medel för
extra stödresurs, svenska som andraspråk samt studiehandledning och modersmål.
Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och tilldelas utifrån
antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola,
grundskola, fritidshem och gymnasium.
Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ, vilka är
anslagsfinansierade.
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för barn- och
elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som är folkbokförda i
Oxelösunds kommun vid de månadsvisa avstämningstillfällena och tillämpas för så väl
kommunala som fristående verksamheter.
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och elevpengen inom
Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort underskott 2020 och har under året
vidtagit ett antal en del åtgärder för att få en budget i balans. Under våren och sommaren
har också en utredning och jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra
kommuner genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen.
Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och förståelig.
Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till anslagsram för utbildningsnämnden
som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade
resursfördelningen har varit att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en
likvärdig skola.
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Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten tillsammans
arbetat igenom resursfördelningen och även sett över ersättningen till extern verksamhet
inför 2021. Uppdraget har utifrån timplan, behörighet, lärare, undervisningsgrupper,
ersättning för sjuklönekostnader, kompetensutveckling m.m. tydliggjorts. Även tilldelning
ledningsstöd, administration, skolbibliotek, vaktmästare m.m. har tagits med och tydliggjorts
i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning föreslås svenska som andraspråk,
modersmål och studiehandledning ingå i denna tilldelning från och med 2021.
Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i samma
verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att tydliggöra likvärdigheten
Denna tilldelning skapar förutsättning för huvudmannen att ta ansvar för att veta vad
resursen ska användas till och veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget.
Inom den tilldelningen har rektor, ansvar att fördela utifrån det specifika behovet på
enheten.
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för att kunna förstå
och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer sedan att utgå från uppställningen
i detta verktyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS – Barn- och elevpeng 2021 daterad 2020-11-06
Underlag: ”Barn- och elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Controller (FK)
Förvaltningschef UF (FK).

Magnus Petersson
ekonomichef

Eva Svensson
Förvaltningschef
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Datum

Diarienummer

2020-11-09

2020:48

Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Barn- och elevpeng 2021 Oxelösunds kommun
Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag fördelad i två delar; en del
som är volymbaserad och baseras på antalet barn och elever. En del som
är anslagsfinansierad och är ett fast belopp. Anslaget finansierar
kommunala och fristående verksamheter. Det socioekonomiska bidraget är
ett fast belopp som tilldelas och är baserat på statistik från SCB.
Parametrar som valts ut för Oxelösunds kommun är; andelen nyanlända
och föräldrarnas utbildningsbakgrund. I den socioekonomiska tilldelningen
ingår även medel för extra stödresurs, svenska som andraspråk samt
studiehandledning och modersmål.
Den volymbaserade delen består av framtagen barn- och elevpeng och
tilldelas utifrån antalet barn och elever enligt framtagen befolkningsprognos
för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.
Barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ,
vilka är anslagsfinansierade.
Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten föreslår ersättningsnivåer för
barn- och elevpeng. Barn- och elevpengen gäller för barn och elever som
är folkbokförda i Oxelösunds kommun vid de månadsvisa
avstämningstillfällena och tillämpas för så väl kommunala som fristående
verksamheter.
Inför budgetprocessen 2021 fanns det behov av att utveckla barn och
elevpengen inom Utbildningsnämnden. Nämnden stod inför ett stort
underskott 2020 och har under året vidtagit ett antal åtgärder för att få en
budget i balans. Under våren och sommaren har också en utredning och
jämförelse av barn och elevpengen med ett antal andra kommuner
genomförts av PWC. Denna rapport är beställd av Kommunstyrelsen.
Utredningen visar att rektorerna inte upplever budgetprocessen tydlig och
förståelig. Utgångspunkten i detta arbete har varit det förslag till
anslagsram för Utbildningsnämnden som finns i MBB 2021 – 23. Ett annat
viktigt perspektiv i arbetet med den reviderade resursfördelningen har varit
att tydliggöra huvudmannens ansvar och att Oxelösund har en likvärdig
skola.
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Mot bakgrund av detta har Utbildningsförvaltningen och ekonomienheten
tillsammans arbetat igenom resursfördelningen samt sett över ersättningen
till extern verksamhet inför 2021. Uppdraget har tydliggjorts utifrån bland
annat timplan, behörighet, lärare, undervisningsgrupper, ersättning för
sjuklönekostnader och kompetensutveckling. Även tilldelning av
ledningsstöd, administration, skolbibliotek och vaktmästare har tagits med
och tydliggjorts i ersättningen. När det gäller socioekonomisk tilldelning
föreslås svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning ingå i
denna tilldelning från och med 2021.
Inom förskolan kommer alla barn från och med 1 januari 2021 att finnas i
samma verksamhetssystem när det gäller placering och taxa, för att
tydliggöra likvärdigheten. Denna tilldelning skapar förutsättning för
huvudmannen att ta ansvar för att veta vad resursen ska användas till och
veta vilka förutsättningar enheterna har fått i sin budget. Inom den
tilldelningen har rektor sedan ansvar att fördela utifrån det specifika
behovet på enheten.
Dessutom kommer varje rektor och förskolechef att få ett tydligt verktyg för
att kunna förstå och arbeta med sin egen budget. Uppföljningen kommer
sedan att utgå från uppställningen i detta verktyg.
Barn- och elevpeng
I tabellen nedan finns de beloppen som är beräknande för 2021.
Ålder

Kr/år

Kr/mån

Förskola

1–3 år

136 895

11 408

Förskola

4–5 år

94 739

7 895

Förskoleklass

52 280

4 357

Åk 1–3

71 128

5 927

Åk 4–6

76 095

6 341

Åk 7–9

77 732

6 478

Särskola F-6

326 298

27 191

Särskola 7–9

374 043

31 170

32 880

2 740

130 027

10 836

Fritidshem
Gymnasieskola
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Beloppen för barn- och elevpeng skapar förutsättningar för
verksamheter enligt följande:
Förskola
Bemanning är uträknad utifrån två förskollärare och en barnskötare per
barngrupp med i snitt 18 barn. Övrig personal såsom rektor, ledningsstöd,
administrativt stöd, specialpedagog, vaktmästare samt övrig personal som
har direkt koppling till förskolan är även medräknad i beloppet. Ersättning
för kost, läromedel och digitala verktyg ingår samt övriga omkostnader.
Avräkning av antalet barn och vistelsetid (15 timmar) görs två gånger
under innevarande år.

Grundskola
Barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en beräkning som styrs av
Skolverkets timplan, klasstorlek och elevhälsa. Här ingår också alla andra
professioner som har direkt koppling till grundskola och undervisning.
Ersättning för kost, läromedel och digitala verktyg per elev är medräknat i
beloppet. I beloppet ingår rektor, ledningsstöd, lärare, pedagogisk personal,
specialpedagog, administrativt stöd, skolbibliotek samt övriga omkostnader.
Klasstorlek i genomsnitt grundskola
Förskoleklass
15 elever
Åk 1–3
18 elever
Åk 4–6
20 elever
Åk 7–9
22 elever

Fritidshem
Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per
barngrupp med i snitt 20 barn. Övrig personal såsom rektor samt
administrativt stöd. Ersättning för kost, pedagogiskt material och digitala
verktyg och övriga omkostnader finns medräknat i beloppet.

Gymnasium
Barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga
kostnaderna per elev. I kostnaden ryms antagnings kansli, elevresor samt
inackorderingsbidrag.
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Övrigt
Avräkning av antalet barn och elever och justering av tilldelning enligt
Kommunfullmäktiges barn- och elevpeng görs minst tre gånger under
budgetåret.
När utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till
rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både
volym och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen baseras på
respektives enhets barn och elevantal, prognostiserad på årsbasis, samt
utifrån framräknad barn- och elevpeng.
Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat
hyra, städ och tilläggsbelopp för barn och elever med extraordinära behov
av särskilt stöd. År 2021 är tilläggsbeloppet ett fast belopp som baseras på
antal barn och elever och utbetalas som ett anslag under året för de interna
verksamheterna. För de externa aktörerna fördelas tilläggsbeloppet utifrån
ansökan.
Huvudmannen har säkerställt att på dessa medel är det möjligt till att
organisera förskola och skola utifrån skolans uppdrag. Rektorer ges på
detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet.
Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är rektors ansvar och
fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar.
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Kommunstyrelsen

Försäljning av aktier i Bixia AB
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Godkänna försäljning av Oxelö Energi AB:s samtliga aktier i Bixia AB
2. Oxelö Energi AB skall så snart försäljningen av aktier i Bixia AB är avslutad,
återkomma till Kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären.

2. Sammanfattning
Bixia AB har historiskt haft närmare tio delägare där Tekniska verken i Linköping AB
(Tekniska verken) under hela perioden varit huvuddelägare med en ägarandel som
överstigit 50 %. Nu är Tekniska verken intresserad av att förvärva samtliga aktier i Bixia
AB. Några delägare har valt att sälja sina andelar till Tekniska verken, de senaste
affärerna gjordes upp på en prisnivå som ligger i nivå med Bixias substansvärde
(Borgholm 2019, Bjäre/Södra Halland 2015).
Oxelö Energi har varit delägare sedan 1998 då elhandelsverksamheten bedömdes vara
för svår och riskfylld för ett litet energibolag.
Tekniska verken har kommit med ett erbjudande om att förvärva samtliga delägares aktier
och en förutsättning för erbjudandet är att samtliga delägare säljer sitt innehav.
För Oxelö Energi del bedöms detta som rätt läge att sälja då elhandelsverksamheten går
in i ny fas med ökad konkurrens och mindre marginaler, vilket ställer större krav ur ett
ägarperspektiv.
Ägarna till Bixia AB har kommit överens o m att värdet på bolaget sätts utifrån en
substansvärdering av Bixia AB. Det finns två preliminära värderingar av Bixia AB som är
gjorda per 2019-12-31 och 2020-08-31.
Prel. substansvärde på
Bixia AB

2019-12-31

2020-08-31

Värde

484 919 tkr

482 518

Den slutliga beräkningen av köpeskillingen i denna affär sker med årsbokslutet 2020 som
grund. Det innebär att den slutliga värderingen och avslut av affären sker efter årsskiftet
2020/21. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att Oxelö Energi AB så snart affären är
avslutad skall återkomma till kommunfullmäktige med en slutlig rapport av affären.
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Det preliminära värdet på Oxelö energis aktier i Bixia AB är 14 497 tkr. Det bokförda
värdet på dessa aktier är 1 200 tkr. Mellan Oxelö Energi AB och Bixia AB finns inga
ytterligare förpliktelser förutom det framtida avtalet kring kundcentertjänster.
Efter försäljning av aktierna kommer Oxelö Energi AB fortsätta sälja kundcentertjänster
avseende elhandel till Bixia AB genom att Oxelö Energi AB fortsätter vara Bixias lokala
representant. Parallellt med försäljningen av aktierna formuleras ett avtal för dessa
tjänster. Oxelö Energi AB kommer genom avtalet erhålla en ersättning för denna tjänst
relaterat till antalet lokala elavtal.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06
Underlag från Kustbostäder i Oxelösund AB
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Oxelö Energi (FK)
Controller (FÅ)

Magnus Petersson
Ekonomichef

Värdering av Bixia AB inför eventuellt utköp av övriga delägare
Bakgrund
Bixia AB har historiskt haft närmare tio delägare där Tekniska verken under hela
perioden varit huvuddelägare med en ägarandel som överstigit 50 %. Tekniska verken är
intresserad av att förvärva samtliga aktier i Bixia AB. Några delägare har valt att sälja sina
andelar till Tekniska verken, de senaste affärerna gjordes upp på en prisnivå som ligger i
nivå med Bixias substansvärde (Borgholm 2019, Bjäre/Södra Halland 2015).

Uppdraget
Ta fram beräkningar av Bixia ABs substansvärde och underlag till pris för respektive
delägares andelar i Bixia. Presentera hur Tekniska verken och Tekniska verken-koncernen
påverkas av en eventuell affär baserat på framräknat pris/substansvärde.

Beräkningar
Substansvärde
Substansvärdet utgörs av ett företags egna kapital med tillägg för obeskattade reserver
efter belastning av inkomstskatt. Nedan redovisas Bixia ABs substansvärde vid senaste
reviderade bokslut (2019-12-31) efter hänsyn till under 2020 utbetald utdelning. Som
jämförelse redovisas substansvärdet per senaste månadsbokslut 2020-08-31.

Substansvärde (tkr) 2019-12-31 (efter hänsyn till beslutad utdelning)
tkr
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital efter utdelning
Periodiseringsfond -2018
Periodiseringsfond 2019
Överavskrivningar

Värde
Substansvärde
114 484
114 484
330 665
330 665
39 101
30 499
10 790
8 567
886
703
484 919

Substansvärde (tkr) 2020-08-31
Kapitaldel
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital efter utdelning
Periodiseringsfond -2018
Periodiseringsfond 2019
Överavskrivningar

Värde
Substansvärde
114 484
114 484
328 264
328 264
39 101
30 499
10 790
8 567
886
703
482 518

Som framgår nedan består substansvärdet främst av eget kapital, till övervägande del
fritt eget kapital (i princip samma fördelning för 2019-12-31 som för 2020-08-31).

Pris för respektive delägares aktier
Nedan framgår substansvärdet per 2020-08-31 fördelat på respektive ägare efter
ägarandel samt vad som skulle bli värdet (priset) på aktierna om de säljs efter samma
uppräkning som vid utköpet av Södra Halland och Bjäre Kraft (substansvärde +1,78 %):

TvAB
MSE
Oxelö
Nässjö
Sandviken
Alvesta

Aktier
298 130
34 883
11 629
23 190
20 033
6 083
393 948

%
Substansv (tkr) Värde aktier (tkr)
75,68%
365 158
371 657
8,85%
42 726
43 486
2,95%
14 244
14 497
5,89%
28 404
28 909
5,09%
24 537
24 974
1,54%
7 451
7 583
100,00%
482 518
491 107
Kr / aktie

1 225

1 247

Priser i tidigare affärer i förhållande till substansvärdet
2015 VEAB
2015 Södra Halland och Bjäre Kraft
2019 Borgholm

-36,83%
+1,78%
-13,22%

Värderingen av VEABs aktier fastställdes efter skiljedom. Samma värderingsprinciper
användes när Bjäre Kraft och Södra Halland sålde sina aktier. Den stora avvikelsen mellan

värderingen av VEABs aktier och det då aktuella substansvärdet förklaras av den långa
tid som försäljningsprocessen tog. Skillnaden mellan värderingen av Borgholms aktier
och det då aktuella substansvärdet förklaras också av att substansvärdet ökade från den
tidpunkt då Borgholm angav ett pris för sina aktier och fram till dess affären gjordes.

Konsekvenser för Tekniska verken-koncernen
Ett utköp av övriga delägare till ett pris som motsvarar Bixias substansvärde +1,78 % får
följande konsekvenser för TvAB och Tv-koncernen:
Värde aktier (tkr)
* TvABs utköp av övriga delägares innehav:
119 449
Summa köpeskilling som TvAB ska erlägga:
119 449
* Avgår därav koncernintern betalning (MSE)
-43 486
Summa köpeskilling för Tv-konc att erlägga:
75 963
Bixia är idag ett fullt konsoliderat koncernbolag inom Tekniska verken-koncernen. Ett
eventuellt pris som överstiger substansvärdet redovisas enligt (K3) direkt mot eget
kapital. Detsamma gäller om priset understiger substansvärdet, ett sådant pris kan dock
väcka fråga om nedskrivning av TvABs redan befintliga innehav vilket påverkar TvAB:s
resultat och möjligen även Bixias/Tv-koncernens resultat.
Linköping 2020-09-21

Daniel Andersson

