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Byggnation av Peterslunds förskola

Sarah Heltborg Ronélius, 11.40
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Antagande av OPF – KL med tillämpningsanvisningar
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KS.2022.38

Årlig uppföljning av SSAM, 2022
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

MEX.2020.43

Hävning av köp del av Oxelö 7:40, padelhall

MEX.2021.140

Sanering Sjögatan, del av Oxelö 7:50

MEX.2020.142

Förlängning av Markanvisning Bo Klok - Sjögatan

Inga handlingar/beslut vid arbetsutskottets beredning
Inget underlag i kallelsen, skickas senare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
MEX.2022.36

Försäljning Ställverksområde, del av Stjänholm 5:1
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
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KS.2022.9

Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen 2022
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Kommunstyrelsens investeringar MBB 2023-2025
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Utredning om intern upphandling, återrapport april 2022
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Öronmärkningar, 2021 års ekonomiska resultat

KS.2022.10

Bokslut för donationsfonderna 2021

Inga handlingar/beslut vid arbetsutskottets beredning
Inga handlingar/beslut vid arbetsutskottets beredning
Inga handlingar/beslut vid arbetsutskottets beredning
Inga handlingar/beslut vid arbetsutskottets beredning
Inga handlingar/beslut vid arbetsutskottets beredning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
KS.2018.150

Restaurering och ombyggnad av stallet, Stjärnholm
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet, med justering av punkt 2; 14 000 tkr ändras till 9 000 tkr

KS.2021.114

Fritidsplan Oxelösunds kommun 2022-2025
Överlämnas till kommunstyrelsen utan arbetsutskottets ställningstagande

KS.2022.50

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Nyköpings-Oxelösunds
Vattenverksförbund 2021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KS.2022.57

Ny fjärrvärmeinstallation vid Ramdalsskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KS.2018.160

Ersättare i kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor
Överlämnas för beslut i kommunstyrelsen

KS.2022.43

Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KS.2021.118

Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
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Svar på motion om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor
från mottagningskök till tillagningskök
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag

KS.2021.88

Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Enligt framskrivet förslag
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Redovisning av delegationsbeslut
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Delgivningar till kommunstyrelsen 2022
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Kommunstyrelsen

Tillämpningsanvisningar OPF-KL
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige
Anta bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Kommunstyrelsens beslut för egen del
Anta tillämpningsanvisningar till OPF-KL18 under förutsättning att Kommunfullmäktige
antar bestämmelserna OPF-KL18.

2. Sammanfattning
Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd och
pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit bestämmelserna för
OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige anta den uppdaterade
bestämmelserna för OPF-KL18. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska stöd. Förmånerna i
pensionsbestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i
förhållande till PBF där pensionen var förmånsbestämd. Tillhörande
tillämpningsanvisningar syftar till att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i
Oxelösunds kommun.

3. Ärendet
Sveriges kommuner och regioner har gett ut bestämmelser för omställningsstöd och
pensioner för förtroendevalda. Kommunfullmäktige har tidigare antagit bestämmelserna för
OPF-KL14 (KS.2014.34) och nu föreslås Kommunfullmäktige anta den uppdaterade
bestämmelserna för OPF-KL. OPF-KL är indelat i omställningsstöd och
pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med
aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska stöd. Förmånerna i
pensionsbestämmelserna bygger på livsinkomstprincipen och är avgiftsbestämd i
förhållande till PBF där pensionen var förmånsbestämd. Skillnaderna mellan tidigare
antagna bestämmelser och föreslagna är följande:
Nytt familjeskydd.
Lägsta avgift till pensionsbehållning ändras.
65-årsgränsen för de olika omställningsstöden har ersatts av formuleringen ”i 32 a § LAS
angiven ålder”.
Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes
omställning.
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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Den svårtolkade formuleringen om att pensionsbestämmelserna inte skulle gälla den som
”har rätt till egenpension på grund av anställning” har tagits bort.
Underlaget för ekonomiskt omställningsstöd är inte längre året före avgångstidpunkten,
utan den förtroendevaldas ”genomsnittliga månadsarvode gånger tolv under det senaste
året”.
67-årsgränsen för pensionsintjänande har ersatts av formuleringen ”i 32a § LAS angiven
ålder”.
Utbetalningen av pensionsbehållningen som efterlevandeskydd ska nu alltid ske på fem år,
även om dödsfallet inträffat först sedan den förtroendevalda redan har börjat få sin pension
utbetald.
Som ett komplement till bestämmelser föreslås också bifogade tillämpningsanvisningar.
Dessa har till syfte att precisera och underlätta tillämpningen av OPF-KL i Oxelösunds
kommun. Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet och har till uppgift att
tolka och tillämpa OPF-KL:s regler inom ramen för föreslagna tillämpningsanvisningar.

Beslutsunderlag
Bestämmelser OPF-KL18
Tillämpningsanvisningar OPF-KL

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
HR-chef (FÅ)

Henny Larsson
HR-chef

2018-09-14

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Allmänt om bestämmelserna
OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPFKL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller
kommunalförbund.
OPF-KL18 indelas i fyra kapitel:
1. Inledande bestämmelser
 Pensionsmyndighet
 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
2. Omställningsstöd
 Aktiva omställningsinsatser
 Ekonomiskt omställningsstöd
 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
3. Pensionsbestämmelser
 Avgiftsbestämd pensionsbehållning
 Sjukpension
 Efterlevandeskydd
4. Familjeskydd

Kapitel 1
Inledande bestämmelser
§ 1 Pensionsmyndighet
I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses.
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPFKL18.
§ 2 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet
från tid till annan beslutar.

Kapitel 2
Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap.
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Omställningsstöd
Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få
ett nytt arbete.
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.
Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.
§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv
under det senaste året.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
hos kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet eller får uppdrag
i Riksdagen eller regeringen i minst motsvarande omfattning.
§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS
angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet, eller får uppdrag i Riksdagen eller regeringen.
§ 6 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från
samordning.
§ 7 Uppgiftsskyldighet
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd,
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
§ 8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.
§ 9 Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

Kapitel 3
Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet.
Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a.

avgiftsbestämd ålderspension

b.

sjukpension

c.

efterlevandeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.
§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode,
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller

föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.
§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till
och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till
den förtroendevaldes pensionsbehållning.

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11.
Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i
anslutning till ansökan om uttag.
§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av
pensionsavgift.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och pensionsmyndigheten.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före
mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat
beräkningsunderlag.
Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till
anställda enligt AGS-KL.
Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid.
§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner,
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan dessa barn.

Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
§ 12 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.
§ 13 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och
kommunalförbund.
§ 14 Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd
Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
§ 15 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.

Kapitel 4
Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18
antas av fullmäktige, eller från den tidpunkt som fullmäktige beslutar.
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
§ 2 Rätt till familjeskydd
En förtroendevalds efterlevande har rätt till
–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen
och

–

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn.

§ 3 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den
förtroendevalde avlider:
a) under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1,
b) under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10
Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den
förtroendevalde avlider:
c) inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt
uppdrag.
En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna
b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande.

§ 4 Familjeskydd till efterlevande vuxen
Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make,
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för
dödsfallet.
§ 5 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen
En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt
ovan, har rätt till förmån i fem års tid.
Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp
med förändringen av prisbasbeloppet.
Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora
delar.
§ 6 Familjeskydd till efterlevande barn
Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år.
Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet
har rätt till barnpension enligt SFB.
Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård
och fostran i adoptionssyfte.
§ 7 Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn
Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet.
Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år
dödsfallet inträffade, delat med tolv.
Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet.

Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen.
Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska
utbetalas månadsvis och i lika stora delar.
§ 8 Utbetalning av förmåner
Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis,
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.
Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån,
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten.
När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet.
För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket,
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.
Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge
beloppet.
Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8
§ första stycket FAL.
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Tillämpningsanvisningar för OPF

1. Allmänt

OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige att gälla från 14 maj 2014. Dessa
tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av Kommunstyrelsens
arbetsutskott den xx månad och år.
Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta tillämpningen av
OPF-KL i Oxelösunds kommun. De innehåller även en sammanfattning av
förmåner och villkor. Om det skulle uppstå situationer där
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna
enligt respektive reglemente före anvisningarna.

1.1. Definitioner
Med fritidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar mindre än 40
procent av heltid.
Med deltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag är på deltid men omfattar
mer än 40 procent av heltid.
Med heltidspolitiker avses förtroendevalda vars uppdrag omfattar heltid.
Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde av uppdrag.

1.2. Pensionsmyndighet
Kommunstyrelsens arbetsutskott är pensionsmyndighet och har till uppgift att
tolka och tillämpa OPF-KLs regler inom ramen för dessa tillämpningsanvisningar.

1.3. Ansökan om förmåner
Ansökan om förmåner enligt OPF-KL görs hos kanslienheten på det sätt som
pensionsmyndigheten bestämmer. Ansökan ska vara skriftlig.

1.4. Uppgiftsskyldighet
Den förtroendevalda är skyldig att lämna de uppgifter kommunen begär och som
behövs för att kunna bedöma rätten till, samt beräkna förmåner.
Utebliven uppgift enligt kommunens anvisningar medför att utbetalning inte sker
eller att pågående utbetalning stoppas.
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1.5. Omfattning
OPF-KL gäller endast förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen som
fullgör uppdrag i Oxelösunds kommun. Bestämmelserna är alltså inte tillämpliga
på personer som kommunen utser till att fullgöra uppdrag hos andra juridiska
personer, som till exempel bolag eller samverkansorgan.

2. Information
I samband med hel- eller deltidspolitikers tillträde och avgång från sitt uppdrag,
lämnas särskild information om rutiner för ansökan om pensions- och
omställningsförmåner. Den förtroendevalde har även möjlighet att ställa frågor till
KPA på följande mailadress: fortroendevalda@kpa.se
Minst en gång, dock max 2 gånger per mandatperiod arrangeras ett
informationsmöte för kommunens förtroendevalda.

3. Omställningsstöd enligt OPF-KL

Aktiva omställningsinsatser och ekonomiskt omställningsstöd kan komma ifråga
för hel- och deltidspolitiker som omfattas av OPF-KL.
Omställningsbestämmelserna syftar till att det ekonomiska omställningsstödet ska
kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser.
När längden på sammanhängande uppdragstid ska bedömas, anses inte
föräldraledighet, ledighet för sjukdom eller liknande som avbrott i uppdragstiden.

3.1. Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har den som vid avgången:
• innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Oxelösunds
• kommun, och
• har minst fyra års sammanhängande uppdragstid som hel- eller
deltidspolitiker i kommunen, och
• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
3.1.1.

Riktlinjer för aktiva omställningsinsatser

Förtroendevalda ska erbjudas möjlighet till aktiva omställningsinsatser på liknande
sätt och i liknande omfattning som gäller för anställda i Oxelösunds kommun.
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Förslag på aktiva omställningsinsatser kan tas fram av den enskilde, kommunen
eller annan som kommunen anlitar.
Exempel på aktiva omställningsinsatser kan vara: Rådgivning och vägledning,
kompletterande studiestöd, kostnader för kortare utbildning eller praktik,
finansiering av kurslitteratur, hjälp med att starta eget.
Insatserna ska ha påbörjats inom 3 månader efter avgången. Insatsen ska vara
avslutad inom 12 månader.
Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.
De aktiva omställningsinsatserna har en maxkostnad om 2 prisbasbelopp.
3.1.2.

Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka om aktiv omställningsinsats senast en månad
efter avgången från uppdraget. Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja
undantag från denna tidsgräns. Ansökan ska skickas skriftligt till kanslienheten.
3.1.3.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om aktiva omställningsinsatser.

3.2. Ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången:
• innehar uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Oxelösunds kommun,
och
• har minst ett års sammanhängande uppdragstid som hel- eller
deltidspolitiker i kommunen,
och
• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Den förtroendevalda har rätt till tre månaders ekonomiskt omställningsstöd per
fullgjort år i uppdraget. Under de två första åren är stödet 85 procent av tidigare
årsarvodet, och det tredje året år stödet 60 procent. Ekonomiskt omställningsstöd
kan som längst betalas ut till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalda uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Ekonomiskt omställningsstöd beräknas och utbetalas av kommunen. Det
utbetalade beloppet är preliminärt och avräkning kan komma att ske vid senare
utbetalningstillfälle.
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3.2.1.

Starttidpunkt för ekonomiskt omställningsstöd

Den tidsperiod som den förtroendevalda har rätt till ekonomiskt omställningsstöd
börjar löpa den första i månaden efter avgången från det uppdrag som gett rätt till
förmånen. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i enskilda fall.
3.2.2.

Ansökan

Den förtroendevalda ska skriftligt ansöka om ekonomiskt omställningsstöd senast
två månader innan rätten till ekonomiskt omställningsstöd inträder. Ansökan ska
lämnas in till kanslienheten.
3.2.3.
Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning
Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs från första dagen med
ekonomiskt omställningsstöd. Pensionsmyndigheten kan för en viss period bevilja
undantag från kravet på egen aktivitet om kravet i det enskilda fallet framstår som
oskäligt.
För att ha rätt till ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalda
• är inskriven på arbetsförmedlingen
eller
• bedriver studier som berättigar till ledighet enligt studieledighetslagen
eller
• har nytt arbete, dock inte en återgång till gällande tjänstledighet som togs i
samband med det politiska uppdraget.
eller
• har nytt förtroendeuppdrag enligt 4 kap 1 § kommunallagen hos annan
huvudman
I samband med ansökan om förmån ska den förtroendevalda intyga att hen
kommer att uppfylla kravet på egen aktivitet.
Om den förtroendevalda inte uppfyller kraven på egen aktivitet, blir hen skyldig
att återbetala hela eller delar av det utbetalda omställningsstödet. Beslut om
återbetalning fattas av pensionsmyndigheten.
Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i enskilda fall.
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3.2.4.

Samordning

Vid samordning av ekonomiskt omställningsstöd som beviljats deltidssysselsatt
förtroendevald ska hänsyn tas till detta. Samordning sker enligt kontantprincipen,
det vill säga utifrån tidpunkten då samordningsbar inkomst betalats ut, inte när
den tjänats in.
Samordning sker andra och tredje året. Från samordningen undantas dock först
ett belopp som per månad motsvarar 1/12 av samma års prisbasbelopp.
Första året är samordningsfritt. Samordning sker mot eventuell förvärvsinkomst,
under tiden som det ekonomiska omställningsstödet utbetalas.
Omställningsstödet upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag i
kommunen på minst 40 procent, eller får uppdrag i riksdag eller regering, region
eller regionförbund.
Den förtroendevalda ska från och med den första månaden med ekonomiskt
omställningsstöd lämna inkomstuppgift. Detta ska göras till kommunens
kanslienhet på anvisat sätt senast den 12:e i månaden efter det att inkomsten
betalats ut. Inkomstuppgift ska lämnas även de månader då förvärvsinkomsten är
noll kronor.
Inlämnad inkomstuppgift är en förutsättning för att ekonomiskt omställningsstöd
ska betalas ut. Om inkomstuppgift inte har lämnats in, sker ingen utbetalning
förrän inkomstuppgiften har kommit kommunen tillhanda.
3.2.5.

Minskning eller indragning av ekonomiskt omställningsstöd

Om den förtroendevalda under tiden med ekonomiskt omställningsstöd utför
arbete utan ersättning eller mot låg ersättning, eller får annan ersättning än
förvärvsinkomst, kan pensionsmyndigheten besluta att minska pensionen med ett
uppskattat inkomstbelopp som motsvarar den inkomst som kan anses vara skälig.
Kommunfullmäktige kan också helt dra in det ekonomiska omställningsstödet om
den förtroendevalda inte beviljats ansvarsfrihet, dömts för brott som medfört att
hen skilts från förtroendeuppdraget i Oxelösunds kommun med stöd av 4 kap 9 §
kommunallagen, eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det är sannolikt att
den förtroendevalda skulle ha skiljts från uppdraget om hen fortfarande innehaft
det.
3.2.6.

Retroaktiv utbetalning

Ingen retroaktiv utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd.
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Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag i enskilda fall.

3.3. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har den som vid avgången:
• har uppdrag på sammanlagt minst 40 procent i Oxelösunds kommun,
och
• har minst åtta års sammanhängande uppdragstid kommunen,
och
• inte har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan som tidigast betalas ut från tidigaste
uttagsålder för allmän pension och i direkt anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd upphört. Stödet är 60 procent av tidigare arvode. Det förlängda
ekonomiska omställningsstödet ska samordnas med eventuell förvärvsinkomst,
utan något fribelopp. Som längst kan det betalas ut till och med kalendermånaden
innan den förtroendevalda uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.
3.3.1.

Regler för förlängt ekonomiskt omställningsstöd

Samma regler som för ekonomiskt omställningsstöd gäller även för förlängt
ekonomiskt omställningsstöd, med följande undantag:
• Det förlängda omställningsstödet beviljas och betalas ut för ett år i taget.
• Egen aktivitet i syfte att hitta annan försörjning krävs under hela den tid
den förtroendevalda har rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
• Inget fribelopp finns vid samordning med förvärvsinkomst.
3.3.2.

Ansökan

Den förtroendevalda ska ansöka förlängt ekonomiskt omställningsstöd senast två
månader innan rätten till förlängt ekonomiskt omställningsstöd inträder.
För fortsatt utbetalning efter en beviljad period med förlängt ekonomiskt
omställningsstöd krävs förnyad ansökan senast två månader innan den nya
utbetalningsperioden ska påbörjas.
3.3.3.
Retroaktiv utbetalning
Samma regler gäller som beträffande retroaktiv utbetalning av ekonomiskt
omställningsstöd.
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4. Pensionsbestämmelser enligt OPF-KL
Pensionsbestämmelserna enligt OPF-KL gäller alla förtroendevalda, även
fritidspolitiker, med undantag av dem som vid tillträdet av uppdrag i Oxelösunds
kommun:
•
•

omfattas av PBF eller annat motsvarande regelverk, på grund av uppdrag
hos Oxelösunds kommun,
eller
har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.

Kommunfullmäktige kan i enskilt fall besluta att OPF-KL ändå ska gälla, och
bestämmer i så fall villkoren för detta.

4.1. Ålderspension
Kommunen sätter årligen av pensionsavgifter, beräknade på den förtroendevaldas
pensionsgrundande årsarvode, till en pensionsbehållning i kommunens
balansräkning. Pensionsbehållningens värde ökas årligen med
inkomstbasbeloppets utveckling.
4.1.1.

Små pensionsavgifter

Om pensionsavgiften för ett kalenderår är mindre än 3 procent av
inkomstbasbeloppet, betalas avgiften ut kontant året efter intjänandet i stället för
att sättas av till en pensionsbehållning. Ersättningen betalas inte ut om beloppet
understiger 200 kronor avseende ett kalenderår (gäller för år 2019). Från och med
år 2019 uppräknas nivån 200 kronor årligen med förändringen av
inkomstbasbeloppet.
4.1.2.

Pensionsinformation

Den förtroendevalda får information från KPA Pension om sin ålderspension
enligt OPF-KL, pensionsgrundande inkomst, avsättning av pensionsavgift och
pensionsbehållning, genom att gå in på www.kpa.se och under ”mina sidor”.
Förtroendevalda kan även få information genom att maila frågor till:
fortroendevalda@kpa.se
4.1.3.
Ansökan
Den förtroendevalda ska ansöka hos kanslienheten senast två månader före
önskad utbetalning. Utbetalningen görs av KPA Pension.
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Tillämpningsanvisningar för OPF

4.2. Efterlevandeskydd
Ålderspensionen innehåller ett efterlevandeskydd. Det innebär att
pensionsbehållningen betalas ut till efterlevande. Efterlevandeskyddet kan väljas
bort i samband med ansökan om ålderspension. Gäller även fritidspolitiker.
Ersättning enligt efterlevandeskyddet beräknas och betalas ut av KPA Pension
efter begäran från kommunen.
4.2.1.

Ansökan om att ta bort efterlevandeskydd

Den förtroendevalda ska samtidigt med ansökan om utbetalning av ålderspension
ange om efterlevandeskyddet ska upphöra.
4.2.2.

Ansökan om utbetalning av efterlevandeskydd

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos
kommunen om utbetalning av efterlevandeskydd. Ansökan ska ske senast tre
månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan bevilja undantag från
denna tidsgräns.

4.3. Sjukpension
Sjukpension enligt OPF-KL betalas ut under den tid den förtroendevalda har rätt
till sjuk- eller aktivitetsersättning. Gäller förtroendevalda med 40 procent eller mer
av heltid.
En förtroendevald som avgår från uppdraget på grund av sjukdom har ett
efterskydd i 270 kalenderdagar efter avgången. Efterskyddet innebär rätt till
sjukpension om sjuk- eller aktivitetsersättning beviljas under efterskyddstiden.
Rätten till efterskydd upphör om den förtroendevalda får nytt uppdrag eller
anställning med pensionsrätt.
Under tiden innan den förtroendevalde har fått beviljat sjuk- eller
aktivitetsersättningen ska samma regler som gäller för anställda i kommunen
tillämpas.
Under tid med sjukpension ska kommunen fortsätta att sätta av pensionsavgifter
för ålderspension.
Sjukpensionen beräknas och betalas ut av KPA Pension efter begäran från
kommunen.

9
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4.3.1.
Ansökan
Den förtroendevalda ska skriftligt ansöka hos kommunen om utbetalning av
sjukpension senast tre månader efter beviljad sjuk- eller aktivitetsersättning.
Pensionsmyndigheten kan i särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.

4.4. Familjeskydd
Familjeskydd kan betalas ut till efterlevande i samband med den förtroendevaldas
dödsfall. Gäller förtroendevalda med 40 procent eller mer av heltid.
Familjeskydd/efterlevandepension beräknas och betalas ut av KPA Pension efter
begäran från kommunen.
4.4.1.

Ansökan

I händelse av den förtroendevaldas dödsfall ska efterlevande ansöka hos
kommunen om utbetalning av familjeskydd/efterlevandepension. Ansökan ska
ske senast tre månader efter inträffat dödsfall. Pensionsmyndigheten kan i
särskilda fall bevilja undantag från denna tidsgräns.
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Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Henny Larsson
0155-381 34

Datum

Dnr

2022-03-22

KS.2022.38

Kommunstyrelsen

Årlig uppföljning av SSAM, 2022
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet för Kommunstyrelseförvaltningen.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har delegerat arbetsmiljöansvaret för Kommunstyrelseförvaltningen till
kommunchefen. Årsvis rapporterar kommunchefen hur arbetsmiljöarbetet har bedrivits
inom förvaltningen.
Under 2021 har 4 st verksamheter inom förvaltningen rapporterat sin årliga uppföljning:
Ekonomienheten, HR-enheten, Kommunikations- och serviceenheten och Kostenheten.
Uppföljningen visar på flera styrkor inom förvaltningen, bland annat att samtliga chefer
bedömer att de har den kompetens, de befogenheter och de resurser som krävs för att
fullfölja sitt fördelade arbetsmiljöansvar och att de har dessa arbetsuppgifter skriftlig
fördelade från Kommunchef. Alla verksamheter har haft regelbundna arbetsplatsträffar där
man bland annat arbetat med riskbedömningar och åtgärder som dokumenterats i
enhetens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Man upplever också att rutiner
för arbetsskador och tillbud fungerar bra och likaså rutiner för rehabilitering.
Utvecklingsområden som uppföljningarna påvisar är att det saknas skyddsombud i
verksamheterna och man har brustit i att riskbedöma covidsmitta. Enstaka enheter visar
också brist i frågan om att anmäla arbetsolycka till arbetsmiljöverket samt fylla i checklistan
före säkerhet.

3. Ärendet
Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet har
genomförts på 4 av 6 enheter inom förvaltningen. Baserat på dessa svar kan
nedanstående styrkor samt utvecklingsområden konstateras.
Styrkor i arbetsmiljöarbetet 2021 Kommunstyrelseförvaltningen:
Samtliga chefer har fått arbetsmiljöuppgifter skriftligt fördelade till sig.
Samtliga chefer bedömer att de har den kompetens, de befogenheter och de resurser som
krävs för att hantera sitt fördelade arbetsmiljöansvar.
I verksamhet med skyddsombud, har chef och skyddsombud arbetat tillsammans med
undersökningar, riskbedömningar och uppföljningar av arbetsmiljön på arbetsplatsen.
Samtliga verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar där arbetsmiljön finns med på
dagordningen, vilket möjliggör delaktighet och inflytande.
Samtliga medarbetare har haft medarbetarsamtal.
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

2022-03-22

KS.2022.38

Samtliga verksamheter har genomfört riskbedömning inför förändring i verksamheten.
Kommunens rutiner för arbetsskador och tillbud bedöms fungera bra i samtliga
verksamheter.
I de fall det funnits behov av rehabilitering på grund av sjukfrånvaro har det hanterats enligt
kommunens rutin och dokumenterats i Adato (kommunens rehabiliteringssystem).
Alla verksamheter har haft en handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-, säkerhetsoch hälsoarbetet för 2021. I de flesta verksamheter har man fyllt på handlingsplanen under
året med uppkomna risker och åtgärder. Åtgärderna har följts upp för att säkerställa att de
är genomförda och haft önskad effekt. Samtliga verksamheter anser att medarbetarna
känner till innehållet i handlingsplanen.
Samtliga verksamheter anser att det funnits ekonomiska förutsättningar att genomföra
planerade arbetsmiljöåtgärder.
I de verksamheter det funnits övertid har orsak och omfattning analyserats
Där kemikalier hanteras i verksamheten har kemikalieförteckning funnits. Förteckningen
har reviderats när nya produkter har köpts in.
I samtliga verksamheter har arbetsmiljöaspekter lyfts fram vid inköp av nya maskiner,
kemikalier och utrustning.
I verksamheter med särskilt riskfyllda moment har det funnits skriftliga instruktioner.
I berörda verksamheter har rutiner funnits och följts upp för att säkerställa maskinsäkerhet.
Samtliga chefer har bedömt att de har kunskap om hur man riskbedömer och hanterar
eventuell ohälsosam arbetsbelastning.
Samtliga chefer har kunskap om diskrimineringslag, kommunens mångfaldsplan, rutinen för
hot och våld och kränkande särbehandling.
Samtliga medarbetare har kännedom om kommunens mångfaldsplan,
diskrimineringslagen, kommunens rutin för hot och våld samt kränkande särbehandling.
De flesta medarbetarna känner till kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete
och rehabilitering samt har den kunskap som behövs för att delta i arbetsmiljöarbetet på
arbetsplatsen.
Samtliga medarbetare har kännedom om kommunens friskvårdsbidrag och kostnadsfria
prova på aktiviteter och hur de kan ta del av dessa.
Utvecklingsområden i arbetsmiljöarbetet för Kommunstyrelseförvaltningen:
Uppföljningen av hur fördelade arbetsmiljöuppgifter har utförts under året kan bli bättre
I en av verksamheterna behöver arbetsmiljöarbetet hanteras mer regelbundet.
Det finns få skyddsombud och hälsoinspiratörer i förvaltningen.
Flera verksamheter har inte riskbedömt Covidsmitta, hot och våld eller genomfört en
fysiska/tekniska skyddsrond under året.
En av verksamheterna har inte kartlagt säkerheten genom att fylla i kommunens checklista
för säkerhet (brand, stöld, it).
En händelse som bedömts som allvarlig arbetsskada/tillbud har inte informerats till
Arbetsmiljöverket inom 24 timmar.
En chef och ett skyddsombud har inte gått kommunens interna grundläggande
arbetsmiljöutbildning under de senaste fyra åren. (Arbetsmiljöutbildningen har ställts in pga
pandemin)
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-22

KS.2022.38

Flera verksamheter bedömer att de inte är tillräckligt många på arbetsplatsen som är
utbildade i hjärt- och lungräddning samt risk- och brandskydd.

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kommunchef (FK)

Henny Larsson
HR-chef
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2022-03-24

MEX.2020.43

Kommunstyrelsen

Hävning av köp på del av Oxelö 7:40, padelhall
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Ge Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomföra hävning av köp.

2. Sammanfattning
Under vintern 2020 fick Kommunstyrelseförvaltningen förfrågan om en etablering av
Padelhall, Kommunstyrelseförvaltningen arbetade tillsammans med Miljö &
Samhällsbyggnadsförvaltningen fram förslaget av ytan mellan Coop och Centralstationen,
delvis idag garage som hyrs ut av Kustbostäder.
Det fortsatta arbetet bestod i att exploatören fick ett positivt förhandsbesked på tänkta
byggnationen vilket skulle underlätta en mindre korrigering av befintlig detaljplan.
Med det tecknades ett köpekontrakt med exploatören i april 2020. KS §58, varvid 10%
handpenning betalades.
Från denna tidpunkt har ett flertal kompletterande och försvårande omständigheter kommit
i dager under det fortsatta detaljplanearbetet. Som exempelvis har tidigare nedbrunna hus
påträffats vilket skapar sanerings problematik. Trafikverket har en upp till 3 år intern
process att verkställa åtgärder i enlighet med den detaljplan som finns för området.
Vid försäljning av fastighet i form av mark används jordabalken. I den finns sk
svävardirektiv vilket beskriver förhållandet mellan att avtal skrivs tills att nya ägaren
tillträder fastigheten. Denna tid får maximalt vara 2 år.
Då detaljplanearbetet inte är klart och svävardirektivet finns måste köpet hävas och
handpenningen återbetalas.
Beslutsunderlag
tjänsteskrivelse

Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)
EK(FÅ)
MSF(FK)

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

Dnr

2022-04-04

MEX.2020.43

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Fastighet:

OXELÖ 7:40

Ärende:

Hävning av köp på del av Oxelö 7:40, padelhall

Säljare

Oxelösunds kommun
org.nr. 212000-0324
613 81 Oxelösund
nedan kallad säljaren

Köpare

City Fastigheten i Oxelösund AB, andel 1/1
Org Nr: 559127-7826
Solanumvägen 20
611 47 Nyköping

Parterna ingick 2020-10-06 köpekontrakt. Parterna är överens om att avtalet hävs per
dagens datum. Inbetald handpenning återbetalas därmed till av köparen utpekat
bankkonto.
Oxelösund 2022-04-27
Oxelösunds Kommun

City Fastigheter i Oxelösund AB

Kommunchef

Jimmy Fågelqvist

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2022-03-24

MEX.2020.142

Kommunstyrelsen

Förlängning markanvisning Bo Klok - Sjögatan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
BoKlok AB tilldelas förlängd markanvisningstid till 2022-12-31 för aktuellt markområde
enligt markanvisning KS 2021, KS§6, för Sjögatan.

2. Sammanfattning
I enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut (Dnr KS.2021, §6) genomfördes i januari
2021 en markanvisning för den detaljplan som kallas Sjögatan.
Exploateringsområdet är en gammal havsvik som är uppfylld på slutet av 1950 talet. Redan
vid detaljplaneprocessen gjordes markundersökningar som bekräftade att delar av området
var uppfyllt med bl a hyttsten. Det har gjort att projektet redan från start redovisats med 0 kr
i intäkt, då saneringskostnaden varit osäker.
I en markanvisning ska exploatören vidta sina projekteringsåtgärder för att säkerställa att
projektet kan startas när markanvisningstiden tar slut. Inom ramen för det har BoKlok AB
bland annat utfört en fördjupad geoteknisk undersökning. Vid sidan av bekräftelsen på
hyttsten har även alfater, bensin, på 3 meters djup hittats.
Det har föranlett Kommunstyrelseförvaltningen att genomföra ett större arbete tillsammans
med Afry AB och Miljö & Samhällsbyggnadsförvaltningens Miljöenhet för att utreda
alternativ för vidare agerande. Detta har tagit tid.
I kommunens riktlinjer för markanvisning framgår att en markanvisning gäller i 8 månader.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 1 september 2021 (KS § 116 2021) att
tilldela BoKlok förlängning på nu gällande markanvisning till och med den 30 maj 2022.
Denna tid har löper snart ut varför markanvisningen behöver förlängas med hänvisning till
de extraordinära frågeställningar som finns avseende sanering och geoteknik
frågeställningar som finns inom exploateringsområdet.
BoKlok AB har bygglovshandlingar färdiga. Dessa kan behöva anpassas till
saneringsåtgärder kan påverka exploateringsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse.
Johan Persson
Kommunchef

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

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

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Datum

Dnr

2022-03-22

MEX.2022.36

Kommunstyrelsen

Försäljning Ställverksområde, del av Stjärnholm 5:1
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Ge Kommunstyrelsens Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att underteckna
försäljningshandlingar för nedväxlingsområde samt ställverksområde.
Ge Kommunstyrelsens Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att underteckna avtal om
ersättning för miljöskadeersättning för Tegeltorp.

2. Sammanfattning
Oxelösunds Kommuns fortsatta positiva möten, resonemang och förhandlingar med
Vattenfall fortskrider. Agendan rör dragningen av de 2 nya 130kW ledningarna som är en
förutsättning för SSAB omställning till fossil fri produktion.
En förutsättning för dragningen är att det vid korsningen av de nya ledningarna samt de
befintliga ledningarna byggs ett nytt ställverk. Kommunstyrelseförvaltningen och Vattenfall
diskuterat de olika alternativa platserna varvid området kring ängen vid Tegeltorp har setts
som det bästa alternativet. Vattenfall har under vintern inkommit och erhållit ett positivt
förhandsbesked för bygglov för platsen.
I enlighet med kommunens riktlinjer vid försäljning av kommunal mark har en värdering
tagits fram för ställverksområdet. I de fortsatta mötena med Vattenfall har det sorterats ut
tre delområden. Ställverksområdet, nedväxlingsområdet samt området kring huset vid
Tegeltorp. Dessa redovisas med ytor i värderingen från Forum Fastighetsvärdering.
Då Tegeltorps området inte ingår i förvärvet men får en påverkan av ställverket finns en
kompletterande miljöskadeersättningsberäkning gjord. Båda parter accepterar den
beräkningen om 220 000 kr.
Nedväxlingsområdet är till största delen redan upplåten med en ledningsrätt för de
befintliga ledningarna som går igenom området. Området kompletteras nu med stolpar och
ledningar som växlar ned de stora ledningarna in till ställverksområdet. Då området redan
är etablerat av Vattenfall blir ersättningen 15 kr per kvadratmeter mark om 5900 kvm. Totalt
88 500 kr.
Ställverksområdet är totalt på 10 100 kvadratmeter. Området är huvudsakligen på den
gamla ängsmarken. Det som skiljer i värderingen mot andra kommunala försäljningar
gjorda med utgångspunkt av en värdering är att detta område inte är detaljplanelagt. Det
förhållandet får en prismässig påverkan. Ytterligare fakta är att försäljningar i Sundsörs
industriområde med gällande detaljplaner har gjorts de senaste åren inom spannet av 232
– 275 kr per kvadratmeter. Det sistnämnda är pris enligt gällande värdering. Det
förhandlingsmässigt överenskomna priset om 250 kr per kvadratmeter faller inom ramen för
tidigare försäljningspris enligt ovan.

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

2(2)
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Datum

2022-03-22

MEX.2022.36

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut av kommunstyrelsen är
sammanfattningsvis:
Ställverksområde med 10 100 kvm med ett pris om 250 kr kvadratmetern samt
Nedväxlingsområde med 5900 kvm med ett pris om 15 kr ger totalt ett försäljningsvärde
om 2 613 500kr. Vid försäljning ges Vattenfall i uppdrag att via Lantmäteriförrättning
reglera in båda dessa områden till en ny fastighet som Vattenfall äger med servitutsrätt på
tillfartsväg.
Kommunstyrelsen ger Kommunstyrens Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att
underteckna dessa avtal.
För Tegeltorp och miljöskadeersättningen ger Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens
Ordförande samt Kommunchef i uppdrag att underteckna separat avtal med
ersättningsbelopp på 220 000 kr.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Värdering Forum Fastighetsvärdering
Miljöskadeersättningsbeskrivning

Johan Persson
Kommunchef

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

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg

Kortfattat PM
avseende värdeminskning på grund av Ställverk intill bostadsfastighet

Syfte/uppdrag

Forum Fastighetsekonomi AB och undertecknade har av Oxelösunds
kommun genom Kjell Andersson erhållit uppdraget att bedöma
ersättning/ eventuell värdepåverkan för den marknadsvärdeminskning
på Tegeltorp med tomtplats som placeringen av ett ställverk som
kommer att störa utsikten samt skapa oro för hälsorisker. I tidigare
utlåtande så var förutsättningen att Tegeltorp behövde rivas, detta är
dock inte fallet numera.

Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är dagens datum.

Förutsättningar

Undertecknade har i tidigare värdeutlåtande bedömt marknadsvärdet av
Tegeltorp inklusive tomtplats till 1,1 Mkr utifrån att det inte finns något
ställverk på platsen. Bedömningen av ersättningen för den
värdeinverkan ställverket har på grund av att utsikten blir störd utgår
därmed från att nuvärdet av Tegeltorp inklusive tomtplats är värd 1,1
Mkr.
Tegeltorp är ett gammalt kulturhistoriskt torp som är bevarandevärt.
Torpet är belägen inom del av fastigheten Stjärnholm 5:1 och är beläget
avskilt ett antal kilometer från centrala Oxelösund. Norr om torpet finns
en befintlig kraftledningsgata varför sikten är störd i detta väderstreck.
Ledningsgatan går parallellt med bostadshuset varför sikten även är
störd något österut. Utsikten över åkern är dock idag helt ostörd och det
är inom detta område som ställverket uppföras, inom 50 - 100 meter
från torpet, se blå ring nedan. För fler bilder, se bilaga 1.

VÄRDEBEDÖMNING
Värderingsmetod

Skador som inte direkt grundar sig på att en viss areal av fastigheten upplåtits,
utan grundar sig på förändringar i närmiljön kallas för miljöskada och regleras
i Miljöbalkens 32 kap 1 §. De störningar som är skadeståndsgrundande är
främst vatten-, luft- eller markförorening, buller, skakning eller annan
liknande störning (32 kap. 3 § MB).
Till kategorin ”annan liknande störning” hör bl.a. estetiska störningar, såsom
förfulning av landskapsbilden, och s.k. psykiska immissioner, som t.ex. den
oro som människor som bor intill exempelvis ett ställverk kan känna, vilket i
sin tur kan leda till att fastigheterna i området sjunker i värde.
Rätten till ersättning är villkorad av att;
•
•
•

skadan ska ha orsakats av anläggningen
att den är väsentlig
att den inte är orts- eller allmänvanlig.

Ersättningen för miljöskadan ska i princip beräknas som mellanskillnaden
mellan fastighetens värde före och efter ställverkets anläggande, det har
uppstått en så kallad förmögenhetsskada.

ERSÄTTNINGSBEDÖMNING
Det är omöjligt att hitta jämförbara köp av fastigheter där det går att
påvisa att en viss värdeminskning skett på grund av att ett ställverk har
uppförts ger en estetisk störning. Istället får rättspraxis vara vägledande.
Reglerna om ersättning i MB är i princip desamma som för s.k.
företagsskada/företagsnytta i expropriationslagen (ExL). Vid genomgång
av rättspraxis kan man därför utöver avgöranden enligt MB och dess
föregångare miljöskadelagen studera ersättningar som baseras på ExL:s
ersättningsregler.
Under 2019 meddelade mark-och miljööverdomstolen en dom (F 1170218) gällande ersättning till följd av ledningsrättsförrättning för en
kraftledning. Fastigheten Snabban 1:1 i Motala är en större
jordbruksfastighet med brukningscentrum som består av bostadshus och
ekonomibyggnader. Svenska kraftnät ha uppfört en ny 400 kV
kraftledning där närmsta stolpe är uppsatt 2010 meter från
brukningscentrumet och därmed stör utsikten.

Svenska kraftnät ansåg att det är allmänvanligt med större
kraftledningar i jordbruksbygd och att skadan ej översteg
kvalifikationsgränsen och därmed skulle ingen ersättning utgå.
Fastighetsägarna ansåg att värdepåverkan uppgick till 120 000 kr vilket
motsvarade 6 % av marknadsvärdet innan kraftledningarna fanns på
plats. Detta baseras på tidigare domar. Mark- och miljödomstolen
instämde med fastighetsägarna och bedömde
marknadsvärdeminskningen till minst 6 %.
Svenska kraftnät överklagade domen till mark- och miljööverdomstolen
som i sitt domslut anger att närmiljön innan ledningens tillkomst får ses
som oberörd. Domstolen förklarar att kraftledningar inte finns i
närheten varför ledningen inte kan ses som ortsvanlig. Vidare anser
domstolen att det ej heller är allmänvanligt att en 400 kV kraftledning är
belägen inom 200 meter från en bostadsfastighet. Den sammantagna
bedömningen är därmed att den negativa påverkan på marknadsvärdet
som kraftledningen ger upphov till skäligen inte bör tålas. I övrigt
kommer de till samma slutsatser som mark- och miljödomstolen varför
de avslog Svenska kraftnäts överklagan. Ersättning ska därmed betalas
ut motsvararande ett värde på 6 % av värdeminskningen som
kraftledningen ansågs medföra.
Ställverket kommer att ligga närmare Tegeltorp än 210 meter som var
fallet i ovanstående rättsfall. Den visuella störningen bedöms även den
vara något sämre. Ersättningen bör därmed överstiga 6 %.
Ovanstående rättsfall hänvisar till ett annat rättsfall som bedöms
relevant, mark- och miljödomstolens dom från 2016-06-20 (F 10194415). Detta är ett rättsfall gällande ersättning med anledning av
ledningsrätt för 500 kV likströmsledning från Dannebo till Finnböle över
en fastighet i Tierps kommun. I detta fall fanns det emellertid redan en
befintlig ledningsstolpe vilket gör att synfältet redan var stört. Svenska
kraftnät och fastighetsägarna var i detta fall överens om att den
hudsakliga skadan på fastigheten i huvudsak består av en estetisk och
visuell störning. Fastighetsägarna har därutöver anfört olägenheter med
anledning av ledningens elektormagnetsiska fält påverkar fastighetens
marknadsvärde negativt.
Den första ledningen uppfördes 1991 och är beläget ca 160 meter från
bostadshuset. Gällande den andra ledningen så uppkommer den mest
påtagliga störningen från en ledningsstolpe som är belägen ca 230 meter
från fastighetens bostadshus.
Lantmäteriet hade i sin bedömning bedömt marknadsvärdeminskningen
av den nya ledningen till 10 % utifrån vägledning från tidigare rättsfall.
Total värdeinverkan av de båda ledningarna uppskattas till 12 %. Svenska
kraftnät hävdar att marknadsvärdeminskningen i samband med att det
första stolpen uppfördes var 9 %. Att det uppförs en till ledning på en
redan störd fastighet bör påverka marknadsvärdet betydligt mindre och
bedömer den totala värdeinverkan av de båda ledningarna till 13,25%

Mark-och miljödomstolen bedömer att Lantmäteriets bedömning är
skälig och att ersättning ska utgå motsvarande 10 % av
marknadsvärdeminskningen. Svenska kraftnät överklagade domen till
mark- och miljööverdomstolen med hänvisning till att de anser att
värdepåverkan av den nya ledningen är så pass liten att den bör tålas
och att ersättning inte ska utgå.
Mark- och miljööverdomstolen instämmer om att ledningen och
ledningsstolpen är väl synlig från vissa delar av tomtplatsen medan de är
mer skymda av vegetation från andra delar av tomten, bland annat från
den mest använda uteplatsen. De anser dock att avståndet till ledningen
gör att störningen bedöms vara begränsad. Att fastigheten redan är
belastad med en ledning gör att påverkan på marknadsvärdet av den nya
ledningen är begränsad. Utifrån detta bedömer mark- och
miljööverdomstolen att störningen av den nya ledningen inte är större
än vad som bör tålas och någon ersättning ska därför inte utgå.
Det som är intressant i detta fall när det gäller Tegeltorp är emellertid
att det framgår att marknadsvärdet bedöms påverkas med mellan 12–
13,5 % om fastigheten varit ostörd från början. Gällande Tegeltorp
kommer ställverket att hamna närmare än 160 meter från bostadshuset
varför ersättningen bör överstiga 13,5 % av marknadsvärdet. Därtill är ju
ett ställverk i blickfånget något helt annat än en enstaka ledningsstolpe.
Vid bedömning av ersättningarna i ovanstående rättsfall från Tierp
hänvisar både Lantmäteriet och Svenska kraftnät till det så kallade Baltic
Cable-målet (UÖ 2156) från den 10 oktober 2000. Detta mål avgjordes i
Hovrätten och avser storleken på den ersättning som ska utbetalas i
samband ledningsrätt för en luftledning för högspänd likström mellan
Hermsantorp i Vellinge kommun och Västra Kärrstorp i Svedala
kommun. Ett antal fastigheter berörs. När det gäller miljöskadan gör
Hovrätten följande bedömning:
Hovrätten bedömer att samtliga brukningscentrum berörs av
kraftledningen på ett sådant sätt att påverkan på marknadsvärdet är av
betydelse. Vidare gör det en bedömning att ledningen är mer
iögonfallande än andra kraftledningar varför den inte kan ses som
allmänvanlig. De anser även att hälsorisker för en potentiell köpare
påverkar priset främst för de delar som utgör brukningscentrum och de
delar som utgör tomt, bostad och ekonomibyggnader bör tas som
utgångspunkt vid bedömning av värdeminskningen.

Av domen framgår att Hovrätten anser att det vid uppskattningen av
inverkan de estetiska och psykiska immissionerna i form av oro för
närheten till kraftledningarna haft på fastigheternas marknadsvärde ska
direktuppskattas i varje enskilt fall. Det som har främst betydelse för
påverkan på marknadsvärdet är hur mycket ledningen syns från
bostaden och i vilken mån det förfular omgivningen. Det är fyra
fastigheter som berörs av ledningen varav tre fastigheter bedöms att
påverkas så pass mycket att ersättning ska utgå som motsvarar 9, 20
respektive 25 % av marknadsvärdet.
Kärrtorp 13:15 påverkas kraftigt av ledningen som är belägen 93 meter
från fastigheten. Den är synlig från bostadshuset och stör utsikten från
köket. Omgivningen är redan påverkad av en närbelägen likriktarstation
men då ledningens placering är så framträdande så bedöms den påverka
fastighetens värde. Marknadsvärdeminskningen bedöms till 20 % av
brukningscentrumet i oskadat skick.
Ingelstad 9:9 är belägen i ett öppet landskap där den nya ledningen är
belägen 46 meter från bostadshuset och är mycket framträdande.
Ledningen bedöms därmed ha en stor påverkan på fastighetens värde.
Hovrätten bedömer därmed marknadsvärdeminskningen till 25 % av
brukningscentrumet i oskadat skick.
Västra Grevie 22:2 har ett större avstånd till ledningarna än övriga två
fastigheter och dessutom är trädgården omgiven av relativt tät
vegetation. Marknadsvärdeminskningen uppskattas därför till 9 % av
brukningscentrumet i oskadat skick.
Av dessa tre fastigheter bedöms Kärrtorp 13:15 och Ingelstad 9:9 vara
mest jämförbara sett till närhet till ställverket. Närheten har en viktig
inverkan när det gäller förfulningen av omgivningen och känslan av oro
som gör att ett antal köpare med stor sannolikhet faller bort. Det är dock
viktigt att ha i åtanke att det redan idag finns ledningar i direkt närhet till
bostadshuset varför den oro som ställverket kan skapa redan finns på
platsen idag. Detta är emellertid detsamma som för Kärrtorp 13:15 där
det fanns en likriktarstation sedan tidigare, ändock bedömdes att
ledningarna medförde en marknadsvärdeminskning på 20 %. Det visar
att det visuella intrycket har en stor påverkan på marknadsvärdet.

Härtill kan tilläggas att Lantmäteriet har gjort utredningar där det tydligt
att den visuella upplevelsen har stor betydelse. Lantmäteriet har en
värderingsmodell för trafikimissioner (LMV-rapport 1998:7) där
värdeinverkan baseras på dels en fastighets exponeringsgrad gentemot
bullerkällan dels bullerstörningens ökning eller minskning.
Exponeringsgraden är indelad i tre kategorier, 1-3. Exponeringsgrad 2 är
tillämpligt för bebyggelse som ligger relativt nära men där det samlade
synintrycket av den estetiska störningen är delvis skymd av andra
byggnader eller vegetation. Exponeringsgrad 1 avser bebyggelse som
ligger på jämförbart läge med exponeringsgrad 2 men vilken ej är
skärmad från störningen. Därtill finns även exponeringsgrad 3 som avser
bebyggelse som ligger något längre ifrån bullerkällan och där större del
av bullerkällan är skymd.
Exempelvis framgår att för en fastighet som är belägen på landsbygden
som utsätts för en bullerstörning på strax under 65 dB så är
värdeinverkan ca 10 % om man går från en exponeringsgrad mellan 2 till
1 och bullerstörningen samtidigt är oförändrad. Det vill säga,
marknadsvärdet minskar med 10 % bara av att vägen blir synlig.

Sammanvägd bedömning
Viss skada får tålas men vid en samlad bedömning får skadan anses vara av
den storleken att den är ersättningsgill. Svenska kraftnät ersätter exempelvis
en förmögenhetsskada ifall värdeminskningen överstiger 5 % av fastighetens
marknadsvärde vilket bedöms vara uppfyllt i detta fall.
Skadan bedöms heller inte är orts-eller allmänvanlig i trakten. Att få ett
ställverk i blickfånget från en bostadsfastighet bedöms varken vara ortsvanligt
eller allmänvanligt. Att ledningsgatan breddas bedöms emellertid inte vara ett
skäl till ersättning då det redan idag går en kraftledning tätt intill
bostadshuset.
Utifrån ovanstående resonemang bedöms värdepåverkan till 20 % av
marknadsvärdet i skadat skick likt bedömningen av ersättningen som
utgick för Kärrtorp 13:15 ovan. Marknadsvärdet av Tegeltorp i oskadat
skick har tidigare bedömts till 1,1 Mkr. En marknadsvärdeminskning på
20 % motsvarar därmed 220 000 kr.
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UPPDRAG
Uppdragsgivare

Oxelösunds kommun genom Kjell Andersson.

Bakgrund/syfte

Detta värdeutlåtande syftar till att vara en vägledning för Oxelösunds kommun i deras förhandlingar med Vattenfall. Värdeutlåtandet kan emellertid inte ses som en ersättningsbedömning vid
ledningsrättsupplåtelse.
Vattenfall planerar för att bygga två nya 130 kV-ledningar mellan
transformatorstationen i Hedenlunda och transformatorstationen
vid SSABs stålfabrik i Oxelösund. Koncession är inlämnad.
Inom fastigheten Stjärnholm 5:1 aves ett markområde nyttjas för
ett nytt ställverk, området är grovt inringat med blått i bilden nedan.
Tre delområden ska värderas:
1. Mark som idag utgör åkermark men med förutsättning att det
finns möjlighet till beviljat bygglov för ställverk, blått område i
bild nedan borträkna grönt och rött område.
2. Mark som idag är belastad med ledningsrätt och utgör ledningsgata. Marken bedöms ej kunna bebyggas men som kommer att ingå i område som nyttjas för ställverk (grönt område).
3. Tegeltorp och omkringliggande tomtmark (rött område).
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Värdetidpunkt

Värdetidpunkt är dagens datum.

Förutsättningar

Område 1 och 2:
Värdebedömningen förutsätter att bygglov kan medges samt att
fastighetsbildning kan ske för ovanstående ändamål. Förrättningskostnader betalas av köparen. En ny infartsväg kommer att anläggas från befintlig väg väster om området, köparen står för anläggningskostnaden.
Område 3:
Värdebedömningen avseende Tegeltorp baseras på nuvarande
användning som bebyggd småhusfastighet. Byggnaden har ej besiktigats. Placeringen av ställverket gör att Tegeltorp ej kommer
att vara uthyrningsbar på grund av de skyddsföreskrifter som sannolikt kommer att gälla. Torp inklusive tomtmark behöver därför
lösas i sin helhet. Ersättningsprinciperna är desamma vare sig torpet kan stå kvar eller om det mot förmodan behöver rivas då värdeminskningen bedöms att bli så stor när byggnaden ej längre kan
nyttjas som bostad. Fastighetsägaren kan då begära att området
ska lösas in, trots att byggnaden kan stå kvar. Fastighetsbildning
behöver ske. Förrättningskostnader betalas av köparen.

BESKRIVNING
Ett större område inom del av Stjärnholm 5:1 som kan komma att
bli tomtmark för ett ställverk. Området är beläget ca 4 km nordväst om Oxelösunds centrum i närhet av väg 53 mot Nyköping. Intill området finns ett äldre torp med populärnamn Tegeltorp, som
antas behöva rivas när ställverket uppförs.
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Metodtillämpning
För värderingsobjektet ska marknadsvärdet bedömas. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning av värderingsobjektet på den öppna marknaden. Marknadsvärdet av de aktuella områdena och bostadsbebyggelsen bedöms
genom ortsprismetoden, dvs ortsprisanalyser av gjorda jämförbara
fastighetsköp.

MARK FÖR STÄLLVERK
Enligt ovan beskrivet under uppdrag skall ersättning samt värde
bedömas för ett större område inom del av Stjärnholm 5:1 som
kan komma att bli tomtmark för ett ställverk. Området omfattar
ca 17 000 varav ca 4 000 kvm redan idag är belastad med ledningsrätt och utgör ledningsgata. Strax väster om området som ska bebyggas med ett ställverk ligger Tegeltorp, en mindre bostadsbyggnad med tomt på ca 1 500 kvm. Resterande 11 500 kvm utgör i
huvudsak åkermark och skogsmark. Se bild nedan.

1. Åkermark/skogsmark
Markvärdet skall bedömas beaktat att del av Stjärnholm 5:1 försäljs till Vattenfall och att det finns möjlighet att få ett beviljat
bygglov för ställverk.
Värdering av obebyggd mark av aktuellt slag kan i princip endast
ske genom jämförelser med försäljningar av andra liknande fastigheter, den s k ortsprismetoden. Försäljning av mark avsedd för
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tekniska anläggningar är mycket sällsynta. Vid försäljning (eller
tomträttsupplåtelser) för mark för olika tekniska anläggningar bestäms priset normalt utifrån ett försiktigt bedömt marknadsvärde
för industrimark. Marknadsvärdet av detaljplanelagd industrimark
i Oxelösunds kommun bedöms sökas på nivån 300 kr/kvm markareal eller något högre sett till den positiva prisutvecklingen som
har skett, med hänsyn till att och dess tillåtna markanvändning
bedöms marknadsvärdet sökas runt denna nivå, dvs 300 kr/kvm
markareal. Området är totalt ca 11 500 kvm vilket ger ett totalt
marknadsvärde för område 1 på 3 450 000 kr.
2. Nedväxlingsområde
Del av marken är redan idag belastad med ledningsrätt för luftburna ledningar. Området uppskattas till ca 7 500 kvm och utgörs
idag av ledningsgata. Marknadsvärdet av mark beror huvudsakligen på om den får bebyggas. Om en detaljplan hade tagits fram
hade troligtvis den mark som är belastad med ledningsrätt blivit
utlagd som prickmark på grund av att befintliga ledningar medför
att marken ej kan bebyggas. På grund av att den inte får bebyggas
bedöms värdet vara lägre än genomsnittsvärdet för industrimark i
området. Detta brukar kallas för marginalvärde och utrycks vanligt
som en procentandel av genomsnittsvärdet. Den mark som ej får
bebyggas utgör ca 37,5 % av den totala ytan.
Undersökningar, till exempel LMV-rapport 1986:16, och rättspraxis pekar på att marginalvärdet normalt uppgår till 20-50 % av
genomsnittsvärdet (normalt 30-35 %) när det gäller tomtmark för
småhus. Tidigare markanvisningar avseende industrimark har indikerat ett marginalvärde på ca 85 - 90 % för ej bebyggbar mark till
skillnad mot byggbar mark. I detta fall dessutom en ledningsrätt
som begränsar fastighetens nyttjande. Sammanvägt bedöms värdet av marken till 100 kr/kvm markareal, dvs motsvarande ett
marginalvärde på 1/3. Området är totalt ca 4 000 kvm vilket ger
ett totalt marknadsvärde för område 1 på 400 000 kr.
3. Tegeltorp
Värdebedömningen avseende Tegeltorp baseras på nuvarande användning som bebyggd småhusfastighet. Byggnaden har ej besiktigats mer än på håll. Placeringen av ställverket gör att Tegeltorp ej
kommer att vara uthyrningsbar på grund av de skyddsföreskrifter
som sannolikt kommer att gälla. Torp inklusive tomtmark behöver
därför lösas i sin helhet. Ersättningsprinciperna är desamma vare
sig torpet kan stå kvar eller om det mot förmodan behöver rivas
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då värdeminskningen bedöms att bli så stor när byggnaden ej
längre kan nyttjas som bostad. Fastighetsägaren kan då begära att
området ska lösas in, trots att byggnaden kan stå kvar.
Torpet är av enklare standard. Det är osäkert när torpet är uppfört
men det har ej skett i närtid. Någon invändig besiktning har emellertid inte skett varför bedömningen av invändigt skick ej kan göras. Skicket utvändigt bedöms som normalgott för ett äldre fritidshus utifrån den okulära besiktning på avstånd som varit möjlig.
Byggnaden har en boarea på ca 30 kvm enligt uppgifter i gällande
hyresavtal. Byggnaden är uthyrd som fritidshus sedan 2012-05-09.

Utöver det finns ett uthus som är sammanbyggt med boningshuset omfattande 11 kvm samt ett fristående uthus på 17 kvm.
För att kunna bedöma värdet av värderingsobjekt Tegeltorp
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Nedan är en skisserad planritning över byggnaderna som är bilagd
gällande hyresavtal.

Tomtplatsen bedöms uppgå till ca 1 500 kvm och består främst av
grönytor, dvs inga hårgjorda ytor mer än den grusade tillfartsvägen. En kraftledningsgata ligger direkt norr om fastigheten vilket
bedöms påverka marknadsvärdet negativt. Läget är dessutom något bullerstört från den närliggande trafikleden.
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För att bedöma marknadsvärdet av byggnad inklusive tomtplats så
har köp av jämförbara objekt som skett under de senaste 12 månaderna studerats. En gallring har skett på boarea under 80 kvm,
ej strandnära fastigheter samt byggår innan 1970.
Beteckning

Adress

Relingen 5

Femörevägen 40

2021-08-17

62 1944

1 290

1 760 000 kr

28 387 kr

FYREN 2

Femörevägen 30

2021-07-15

65 1943

1 151

1 800 000 kr

27 692 kr

Väster-Aspa 1

2021-05-19

60 1800-talet

1 780 000 kr

29 666 kr

BACKNEJLIKAN 5

Danviksvägen 21

2021-05-10

40 1960

1 015

1 725 000 kr

43 125 kr

FLODHÄSTEN 3

Rekylvägen 14

2021-01-28

72 1963

691

1 700 000 kr

23 611 kr

VASSEN 6

Höjdgatan 11

2020-10-26

72 1953

837

1 600 000 kr

22 222 kr

997

1 727 500 kr

29 117 kr

Medel

Datum

Boarea

Byggår

Tomtareal

Köpesumma Kvmpris

Försäljningarna ovan visar på en relativt samlad prisbild med köp
mellan 1,6 och 1,8 Mkr med ett medel kring 1,73 Mkr. Samtliga av
dessa köp ligger emellertid relativt centralt i Oxelösund varför värdet bör sökas under denna nivå. Även boarean är större för samtliga objekt jämfört med värderingsobjektet. Snittet sett till kr/kvm
är drygt 29 000 kr/kvm BOA. För värderingsobjektet indikerar det
på ett värde på ca 870 000 kr. Värderingsobjektets tomtareal är
emellertid större vilket bör medföra ett mervärde.
Kommunen sålde även en fastighet i Lilla Djursvik under i november 2019. Fastigheten var bebyggd med ett bostadshus med en
boarea på 86 kvm samt ett torp med en boarea på 60 kvm, uppförda i början av 1900-talet respektive 1800-talet. Utöver det
fanns en stor ekonomibyggnad. Samtliga byggnader var i behov av
renovering. Fastigheten såldes via mäklare och budgivning till priset 1,22 Mkr vilket motsvarar ca 1,35 – 1,4 Mkr idag uppräknat
med 10-15% sett till den generella prisutvecklingen. Fastigheten
hade en areal på ca 4 000 kvm. Läget för detta objekt bedöms som
mycket bättre än värderingsobjektet samt att fastigheten är
mycket mindre. Värdet bör därför sökas under 1,35 Mkr.
Köp av obebyggda småhustomter har även studerats som hjälp för
att bedöma värdenivån, se tabell på nästa sida.
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Beteckning

Adress

Stjärnholm 5:214

Lastuddsvägen 1

2021-09-30

Ej strand, mer än 150 m

2419

1 700 000 kr

Kruthuset 6

Stångskärsvägen 5

2021-09-10

Ej strand, mer än 150 m

2 611

1 700 000 kr

Utsikten 12

Granvägen 5

2021-08-19

Ej strand, mer än 150 m

1095

620 000 kr

Granskogen 3

Granvägen 8

2021-08-12

Ej strand, mer än 150 m

988

550 000 kr

Stjärnholm 5:211

Kalkugnsstigen 1

2021-07-06

Strandnära, mer än 75 m men högst 150 m

1555

1 600 000 kr

Utsikten 10

Granvägen 9

2021-05-25

Ej strand, mer än 150 m

849

625 000 kr

Utsikten 9

Granvägen 11

2021-05-07

Ej strand, mer än 150 m

1195

630 000 kr

Jogersö 1:49

Olleviksleden 8

2021-01-21

Strandnära, mer än 75 m men högst 150 m

3 654

1 860 000 kr

Utsikten 13

Granvägen 3

2020-11-27

Ej strand, mer än 150 m

1159

625 000 kr

Kronolotsen 8

Mästerlotsvägen 7

2020-11-19

Strandnära, mer än 75 m men högst 150 m

1 496

1 225 000 kr

1 702

1 113 500 kr

Medel

Datum

Belägenhet

Tomtareal Köpesumma

Tre strandnära fastigheter sålts. Stjärnholm 5:211, Jogersö 1:49
samt Kronolotsen 8. Samtliga är taxerade som strandnära, över 75
meter men högst 150 meter vilket innebär att de inte är likvärdiga
med värderingsobjektet. Även fastigheterna med beteckning
Stjärnholm 5:214 och Kruthuset 8 bedöms som bättre då båda objekten har sjöutsikt.
Det har skett ett fåtal försäljningar där kommunen i flertalet utgjort säljare. Bara Jogersö 1:49 och Kronolotsen 8 har säljare utgjort av en annan part än kommunen. Kommunen har sålt fastigheterna Utsikten 9,10, 12 och 13 för priser på 625 000 och
630 000 kr. Granskogen 3 ligger även det inom samma område.
För dessa fastigheter har det har inte skett någon budgivning på
den öppna marknaden, utan köpen baseras på en värdering.
Köpen har emellertid genomförts och köparen har accepterat
dessa priser. Skulle köparen ansett att priset varit för högt så
skulle köpen mest troligt inte genomförts.
För att bedöma om nivån på 625 – 630 000 kr är rimlig kan även
Skatteverkets riktvärdeangivelser användas för att jämföra med de
köp som skett utan att kommunen utgjort säljare, dvs köpet av Jogesö 1:49 samt Kronolotsen 8. Enligt Skatteverket är normaltomten inom värdeområde för Utsikten fastigheterna 1 000 kvm och
värd 550 000 kr. Enligt Skatteverkets riktvärdeangivelser är normaltomten inom värdeområdet för Jogersö 3, 300 kvm stor och
värd 1,3 Mkr, det innebär att Skatteverket bedömer att Jogersö
har bättre läge och därmed inte jämförbar med Utsiktenfastigheterna.
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Inom värdeområde för Kronolotsen 8 är normaltomten 1 200 kvm
stor och värd 550 000 kr, det vill säga i nivå med Utsiktenfastigheterna. Dock är normaltomten något större vilket ger ett
lägre genomsnittsvärde. Detta ger en indikation om att marknadsläget för Utsikten-fastigheterna är något bättre än Kronolotsen 8.
Dock är Kronolotsen 8 strandnära. Enligt Skatteverket bedöms ett
strandnära läge mellan 76 och 150 meter från strand uppjusteras
med faktor 2,2 sett till normaltomtens riktvärde. Kronolotsen 8
såldes för 1,225 Mkr och divideras köpeskillingen med 2,2 ger det
en indikation om att normaltomten inom området är värd ca
550 000 kr. Ett pris på 625–630 000 kr bedöms därmed motsvara
ett rimligt marknadsvärde för en obebyggd småhustomt för Utsikten-fastigheterna.
Det finns även objekt ute till försäljning via mäklare i Peterslund,
Vinbäret med priser mellan 650 – 700 000 kr/tomt exklusive VAavgift. Tomterna är ännu inte avstyckade men en av tomterna är
redan tingad. Samtlig närservice såsom skola/förskola mm finns
att tillgå i närområdet varför läget för dessa objekt bedöms som
bättre än värderingsobjektet. Tomterna säljs emellertid till fast
pris varför det är svårt att även här avgöra exakt marknadsvärde.
Om värderingsobjektet varit obebyggt hade värdet troligtvis sökts
något under 650 000 kr och mer i nivå med Utsikts-fastigheterna
på grund av det perifera läget.
Men i detta fall är ju värderingsobjektet är bebyggt med ett boningshus som medför ett visst mervärde. Även om byggnaden är
äldre så bedöms mervärde bedöms åtminstone till minst 500 000
kr (dvs mellan 15 000 – 20 000 kr/kvm BOA) vilket ger ett värde på
mellan 1,1 – 1,2 Mkr. Detta är i nivå med de lägsta noterade försäljningarna i tabellen ovan över bebyggda fastigheter.
Sammanfattningsvis ligger värderingsobjektet avskilt men något
stört av buller från den stora trafikleden. Närheten till kraftledningarna bedöms även de ha en negativ inverkan på marknadsvärdet. Utifrån försäljningar av obebyggda tomter i kommunen
samt bebyggda småhusfastigheter bedöms värdenivån sökas runt
1 100 000 kr.
Om byggnaden mot förmodan kan vara kvar genom att det anses
lämpligt att vistas på platsen men bara under begränsad tid, ska
en ersättning istället bedömas utifrån den marknadsvärdeminskning denna ändrade användning medför. På grund av läget be-
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döms emellertid den alternativa användningen för byggnaden som
begränsad. Även i detta fall bedöms marknadsvärdeminskningen
vara så pass stor att fastighetsägaren har möjlighet att begära en
inlösen av byggnad, inklusive tomtmark, och resultatet blir då detsamma.
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MARKNADSVÄRDE
Marknadsvärdet av del av fastigheten Stjärnholm 5:1 i Oxelösunds kommun bedöms vid värdetidpunkten 2021-11-25 till
4 950 000 kr fördelat på:
Område 1:
Område 2:
Område 3:

3 450 000 kr
400 000 kr
1 100 000 kr

Notera värderingsförutsättningarna under ”Förutsättningar” ovan, vilket
innebär att värderingen förutsätter att det är möjligt att bygglov kan beviljas
för ställverk inom området samt att Lantmäteriet bedömer att fastighetsbildning kan ske.
Om förutsättningarna mot förmodan ändras bör även värdebedömningen ses
över.

Stockholm 2021-11-25
FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB

Magnus Hofström

Camilla Backman

Civilingenjör
Auktoriserad Fastighetsvärderare

Civilingenjör

Bilagor;
1. Allmänna villkor för värdeutlåtande
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AVTAL

Ersättningsavtal gällande
miljöskada
Fastighet: Stjärnholm 5:1
Kommun: Oxelösund
Län: Södermanland
Fastighetsägare: Oxelösunds kommun
Organisationsnummer: 212000-0324

Confidentiality: C2 - Internal

2/3

Ersättningsavtal gällande miljöskada för
Kopplingsstation Stjärnholm i Oxelösunds
kommun
Mellan Oxelösunds kommun, 61381, Oxelösund nedan benämnd Fastighetsägaren,
såsom ägare av Oxelösund Stjärnholm 5:1 och Vattenfall Eldistribution AB, org.nr.
556517-0800, Evenemangsgatan 13. 169 56 Solna, nedan benämnd Vattenfall, är
följande avtal träffat.
Fastighetsägaren och Vattenfall benämns gemensamt för ”Parterna”.
Bakgrund
När viss verksamhet anlagts, såsom elledningar, stationer, kan det påverka en
fastighets ekonomiska värde. Detta benämns som miljö- eller företagsskada. Är
fastigheten belastad via ledningsrätt regleras den eventuella skadan genom
expropriationslagen, då benämnd som företagsskada. Obelastade fastigheter regleras
enligt miljöbalken som miljöskada. Vattenfall planerar att förvärva ett område av
Fastigheten Stjärnholm 5:1 för att anlägga en kopplingsstation inom ramen för
ledningsprojektet Hedenlunda-Oxelösund. Väster om den planerade
kopplingsstationen återfinns ett torp kallat Tegeltorp. Det är detta torp (nedan kallad
Fastigheten) med tillhörande tomtmark som detta avtal avser. Det har bedömts kunna
påverka ovan nämnd fastighet och har därför upprättat detta avtal.
.

1

Avtalets omfattning
Parterna har kommit överens om att den värdeminskning som kan tänkas
uppkomma på Fastigheten i och med Vattenfalls planerade station
Stjärnholm regleras i och med den ersättning som framgår av punkten 1.1.
Härmed godkännes nedanstående ersättning såsom engångsersättning för
den miljöskada som rubricerad station förorsakar på Fastigheten. Med
denna ersättning avsäger sig Fastighetsägaren framtida ersättningskrav
gentemot Vattenfall för störning som kan utgöra miljöskada eller
företagsskada på hela fastigheten Stjärnholm 5:1 orsakade av uppförandet
av station Stjärnholm och/eller kraftledningen Hedenlunda-Oxelösund.
Ersättning

1.1

Ersättning utgår med tvåhundratjugotusen (220 000:-) kronor .

1.2

Ersättningen utbetalas senast två månader efter det att markarbetet för den
nya stationen Stjärnholm påbörjats.
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1.3

Detta avtal är villkorat av att fastighetsbildningen för den nya
stationsfastigheten vinner laga kraft och att Vattenfall erhåller erforderliga
tillstånd för att uppföra stationen.

1.4

Inbetalning sker till Fastighetsägarens konto enligt nedan:
Bank:

________________________________________

Kontonummer: ____________________________________
eller
Plus/bankgiro nr. ___________________________________
2

Överlåtelse
Parterna har rätt och skyldighet att vid överlåtelse av Stationen eller
Fastigheten sätta nye ägaren i sitt ställe beträffande rättigheter och
skyldigheter i detta avtal.

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats och utväxlats mellan Parterna.
Solna:

Ort:

Vattenfall Eldistribution AB

Oxelösunds kommun

Mikael Zetterström

Namnförtydligande

Confidentiality: C2 - Internal

Datum:

KÖPEKONTRAKT

Säljare

Oxelösunds kommun
org.nr. 212000-0324
613 81 Oxelösund
nedan kallad säljaren

Köpare

Vattenfall Eldistribution, 556656-3333, andel 1/1

nedan kallad köparen
Fastighet
Överlåtelseförklaring

Oxelösund kommun
Säljaren överlåter till köparen ovan angivna fastighet för en
köpeskilling om
Tvåmiljonersexhundratrettonstusenfemhundra (2 613 500) kronor

Tillträde

Tillträdesdag är senast 2 veckor efter avstyckning har vunnit
laga kraft.

Köpeskillingens
erläggande

Köparen erlägger handpenning med 10%, 261 350 kronor,
vid detta avtals undertecknande till säljarens bankkonto i
Sparbanken 8257-8, 3 612 546-6 samt resterande del,
2 352 150 kronor, kontant på tillträdesdagen.

Köpebrev m.m.

Sedan köparen erlagt köpeskillingen till säljaren och i övrigt
fullgjort sina åtaganden enligt detta köpekontrakt utfärdar
säljaren kvitterat köpebrev.

Byggnadsskyldighet

Köparen är skyldig att snarast bebygga fastigheten med
ett ställverk i överensstämmelse med meddelat positivt
förhands beslut om bygglov. Bygget skall ha påbörjats senast
inom 12 månader från tillträdesdagen. Utan säljarens

medgivande kan byggstart inte senareläggas. Med
husbyggets påbörjande menas att stomresning skall ha skett.
Om tomtköparen bryter mot detta villkor återgår tomten till
säljaren och köparen erlägga ett vite av samma storlek
som den erlagda handpenningen för fastigheten.
Inteckningar, servitut
och nyttjanderätter

Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen är
gravationsfri.

Anläggningsavgift va

Anläggningsavgift för anslutning av den överlåtna
fastigheten till kommunens allmänna ledningar för vatten
och avlopp, el m.m. ingår ej i köpeskillingen utan
debiteras köparen särskilt.

Planavgift/Bygglov

I samband med bygganmälan kommer miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden att debitera på fastigheten
samtliga till bygget hänförliga kostnader som erläggs av
köparen.

Fastighetens skick/
markförhållanden

Fastigheten överlåts i den skick den är på köpekontaktsdagen om inte annat överenskommits. Köpare och
säljare är informerade om sin undersöknings- repektive
upplysningsplikt. Säljaren friskriver sig från faktiska fel,
rådighetsfel och rättsliga fel om vad slag det vara må.
Säljaren erinrar om att det åligger köparen att innan
projektering påbörjas förvissa sig om de geotekniska
förhållandena som råder på platsen, även så förekomsten
av radon. Säljaren friskriver sig från allt ansvar för eventuellt
fördyrade grundläggningskostnader.
Köparen vidtar erforderliga åtgärder vid byggnation för att
förhindra utsläpp av miljöfarliga produkter i
avloppsledningsnät, mark, vatten och luft.
Köpeskillingen är bestämd i beaktande av ovanstående
friskrivningsbestämmelser.

Lagfart

Lagfart på detta köp får ej sökas förrän köpebrev utfärdats.
Kostnader för lagfart samt avstyckning betalas av köparen.

Överlåtelse/vite

Köparen förbinder sig att inte utan säljarens skriftliga
medgivande överlåta fastigheten inom två år efter tillträdesdagen. Om köparen bryter mot detta villkor har köparen att

till säljaren erlägga ett vite av samma storlek som den
erlagda köpeskillingen för fastigheten.
Utgifter/inkomster

Skatter och andra avgifter som åvilar köpeobjektet betalas
av säljaren till den del de löper på tiden fram till tillträdesdagen och för tiden därefter av köparen. Motsvarande
fördelning skall gälla för inkomster från köpeobjektet.

Av detta köpekontrakt är två likalydande exemplar upprättade varav parterna tagit var
sitt.
Oxelösund 2022-04-20

Oxelösund 2022-04-20

Oxelösund kommun

Köpare

............................................

...........................................

Kjell Andersson
Mark- och exploateringsstrateg
...........................................

Att kommunstyrelsens Ordförande och Kommunchef egenhändigt undertecknat
förestående köpekontrakt bevittnas:
...........................................

............................................

Att Mikael Zetterström egenhändigt undertecknat förestående köpekontrakt bevittnas:
............................................

............................................
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2021-04-13

KS.2021.8

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2022
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns.

2. Sammanfattning
I mål och budget 2022 har kommunen ett årsresultat på 8,1 mkr och ett resultat enligt
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 8,1 mkr.
Resultatet för 2022 kommer enligt prognosen att uppgå till 24,4 mkr, vilket är en förbättring
med 16,3 mkr gentemot budget.
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -8,7 mkr, beroende på
Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
överskott med 0,2 mkr Utbildningsnämndens underskott
- 4,0 mkr och Vård- och omsorgsnämndens underskott med -5,1 mkr. Kommunstyrelsen
och Övriga nämnder förväntas hålla sin budget.
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 7,5 mkr. Det finns osäkerheter i
denna prognos framförallt beroende på kommande kostnader för sanering i delar av de
fastigheter som är aktuella för försäljning. Utredning pågår som förväntas vara klar till
apriluppföljningen.
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetöverskott på
19,4 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 17 februari.
Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticeras nå ett
budgetöverskott på 5,0 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för december
till och med mars. Dessa skall sedan fördelas ut på nämnderna.
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli lägre än budget, 1,2 mkr. Prognosen grundas på
beräkningar från KPA, genom den prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2021.
En ny och förmodad sämre prognos förväntas komma under april.
Finansnettot bedöms visa en negativ budgetavvikelse på -0,6 mkr vilket beror på högre
räntekostnader för pensionsskulden.
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligen på 4,1 mkr. Beslut om
tilldelning från reserven har skett på 0,6 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av
avräkning barn- och elevpeng för januari och februari. Ett lägre PO-pålägg
(personalomkostnadspålägg) har medfört en omfördelning på 3,5 mkr från nämndernas
budget till reserven. Resterande del av reserven på 6,9 mkr förväntas gå åt under året.
Reserven för löneökning av prioriterade grupper är ursprungligt på 4,0 mkr. Beslut om
tilldelning har skett på 3,0 mkr. Resterande del av reserven på 1,0 mkr förväntas gå åt
under året.
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
Ekonomi
Uppföljning och prognos per mars är den första för 2022 som kommer till
kommunstyrelsen.
I mål och budget 2022 har kommunen ett årsresultat på 8,1 mkr och ett resultat enligt
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 8,1 mkr.
Nämndernas budget har förstärkts med 3,0 mkr för helårseffekten av prioriterade medel
som tilldelats under 2021. Nämndernas budget har också förstärkts med 22,5 mkr för
ökade kapitalkostnader och höjda hyror. Ett lägre PO-pålägg (personalomkostnadspålägg)
har medfört en omfördelning på 3,5 mkr från nämndernas budget till reserven.
Utbildningsnämnden har fått en tilldelning på 0,6 mkr för finansiering av avräkning barnoch elevpeng för januari och februari.
Resultatet för 2022 kommer enligt prognosen att uppgå till 24,4 mkr, vilket är en förbättring
med 16,3 mkr gentemot budget.
Nämndernas verksamhet
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -8,7 mkr, beroende på
Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,1 mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
överskott med 0,2 mkr Utbildningsnämndens underskott
- 4,0 mkr och Vård- och omsorgsnämndens underskott med -5,1 mkr. Kommunstyrelsen
och Övriga nämnder förväntas hålla sin budget.
Kommunstyrelse förutser i nuläget att hålla sin budget för helåret 2022.
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 3 126 tkr per mars. Intäkterna visar en
negativ budgetavvikelse på 713 tkr som främst kan hänföras till hyrorna och som inte är
fakturerade än. Bidrag för höjd beredskap förväntas komma senare under våren.
Personalkostnader är 109 tkr högre på grund av engångsersättningar för semester och att
IT-strategen har börjat tidigare än budgeterat. Kostnader för köpt verksamhet är 1 235 tkr
bättre än budget vilket till stor del kan hänföras till en positiv avräkning för 2021 för
räddningstjänsten. Övriga kostnader visar en positiv budgetavvikelse på 2 714 tkr bland
annat för konsulter, bostadsanpassning och utbildning. Kostnaderna förväntas uppstå
senare under året.
Utbildningsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -4,0 mkr.
Budgetreglerna anger att nämnden ska ha ökat anslag för volymökningar i skolan (barnoch elevpengen). För perioden januari och februari har Utbildningsnämnden fått en
ramökning på 0,6 mkr. I årsprognosen finns inte en preliminär avräkning för barn- och
elevpeng för april till och med december. Ett arbete pågår för att få fram ett underlag för en
prognosticerad avräkning.
Budgetunderskottet kan hänvisas gymnasiesärskola (-2,5 mkr) och Komvux/SFI (-2,0 mkr).
Verksamheten förskola förväntas gå med ett överskott på 0,5 mkr.
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Vård- och omsorgsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -5,1 mkr vilket
främst kan hänvisas till högre konsultkostnader för inhyrda socialsekreterare och lägre
bidragsintäkter inom Social- och omsorgsförvaltningen. Äldreomsorgsförvaltningen
förväntas hålla sin budget.
Utfallet per mars för Vård och omsorgsnämnden totalt visar på ett sammantaget resultat
om -1,1 mkr vilket fördelar sig mellan Social och omsorgsförvaltningen med
-0,8 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen med -0,3 mkr på grund av högre personal- och
konsultkostnader. I totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader på 2,2 mkr.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos med ett positivt
resultat på 0,2 mkr vilket beror på lägre personalkostnader.
Periodens resultat är ett överskott på 0,7 mkr vilket beror på lägre kostnader för personal
på grund av vakanser och föräldraledighet samt lägre kostnader för anläggningsentrepenad
och konsulter.
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms ett positivt
resultat på 0,1 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,1 mkr främst orsakat av
lägre kostnader för personal och köpt verksamhet.
Finansförvaltningen
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 7,5 mkr. Det finns
osäkerheter i denna prognos framförallt beroende på kommande kostnader för sanering i
delar av de fastigheter som är aktuella för försäljning. Utredning pågår som förväntas vara
klar till apriluppföljningen.
Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett budgetöverskott på 19,4 mkr vilket
beror på positiva preliminära slutavräkningar för 2021 och 2022. Prognosen är baserad på
SKR:s prognos från den 17 februari. Det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatter och
statsbidrag beroende på hur omvärlden och den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig.
Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticerar ett
budgetöverskott på 5,0 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för december
till och med mars. Till Kommunstyrelsen i juni kommer ett förslag om att dessa medel skall
föras ut på nämnderna enligt 2020–2021 års princip.
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli lägre än budget, 1,2 mkr. Prognosen grundas på
beräkningar från KPA, genom den prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2021.
En ny och förmodad sämre prognos förväntas komma under april.
Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och personalomkostnadspålägg, bedöms att hålla budgeten.
Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på -0,6 mkr vilket beror på högre
räntekostnader för pensionsskulden.
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 4,1 mkr. Beslut om
tilldelning från reserven har skett på 0,6 mkr till utbildningsnämnden för finansiering av
avräkning barn- och elevpeng för januari och februari. Ett lägre PO-pålägg har medfört en
omfördelning på 3,5 mkr från nämndernas budget till reserven. Resterande del av reserven
på 6,9 mkr förväntas gå åt under året.
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Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 4,0 mkr förväntas gå åt under året.
Tilldelning har skett på 3,0 mkr för helårseffekten av prioriterade medel som tilldelas i 2021.

Beslutsunderlag
Resultaträkning per mars 2022, kommunen

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Utbildningschef (FK)
Chef Äldreomsorgsförvaltningen (FK)
Chef Social- och omsorgsförvaltningen (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK)
Kultur- och fritidschef (FK)
Ekonomichef (FK)
Redovisningschef (FK)
Controller (FK)
Kommunstrateg (FK)

Margrita Sjöqvist
Controller

2022-04-19

RESULTATRÄKNING 2022, KOMMUNEN
Mål &
budget
2022
Kommunstyrelse
Övriga nämnder
Utbildningsnämnd
Vård- o Omsorgsnämnd
Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd
Kultur- o Fritidsnämnd
Delsumma nämnder

-79 366
-4 348
-314 418
-314 243
-31 017
-29 573
-772 965

Försäljning exploateringar
Kostnader exploateringar
Delsumma exploateringar

13 975
-6 456
7 519

Oförutsett
Löneöversyn prioriterade grupper
Förändring semesterlöneskuld
Nedskrivning Citybanan
Finansförvaltningen verksamhet
Pensionskostnader

-4 049
-3 981

Interna poster
Delsumma verksamheten övrigt
Verksamhetens intäkter o kostnader

Budgetändring
2022
796
-17 833
-3 396
-1 368
-884
-22 685

-2 868
3 030

-500
-2 500
-44 274

Differens
ÅrsBudgetprognos utfall -22
-78 570
-4 348
-336 201
-322 739
-32 179
-30 357
-804 394

0
0
-3 950
-5 100
206
100
-8 744

13 975
-6 456
7 519

0
0
0

-6 917
-951

0
0

-500
2 500
-43 091

0
5 000
1 183

62 209
6 905

22 523
22 685

84 732
35 773

0
6 183

-758 541

0

-761 102

-2 561

Avskrivningar o nedskrivningar

-45 058

-45 058

0

Skatter
Statsbidrag
Skatter o statsbidrag

571 515
245 414
816 929

584 760
251 614
836 374

13 245
6 200
19 445

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

13 408
-18 641
-5 233

13 408
-19 193
-5 785

0
-552
-552

24 430

16 332

Resultat

8 097

0

0
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Datum

Dnr

2022-04-19

KS.2022.9

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen 2022
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har ett anslag på 78 570 tkr som består av en grundbudget 79 366 tkr
och ett tilläggsanslag, 796 tkr.
Kommunstyrelsen prognostiserar att budgeten för helåret hålls.

3. Ärendet
I mål och budget 2022 fick kommunstyrelsen ett anslag på 79 366 tkr. Genom tilläggsbeslut
har budgeten justerats för prioriterade medel, helårseffekten från medel som tilldelades
2021, 32 tkr. Budgeten har också justerats med – 459 tkr för förändring av kapitalkostnader
och hyror och med -369 tkr för lägre PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Totalt uppgår
anslaget nu till 79 366 tkr och omslutningen till 205 826 tkr.
Kommunstyrelsen prognostiserar att budgeten för helåret hålls.
Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 3 126 tkr per mars.
Intäkterna visar en negativ budgetavvikelse på 713 tkr vilket främst kan hänföras till hyror
och som inte är fakturerade än. Bidrag för höjd beredskap förväntas komma senare under
våren. Personalkostnader är 109 tkr högre på grund av engångsersättningar för semester
och att IT-strategen har börjat tidigare än budgeterat. Kostnader för köpt verksamhet är
1 235 tkr bättre än budget vilket till stor del kan hänföras till en positiv avräkning för 2021
för räddningstjänsten. Övriga kostnader visar en positiv budgetavvikelse på 2 714 tkr bland
annat för konsulter, bostadsanpassning och utbildning. Kostnaderna förväntas uppstå
senare under året.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ekonomisk
uppföljning per mars godkänns
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Beslutsunderlag
Resultatuppföljning på kontogruppsnivå per mars
Kontogruppering
Avgifter 31100-31990

Årsbud

Årsprogn

Diff

Ack bud

Ack utf

Ack diff

79

79

0

20

23

3

4 152

4 152

0

1 038

922

-116

123 025

123 025

0

30 756

30 156

-600

78 570

78 570

0

19 647

19 647

0

Summa intäkter

205 826

205 826

0

51 461

50 749

-713

Personal 50000-56330

-51 383

-51 383

0

-12 177

-12 285

-109

Lokaler 60110-20,61320

-10 193

-10 193

0

-2 548

-2 551

-3

Köp av verksamhet 46300-80

-69 633

-69 633

0

-18 173

-16 938

1 235

Övrigt rest kkl 4-8

-74 617

-74 617

0

-18 562

-15 848

2 714

Summa kostnader

-205 821

-205 821

0

-51 460

-47 622

3 838

0

0

0

1

3 127

3 126

Bidrag 35100-35999
Övrigt rest kkl 3
Anslag 39990

RAPPORTTOTAL

Resultatuppföljning på verksamhetsnivå per mars

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
CON (fk)
Ekonomichef (fk)
Kommunstrateg (fk)

Margrita Sjöqvist
Controller
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Datum

Dnr

2022-04-20

KS.2022.26

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens investeringar MBB 2023–2025
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Bifogat förslag till investeringar för kommunstyrelsen MBB 2023 - 25 godkännes och
skickas vidare till MBB beredningen för vidare handläggning.

2. Sammanfattning
Ett förslag till investeringsplan har tagits fram av kommunstyrelseförvaltningen för mål och
budgetarbetet 2023–2025. Förslaget skall efter beslut i kommunstyrelsen överlämnas till
mål och budgetberedningen för vidare handläggning.
Förslaget innehåller bland annat investering i form av en ombyggnation av
Peterslundsskolan för 94 400 tkr under 2022 och 2023. Det finns också med en investering
i Björntorp etapp 2 under 2023 och 2024 på 60 mkr. Dessutom pågår en utredning kring de
äldre delarna av Björntorp. Denna utredning beräknas vara färdig i månadsskiftet april/maj
och därför kan ett kommande investeringsbehov ej anges vid tidpunkten för denna
tjänsteskrivelse. Det pågår också en diskussion mellan Oxelösunds kommun och
Nyköpings kommun om att Oxelösund skall ta över inköp av datorer, ipads och
chromebooks enligt ordinarie utbytesprogram. Därför finns investeringsmedel för dessa
ändamål för perioden 2023 – 25 med i förslaget, allt enligt ordinarie utbytesprogram.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2022-04-20

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
Ekonomichef

Beslut till:
Kommunstyrelsens investeringar 2023–2025

Postadress
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212000-0324

Budgetår

2023

Nämnd

KS

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget
Radnummer

Investeringsobjekt benämning

1

Fastighetsbudget RE + Pluh

2

Småbåtshamnar och gästhamn bryggor

4

Verksamhetsanpassning och
energieffek. Peterslundsskolan
Säbo etapp 2

5

Renovering av befintligt Björntorp

3

6

Anpassningar ny lokal hemtjänstgrupp
Björntorp

Investerings-belopp
tkr

Återinvestering
(markera med x)

Nyinvestering
(markera med x)

Prioriteringsordning
1-10 (1 högst prio)

Kommentar

13 000

x

1

Reinvesteringar och planerat
underhåll

800

x

1

fortsättning löpande underhåll

47 700

x

1

ca: 4 mrk ligger 2021,

1

utredning ang start pågår

2

utredning pågår

1

utredning vart pågår ev. hyra hos
extern. Ev anpassning av tf lokal
hos kommunen fram tills
permanent anpassning finns
ca:0,6-1 mkr (anpassning)

x

3

De äldre banorna kommer att tas
bort när man sanerar/bygger i
hamnen, varpå behov av nya
boulebanor med ny placering finns

X

x

4
3
1
3
4

50 000
x

x
x

800

x

7

Bolulebanor

200

8

Lösning felanmälan (KOS och IT)
Ramdalsanläggningen IP
Kost - Ny förskola köksutrustning
Kost - Vagnar och annan utrustning
IT - Sensorer och IoT
IT - Automatisering av
verksamhetsprocess

100
500
500
300
50
100

x

4

13

IT E-tjänster integrations och utveckling

200

x

2

Inkl integration med Castor och
Origo

14

KOS - program/system för MDM-lösning

100

x

2

Implementering

9
10
11
12

X
X
x

Lösning ej identifierad
Ligger 300 tkr för 2022

15

Stab, System för verksamhetsutveckling

16
17
18
19
20
21
22
23

Ny modul ekonomisystemet (ekonomi)
IT Datorer
IT Surfplattor
IT Elevdatorer
IT Nät
MEX, Aspa detaljplan infrastruktur- va
Byggmästaren 8 markberedning
Näsuddsvägen (dagvattensystem)
Ny modul fastighetssystem
Summa tkr

250
300
1 700
2 300
2 500
1 400
750
3 000
750
300
127 600

x

2

x
x
x
x

2
1
1
1
1
3
3
3
3

x
x
x
x
x

Tex integrationer

tidplan ej satt preliminär

Hänger ihop med utredning Björntorp

Budgetår

2024

Nämnd

KS

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget
Radnummer

1
2
3

Investeringsobjekt benämning

Fastighetsbudget RE + Pluh
Småbåtshamnar och gästhamn
bryggor
säbo etapp 2

4

Stjärnholm Stallet takrenovering
etapp 4,

5

Renovering av befintligt Björntorp

6

Investeringsbelopp tkr

Återinvestering
(markera med x)

Nyinvestering
(markera med x)

Prioriteringsordning
1-10 (1 högst prio)

12 700

x

1

800

x

1

10 000

x

1

14 000

x

1

x

x

2

700

x

8
9
10
11
12
13
14
15

Byte av kostgräs vid Ramdalens
IP

Kost - Vagnar och annan
utrustning
IT- Sensorer
IT- Integrations och e-tjänster
IT - automatisering
verksamhetsprocess
IT Datorer
IT Surfplattor
IT Elevdatorer
IT Nät

Konstgräsets tekniska livslängd är
uppnåd år 2018 men är av god
kvalitet år 2021. Intill det är utrett
vilken typ av underlag som
framtiden tillåter och kräver skjuter
vi bytet av konstgräs framför oss.

x

4

300

x

3

100
100

x

4
2

100

x

4

4 300
300
2 500
3 000

x
x
x
x

utredning ang start pågår
fortsättning på planerad
renovering (inkl. el,
dagvatten,VVS, myndighetskrav)
utredning pågår

5

8 000

x

Reinvesteringar och planerat
underhåll

Avsaknad av publik wc vid
evenemang är påtaglig och bör
åtgärdas. Tidigare beslutatår
2023. önskas utföras 2024 istället

WC publik vid Ramdalens IP

7

Kommentar

1
1
1
1

Ramdalsanläggningen IP

Summa tkr

500

57 400

x

3

Budgetår

2025

Nämnd

KS

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget
Radnummer

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Investeringsobjekt benämning

Fastighetsbudget RE + Pluh
Projketering
totalrenoverng/energiefektivisering
kommunhuset
Renovering av befintligt Björntorp
Ramdalsanläggningen IP
Småbåtshamnar och gästhamn
bryggor
Kost - Vagnar och annan
utrustning
IT- Sensorer och IoT
IT- Intergations och e-tjänster
IT- automatisering
verksamhetsprocess
Stab, System för
verksamhetsutveckling
IT Datorer
IT Surfplattor
IT Elevdatorer
IT Nät

Investeringsbelopp tkr

Återinvestering
(markera med x)

Nyinvestering
(markera med x)

Prioriteringsordning
1-10 (1 högst prio)

Kommentar

13 900

x

1

Reinvesteringar och planerat
underhåll

3 000

x

1

inför kommande renovering av
kommunhuset

x
500

x
x

2
3

800

x

1

300

x

3

50
150

x
x

4
2

100

X

4

250

X

2 000
1 500
2 500
1 600

x
x
x
x

1
1
1
1

utredning pågår
PM finns för framtida tankar dock
ej fasta summor eller beslut på
vad som bör aktiveras ( se Pm)

Summa tkr

26 650

Budgetår

Nämnd

2023-2025

KS

Lista över investeringar som underlag för prioriteringar i budget

Investeringar innevarande budgetperiod

Prel TB från 2021
Radnummer

Investeringsobjekt benämning

Investeringsbelopp tkr
2023

Investeringsbelopp tkr
2024

Investeringsbelopp tkr
2025

13 000

12 700

13 900

800

800

1

Fastighetsbudget RE + Pluh

2

Småbåtshamnar och gästhamn
bryggor

800

3

Verksamhetsanpassning och
energieffek. Peterslundsskolan

47 700

4

Ramdalsanläggningen IP

5

Säbo etapp 2

6

Forts. Stjärnholm Stallet
takrenovering

7

Projketering totalrenoverng
/energiefektivisering
kommunhuset

8

Renovering av befintligt Björntorp

500

50 000

10 000

Restaurang Läget

14 000

Kommunhuset "Energieffektivisering"

3 000

?

?

?

4 300

2 000

24

IT Surfplattor

2 300

300

1 500

25
26

2 500
1 400

2 500
3 000

2 500
1 600

28
29

IT Elevdatorer
IT Nät
Ny modul fastighetssystem
(ekonomi/fastighet)
MEX, Aspa detaljplan infrastrukturByggmästaren 8 markberedning

750
3 000

30

Näsuddsvägen (dagvattensystem)

750

13
14
15
16
17
18
19
20
21

27

Summa tkr

Verksamhetsanpassning och energieffek.
Peterslundsskolan

500

1 700

12

Fastighetsbudget RE + Pluh

500

23

10
11

Stjärnholm Stallet takrenovering

Småbåtshamnar och gästhamn bryggor

Anpassningar ny lokal
hemtjänstgrupp Björntorp
Boulebanor
WC publik vid Ramdalens IP
Byte av kostgräs vid Ramdalens
IP
Lösning felanmälan (KOS och IT)
Kost - Ny förskola köksutrustning
Kost - Vagnar och annan
utrustning
IT - Sensorer och IoT
IT - Automatisering av
verksamhetsprocess
IT E-tjänster integrations och
utveckling
KOS - program/system för MDMlösning
Stab, System för
verksamhetsutveckling
Ny modul ekonomisystemet
(ekonomi)
IT Datorer

9

Investeringsbenämning MBB 2022-2024

800

Förstudie Nybyggn fsk (Peterslund)

Ramdalsanläggning, entré IP

till 2022

2022

2023

2024

7 800

13 000

12 700

800

800

800

4 033

46 700

47 700

11 991

10 000

707

2 000

29 006

23 000

10 761

19 953

800
0

652

Ramdalen effektivisering lokaler

2 840

WC publik vid Ramdalens IP

200

500

500

1 000

700

Önskas flytta behov från 2023 till 2024, se lista för nya prioriteringar

700
8 000
100
500

Björntorp Fönster

500

Björntopr varuhiss, utvänding
Björntorp Proj. Säbo etapp 1

336
929

300

300

300

Björntorp Reservkraft

50

100

50

Flytt av Sjömack

356

100

100

100

Flytt av Sjömack

2 000

200

100

150

stenvik ombyggnad kök

3 400

Oxelöskolan inkl inventarier o ändring
planlösning ökad flexibilitet (19,4) mkr

2 400

Oxelöskolan Garantiåtgärder

2 200

Oxelösskolan actionpark

6 811

Statusinventering Ramdalsanläggning
Stenviks förskola Ombyggn etapp2, klart
inväntar några fakturor
Ramdalen byte grundvattenpump
MEX Markberedningar avser väg MEX Stenviks

1 998

275
3 000

2 000

MEX Jogersöhem utveckling samt hela det omr

500

500

x
x

MEX SSAB/Hamnen inköp av mark
MEX, Naturreservat utveckling

500

x

MEX, Byggnadsunderhålla kultur ÅLÖ

100
250

250

300

300

127 600

57 400

60

26 650

MEX, Aspa detaljplan infrastruktur- va
Ekonomi, Raindance, budget modul kundresko
Ekonomi, Marknadsplats,e-handel
Ekonomi, Raindance leverantörsreskontraportal
Ekonomi, Raindance Bokslutsportal
IT - Sensorer och IoT
IT - E-tjänster integration och utveckling
IT - Automatisering av verksamhetsprocess
Stab, System för verksamhetsutveckling
Kost - Ny förskola köksutrustning
Under investeringsreserven
IT, Reserv utköp av nät och annan infrastruktur
IT, Ipads,datorer,chromebooks,nätuppd.
MEX Formannen - fortsatt färdigställande
MEX Naturreservat investering gärdsgårdar, sk
MEX Fiskehamn övr inv t ex kaj kant

10

200
1 000
750
136
400
200
100
100

250
50
100
100

50
100
100

283
300
5 000
9 502
350
200
500

9 923

12 124 Utbyte av datorer,ipads och chromebooks enl ordniarie utbytesprogram
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Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Datum

Dnr

2022-04-20

KS.2021.143

Kommunstyrelsen

Utredning om intern upphandling
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Rapporten godkänns
Kommunchefen ges i uppdrag att anlita konsult för uppdraget

2. Sammanfattning
Vid sammanträdet 2021-11-24 § 191 behandlades utredning kring intern upphandling
rörande de tjänster som Kustbostäder i Oxelösund AB idag genomför på uppdrag av
kommunen och dess överensstämmelse med Lagen om offentlig upphandling (LoU).
Kommunstyrelsen beslutade med anledning av resultatet av utredningen att ge
kommunchefen i uppdrag att utifrån de alternativ som föreslås i utredningen utreda och
föreslå ansvar för och organisation av de tjänster som Kustbostäder AB idag genomför på
uppdrag av kommunen så att dessa följer upphandlingslagstiftningen (LOU).
Kommunchefen gavs också i uppdrag att tillse att en dokumenterad process och plan för
planerat underhåll av kommunens verksamhetsfastigheter utarbetas och färdigställs under
2022. Båda uppdragen skall återrapporteras till Kommunstyrelsen per 2022-04-27 samt per
2022-10-26.
Detta utgör det första återrapporteringstillfället av uppdraget till Kommunstyrelsen. Sedan
uppdraget gavs har den sista vågen av pandemin hanterats av organisationen och åtgärder
med anledning av händelserna i Ukraina har planerats och vidtagits. Detta har medfört att
arbetet avseende intern upphandling inte har kunnat bedrivas enligt ursprunglig tidplan.
Ekonomichef och kommunchef har därför under våren utarbetat en reviderad plan för
genomförande av uppdraget. För att fullgöra uppdraget behöver extern konsult anlitas vad
avser processledning och expertis kring legala förutsättningar. Reviderad plan för
uppdraget redovisas nedan:
FAS 1 Nulägesanalys
 Beskrivning av legala förutsättningar och vilka legala organisatoriska lösningar som
står till buds lösningar (konsult)
 Kartläggning och beskrivning av de uppdrag som Kustbostäder dag utför åt
kommunen med kostnader för personal, maskiner, köp av UE m m. (Kustbostäder)
 Kartläggning och beskrivning av de tjänster som utförs av Kustbostäder till
kommunen samt vilka ersättningar som utgår för dessa uppdrag (kommunens
förvaltningar)
Denna del av utredningen skall vara klar i mitten på juni 2022.
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Fas 2 - Konsekvensanalys utifrån möjliga organisatoriska lösningar
 Utformas efter resultatet av klarlagda legala alternativ och
konsekvensbeskrivningar av nuvarande uppdrag i Fas 1 (konsult med förankring i
kommunal organisation och bolagsorganisation).
Denna del av utredningen återrapporteras september 2022.
Fas 3 – Val av lösning och framtagande av
handlingsplan
 Utformas utifrån resultat Konsekvenser av resultatet i Fas 2 (konsult med
förankring i kommunal organisation och bolagsorganisation).
Denna del av utredningen återrapporteras oktober 2022.
Vad avser uppdraget att skapa en dokumenterad process och plan för underhåll av
kommunens verksamhetsfastigheter är det ett arbete som leds av Ekonomiavdelningen
och utförs av Kustbostäder AB. Arbetet går enligt plan och slutresultat planeras redovisas
vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2022.
Konsekvenser och resultat av utredningen kring intern upphandling underställs
Kommunstyrelsen 2022-10-26 för beslut och ställningstagande.
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna rapporten samt att uppdra till
kommunchef att anlita konsult för processledning av uppdraget och för legal expertis
kring uppdraget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen 2022-04-20

Johan Persson
Kommunchef

Magnus Petersson
Ekonomichef

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)
Kustbostäder (FK)
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FK)
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Kommunstyrelsen

Öronmärkningar, 2021 års resultat
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Öronmärkning ur årsredovisning 2021 avseende arbetsskor till medarbetare fördelas så att
140 tkr av öronmärkningen fördelas till Utbildningsnämnden och 460 tkr av öronmärkningen
fördelas till Vård och omsorgsnämnden.
Öronmärkning avseende lovaktivitet för ungdomar avser lovaktiviteter under samtliga
kvarvarande lov under 2022.
Lönebonus utbetalas till medarbetare som var tillsvidareanställda den 31 december 2021.
Bonusen ges även till de tillsvidareanställda medarbetare som vid detta tillfälle var
sjukskrivna eller föräldralediga, dock inte till de medarbetare som vid denna tidpunkt var
tjänstlediga eller studielediga.
Sommarlovskort för ungdomar 10 – 19 omfattar de ungdomar som under 2022 fyller 10 år
till och med de som under 2022 fyllt 19 år. Kommunchef ges i uppdrag att organisera
utdelning av busskort.
Kommunchef ges i uppdrag att organisera försöksverksamhet för avgiftsfri kollektivtrafik
(lågpriskort) för äldre (65+) samt att till kommunstyrelsen återkomma med förslag till
utvärdering av denna åtgärd

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade Årsredovisningen 2021 vid sitt sammanträde den 30 mars
(Kf § 7, 2022-03-30). Kommunfullmäktige beslutade då att göra öronmärkningar ur
årsredovisningen för 2021 på 11 525 tkr.
Öronmärkningar ur årsredovisning behöver användas under 2022. En öronmärkning
utnyttjas som en vanlig kostnad och påverkar resultatet. Om kommunen gör ett positivt
balanskravsresultat inklusive kostnaderna för öronmärkningar 2022 händer ingenting. Gör
kommunen däremot ett negativt balanskravsresultat som beror på öronmärkningen
kommer kommunen vid bokslut 2022 hävda synnerliga skäl för överdraget som beror på
öronmärkningar ur 2021 års årsredovisning. Följande öronmärkningar beslutades av
Kommunfullmäktige vid sammanträdet den 30:e mars (Kf § 7, 2022-03-30):
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Öronmärkningar
Arbetsskor till medarbetare som arbetar med förskole- och
fritidsbarn, äldre och funktionshindrade enligt prioritering av nämnd
Lönebonus med anledning av medarbetarnas arbete med covid -19
Julgåva utökas till 500 kr per medarbetare
Lovaktivitet för ungdomar
Fortsatt HBTQ-certifiering av verksamhet
Sommarlovskort för ungdomar 10–19 år under sommarlovet (juni till
aug) 2022
Försöksverksamhet med avgiftsfri kollektivtrafik (lågpriskort) för
äldre (65+) sep-dec 2022
Sanering av Stenvikshamnen inför omvandlingen av området till
besöksområde
Summa

Belopp i tkr
600
4 300
300
500
50
425
1 350
4 000
11 525

För ett antal av öronmärkningarna behöver kompletterande beslut fattas som avser
hantering och i vissa fall fördelning av medlen. Kommunstyrelsen föreslås fatta dessa
beslut enligt nedan.
För öronmärkning avseende arbetsskor till medarbetare behöver en uppdelning ske av
avsatt beloppet till de nämnder som kommer att ansvara för prioriteringsbeslut. Här föreslås
kommunstyrelsen besluta att fördela 140 tkr av öronmärkningen till Utbildningsnämnden
och 460 tkr av öronmärkningen till Vård och omsorgsnämnden.
Avseende lovaktivitet för ungdomar föreslås ett förtydligande beslut att dessa medel avser
lovaktiviteter under samtliga kvarvarande lov under 2022.
Då det gäller öronmärkning avseende lönebonus föreslås denna utbetalas till medarbetare
som var tillsvidareanställda den 31 december 2021. Bonusen ges även till de
tillsvidareanställda medarbetare som vid detta tillfälle var sjukskrivna eller föräldralediga,
dock inte till de medarbetare som vid denna tidpunkt var tjänstlediga eller studielediga
Avseende sommarlovskort för ungdomar 10 – 19 bör förtydligande beslut fattas om att
detta omfattar de ungdomar som under 2022 fyller 10 år till och med de som under 2022
fyllt 19 år. Vidare föreslås att Kommunchef ges i uppdrag att organisera utdelning av
busskort
För försöksverksamhet avgiftsfri kollektivtrafik föreslås att kommunchef ges i uppdrag att
organisera utlämning och återkomma med förslag till utvärdering av denna åtgärd.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2022-03-30 Kf § 7

Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Vård och omsorgsnämnd (FÅ)
Utbildningsnämnd (FÅ)
Ekonomichef (FK)

Magnus Petersson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Bokslut för donationsfonderna 2021
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full
ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet.
Kommunstyrelsen beslut för egen del
Ge kommunchefen i uppdrag att se över utdelningens storlek i förhållande till stiftelsens
avkastning och kapital enligt revisionens rekommendation.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).
Dessa tre stiftelser är:
• Högstadiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986,
• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986, och
• Kulturstiftelsen i Oxelösund, instiftad 1986.
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut.
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr
(15 tkr).
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet delade ut 0 tkr.
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring med
+10,9 % (ökning med 14,5 %).
Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021.
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3. Ärendet
Under Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder).
Dessa tre stiftelser är:
• Högstadiestiftelsen i Oxelösund (hette tidigare Stiftelsen för utgivande av premier till
elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund), instiftad 1986,
• Gymnasiestiftelsen i Oxelösund (hette tidigare Stiftelsen för utgivande av premier till elev /
elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet), instiftad 1986, och
• Kulturstiftelsen i Oxelösund (hette tidigare Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet
inom Oxelösunds kommun), instiftad 1986.
Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till 1 199 tkr i bokslut 2021 (1 183 tkr vid
föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 38,5 tkr (40 tkr) ut.
Fonden som riktar sig mot elever vid högstadiet i Breviksskolan delade ut 13,5 tkr
(15 tkr).
Fonden som riktar sig mot elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på
gymnasiet delade ut 0 tkr.
Ett arbete med påbörjades under 2021 gällande att be Utbildningsnämnden fastslå årliga
belopp för utdelning av stipendier från Högstadie- respektive Gymnasiestiftelsen. På grund
av omorganisering och tidsbrist slutfördes detta arbete inte under 2021, men har
återupptagits under våren 2022.
Fonden för kulturell verksamhet delade ut 25 tkr (25 tkr).
Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till 1 547 tkr vid årets slut
vilket är en ökning med 152 tkr (ökning med 177 tkr), vilket motsvarar en förändring med
+10,9 % (ökning med 14,5 %).
En försäljning av fonder för att reglera stiftelsernas skuld till kommunen gjordes under 2021
till ett marknadsvärde av 75 tkr.
Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån
Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder.
Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att
kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2021.
Beslutsunderlag
Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för
räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31
Revisionsberättelser för stiftelserna.

Johan Persson
Kommunchef
Beslut till:
ECH
CON
Revision

Margrita Sjöqvist
Controller

1(4)

Tjänsteskrivelse

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Kommunstyrelseförvaltningen
Martin Englund

Datum

Dnr

2022-03-07

KS.2018.150

Kommunstyrelsen

Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Godkänna investering 35 684 tkr för Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm
stall.



Finansiering av 35 684 tkr sker ur investeringsbudgeten 2022–24. Samt från
tilläggsbudgetering från 2021. Resterande medel 14 000 tkr föreslås tas från
kommande investeringsbudget 2023-2025.



Godkänna att anslå 2 000 tkr ur investeringsreserv för etapp 1.



Finansiering av 2 000 tkr sker ur investeringsbudgeten 2022–24. Samt från
tilläggsbudgetering från 2021. Resterande medel 7 000 tkr föreslås tas från
kommande investeringsbudget 2023-2025.



Projektplan ” Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall” godkännes.



Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Stjärnholm stall är i huvudsakligen i ett gott och användbart skick men med generellt
eftersatt underhåll. Det är i behov av restaurering och ombyggnation. Projektets
målsättning är att så långt som möjligt med ursprungligt material och kulörer restaurera och
återställa byggnaden till ursprungligt och funktionsdugligt skick samtidigt som stallets
karaktär av ålderdomlig bruksbyggnad bevaras.
Stallbyggnaden på Stjärnholm är en byggnad från 1600 talet. Byggnaden och dess
konstruktion är av mycket högt kulturvärde. Att räkna på ett anbud med ett kulturhistorisk
utförande är mycket svårt även om man har ett mycket bra underlag. Det är svårt att
beräkna bland annat tidsåtgången att tex byta en takstol på ett antikvariskt sätt. Det gör
också att det är svårt att budgetera för oförutsedda kostnader, Konstruktionen är gammal
och det gör att man behöver ägna sig åt nu gällande traditionella tillvägagångssätt.
Som underlag för denna investering har det genomförts en byggnadsteknisk antikvarisk
utredning. Denna har sedan legat till grund för den upphandling som skett.
De arbeten som skall utföras i projektet är komplettering och förstärkning av
takkonstruktionen, komplettering och utbyte av skadade balkar i golvbjälkar i vindbjälklaget,
komplettering och utbyte av mur, fönster, dörrar, ombyggnation av klubbyta för Stjärnholms
ryttarförening, utbyte av all el ändamålsenlig el som uppfyller myndighetskraven,
åtgärdande av dagvatten och åtgärder för att uppfylla myndighetskraven för brand.
En bidragsansökan till länsstyrelsen är inskickad för denna restaurering och ombyggnad av
Stjärnholm stall. För att vara berättigad till bidrag krävs det att man utför restaureringen på
ett kulturhistoriskt sätt och att man har en antikvarisk medverkan från Sörmlands museum.
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Ett eventuellt bidrag kommer endast att motsvara en mindre del av den totala
byggnationskostnaden
Stjärnholms Ryttarförening är beredd att anpassa sig utifrån de åtgärder som behöver
genomföras för att säkra takets konstruktion och de verksamhetsmässiga förändringar som
kan komma att krävas i ryttarföreningens verksamhet.

3. Ärendet
Stallbyggnaden på Stjärnholm är en byggnad från 1600 talet. Byggnaden och dess
konstruktion är av mycket högt kulturvärde. Att räkna på ett anbud med ett kulturhistorisk
utförande är mycket svårt även om man har ett mycket bra underlag. Det är svårt att
beräkna bland annat tidsåtgången att till exempel byta en takstol på ett antikvariskt sätt.
Detta medför också att det är oerhört svårt att budgetera för oförutsedda kostnader i detta
projekt.
Kommunstyrelsen har den 210901 (KS § 117) gett kommunchef i uppdrag att undersöka en
mer långsiktig lösning av tillfälligt stall där hästarna hos Stjärnholms ryttarförening kan
husera under kommande renovering av stallets tak. Kommunstyrelseförvaltningen har gett
antikvarie och konstruktör i uppdrag att i samarbete undersöka om det med genomförande
av förstärkning av takkonstruktionen är möjligt att hästarna hos Stjärnholms ryttarförening
ska kunna vistas i befintligt stall under vintern 21/22. Detta arbete är nu slutfört.
Konstruktörens slutsats är att med föreslagna stämpningsåtgärder i takstolsdelarna kan de
utrymmen som verksamheten utnyttjar hållas öppna under vintersäsongen 21/22 samtidigt
som renoveringen pågår.
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form
av tältstall på grund av att takets konstruktion inte med säkerhet kunde klara av vinterns ev.
snölaster. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-30 presenterades åtgärd samt
förslag till finansiering. Kommunstyrelsen får ny information med nytt datum om när
byggnaden behöver evakueras, varpå nytt datum för evakuering föreslås. Kommunchefen
ges i uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-10-07 evakueras från nuvarande stall
till tillfälliga lokaler i form av tältstall.
Som underlag för denna investering har det genomförts en byggnadsteknisk antikvarisk
utredning. Denna har sedan legat till grund för den entreprenör som upphandlats för detta
projekt.
En bidragsansökan till länsstyrelsen är inskickad för denna restaurering och ombyggnad av
Stjärnholm stall. För att vara berättigad till bidrag krävs det att man utför restaureringen på
ett kulturhistoriskt sätt och att man har en antikvarisk medverkan från Sörmlands museum.
Ett eventuellt bidrag kommer att endast att motsvara en mindre del av den totala
byggnationskostnaden
Stjärnholm stall är i huvudsakligen gott och i användbart skick men med generellt eftersatt
underhåll och stallet är i behov av restaurering och ombyggnation. Projektets målsättning
är att så långt som möjligt med ursprungliga material och kulörer restaurera och återställa
byggnaden till ursprungligt och funktionsdugligt skick samtidigt som stallets karaktär av
ålderdomlig bruksbyggnad bevaras. De arbeten som ska utföras i projektet är komplettering
och förstärkning av takkonstruktionen, komplettering och utbyte av skadade balkar i
golvbjälkar i vindbjälklaget, komplettering och utbyte av mur, fönster, dörrar, ombyggnation
av klubbyta för Stjärnholms ryttarförening, utbyte av all el ändamålsenlig el som uppfyller
myndighetskraven, åtgärdande av dagvatten och åtgärder för att uppfylla
myndighetskraven för brand.
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4. Ekonomi
Totalbudgeten för detta projekt är 44 684 tkr inklusive medel för oförutsedda kostnader.
Finansiering av dessa medel hämtas ur investeringsbudgeten 2022-24 19 953 tkr, samt
från tilläggsbudgetering från 2021, 10 761 tkr. Resterande medel 14 000 tkr föreslås tas
från kommande investeringsbudget 2023–2025.
Medel för oförutsedda kostnader föreslås löpande tas ur investeringsreserv. Totalt
bedöms att upp till 9 mkr kan behöva avsättas ur KS investeringsreserv.
Investeringsreserven i detta projekt är uppdelad i fyra etapper, dessa avropas efter
behov.


Etapp 1, 2 000 tkr



Etapp 2, 2 000 tkr



Etapp 3, 2 000 tkr



Etapp 4, 3 000 tkr

Händelser
Anbud
Byggherrekostnad

Belopp
34 984 000: 700 000: -

(Antikvarisk medverkan, Antikvarisk sakkunnig, Projektledning,
Kontrollansvarig, Besiktning och Myndighet)
Investeringsreserv Etapp 1

2 000 000: -

Investeringsreserv Etapp 2

2 000 000: -

Investeringsreserv Etapp 3

2 000 000: -

Investeringsreserv Etapp 4

3 000 000: -

Medel för oförutsedda kostnader ca 25%, totalt

9 000 000: -

Summa

44 684 000: -

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Föreslå investering på 44 684 tkr för Restaurering och ombyggnad av Stjärnholm stall samt
investeringsreserv etapp 1 på 2 000 tkr.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-07
Projektplan daterad 2022-04-04
Tidigare KS beslut

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Fastighetschef (FK)
Fastighetsekonom (FK)
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)
Controller (FK)
Kultur och fritidsnämnd (FÅ)

Martin Englund
Fastighetsförvaltare

KS.2018.150

1 (9)

2022-03-07

Projektplan

Restaurering och ombyggnad av
Stjärnholm stall

KS.2018.150

2 (9)

Innehållsförteckning
1.

Inledning
4
1.1
Projektets bakgrund ........................................................................................ 4

2

Projektbeskrivning
4
2.1
Uppdragsbeskrivning ...................................................................................... 4
2.2
Syfte ................................................................................................................ 4
2.3
Mål .................................................................................................................. 4
2.4
Avgränsningar ................................................................................................. 4
2.5
Framgångsfaktorer .......................................................................................... 4

3

Organisation
5
3.1
Uppdragsgivare ............................................................................................... 5
3.2
Styrgrupp ........................................................................................................ 5
3.3
Ansvarig beställare.......................................................................................... 6
3.4
Projektledare ................................................................................................... 6
3.5
Projektgrupp.................................................................................................... 6
3.6
Referensgrupper .............................................................................................. 6
3.7
Arbetsgrupper ................................................................................................. 6

4

Resurser

7

5

Tidsplan

7

6

Huvudaktiviteter och milstolpar

7

7

Projektarbetssätt
8
7.1
Metoder ........................................................................................................... 8
7.1.1 Möten................................................................................................. 8
7.1.2 Rapportering ...................................................................................... 8
7.2
Projektavvikelser ............................................................................................ 8
7.2.1 Ändring av projektorganisation ......................................................... 8
7.2.2 Övriga avvikelser............................................................................... 8

8

Överlämning

9

9

Uppföljning och kvalitetssäkring

9

10

Information, kommunikation och dokumentation
9
10.1 Information och kommunikation .................................................................... 9
10.2 Dokumentation................................................................................................ 9

11

Referensdokument

Dokumentets syfte

Projektplanen är det övergripande sammanhållande projektdokumentet.

9

3 (9)

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

Versionshantering

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

Ansvarig

Datum

Förändring

Tillägg enligt KF § 109/2009
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1. Inledning
1.1

Projektets bakgrund

Det fyrlängade stallet är ca 2300 kvm stort och uppfördes under sent 1600-tal
som del av Stjärnholms gård och säteri. Delar av 1600-tals konstruktionen finns
kvar, bland annat bocktakstolar.
Stjärnholm stall är i huvudsakligen gott och i användbart skick men med generellt
eftersatt underhåll och är nu i behov av restaurering och ombyggnation.
•

Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning
2.1

Uppdragsbeskrivning

Stjärnholm stall är i huvudsakligen gott och i användbart skick men med generellt
eftersatt underhåll och är i behov av restaurering och ombyggnation. Projektets
målsättning är att så långt som möjligt med ursprungliga material och kulörer
restaurera och återställa byggnaden till ursprungligt och funktionsdugligt skick
samtidigt som stallets karaktär av ålderdomlig bruksbyggnad bevaras. De
arbeten som skall utföras i projektet är, takkonstruktionen där man kommer
komplettera, förstärka takkonstruktionen och byta ut skadade golvbjälkar i
vindsbjälklaget, mur, fönster, dörrar, ombyggnation av klubbyta, byta ut all el till
ändamålsenlig el som uppfyller dagens myndighetskrav, dagvatten samt att vi
uppfyller myndighetskraven för brand.

2.2

Syfte

Projektets syfte är att restaurera och återställa byggnaden till ursprungligt- och
funktionsdugligt skick samtidigt som stallets karaktär av ålderdomlig

bruksbyggnad bevaras.
* Varför ska projektet genomföras?

2.3

Mål

Projektets målsättning är att så långt som möjligt med ursprungliga material och
kulörer restaurera och återställa byggnaden till ursprungligt och funktionsdugligt
skick samtidigt som stallets karaktär av ålderdomlig bruksbyggnad bevaras.
* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4

Avgränsningar

Inga övriga verksamhetsanpassningar åt verksamhet och arrendator än de som
ingår i projektet.
* Vad ingår inte i projektet?

2.5

Framgångsfaktorer

Gemensamt genomförande tillsammans med verksamheten, Sörmlands museum
och Wilunds arkitekter & antikvarier.
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* Faktorer som främjar projektet?

Risker

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

Risker

Sannolikhet

Konsekvenser

Åtgärder

(L, M, H)
Byggnadsdelar
är i sämre skick
än vad man har
sett vid
antikvariska
utredningen.

H

Ökade
kostnader,
förlängd byggtid

Budget för oförutsedda kostnader.

Byggnaden är
från 1600/1700talet, att
bärandedelar är
sämre än
befarat.

H

Ökade
kostnader,
förlängd byggtid.

Budget för oförutsedda kostnader.

Evakuering del
av stall pga byte
av två stycken
golvbjälkar

M

Kostnad för
tältstall.

Budgeteras för tältstall om ingen
annan lösning går att hitta.

Vindsbjälklaget
är sämre än
befarat och stora
delar av stallet
måste
evakueras

L

Kostnad för
tältstall eller
annan lösning

Flytta verksamheten till annat stall
eller till tältstall.

•

Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.

•

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

•

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

3 Organisation
3.1

Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2

Styrgrupp

Magnus Pettersson (Ekonomichefen), Sarah Heltborg Ronelius
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(Fastighetsekonom), Anders Magnusson (Kultur- och fritidschef) och Johan
Persson (Kommunchef).

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

3.3

Ansvarig beställare

Magnus Pettersson (Ekonomichefen)

* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4

Projektledare

Martin Englund

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

3.5

Projektgrupp

Martin Englund (Projektledare), XX (Byggledning) Ramböll) samt 1 person ifrån
verksamheten, Anette Ivarsson Kultur och Fritid.
* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6

Referensgrupper

David Hansson (Sörmlands museum), Paul Wilund (Wilunds Arkitekter &
Antikvarier)

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

3.7

Arbetsgrupper
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4 Resurser
4.1

Ekonomi
Totalbudgeten för detta projekt är 44 684 tkr inklusive medel för oförutsedda
kostnader. Finansiering av dessa medel hämtas ur investeringsbudgeten
2022-24 19 953 tkr, samt från tilläggsbudgetering från 2021, 10 761 tkr.
Resterande medel 14 000 tkr föreslås tas från kommande investeringsbudget
2023–2025.
Medel för oförutsedda kostnader föreslås löpande tas ur investeringsreserv.
Totalt bedöms att upp till 9 mkr kan behöva avsättas ur KS
investeringsreserv. Investeringsreserven i detta projekt är uppdelad i fyra
etapper, dessa avropas efter behov.
•

Etapp 1, 2 000 tkr

•

Etapp 2, 2 000 tkr

•

Etapp 3, 2 000 tkr

•

Etapp 4, 3 000 tkr

Händelser
Anbud
Byggherrekostnad

Belopp
34 984 000: 700 000: -

(Antikvarisk medverkan, Antikvarisk sakkunnig,
Projektledning, Kontrollansvarig, Besiktning och
Myndighet)
Investeringsreserv Etapp 1

2 000 000

Investeringsreserv Etapp 2

2 000 000

Investeringsreserv Etapp 3

2 000 000

Investeringsreserv Etapp 4

3 000 000

Medel för oförutsedda händelser ca 25%, totalt
Summa

5 Tidsplan
Förutsatt erforderliga beslut fattas, byggstart Q3 2022

6 Huvudaktiviteter och milstolpar
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.

9 000 000: 44 684 000: -
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Händelse
Beslut KS
Byggstart
Färdigställande

Datum
April - 2022
Juli/Augusti 2022
Q 2-3 - 2024

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

7 Projektarbetssätt
7.1

Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.
7.1.1 Möten
Styrgruppsmöten regelbundet, 1 ggr/ månad
Byggmöten regelbundet, 14.e dag

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

7.2

Projektavvikelser

7.2.1 Ändring av projektorganisation

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

7.2.2 Övriga avvikelser

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

8 Överlämning
Då projektet avslutas ska resultatet lämnas till uppdragsgivaren eller den av
uppdragsgivaren utsedd person för förvaltning.
Magnus Petersson (Ekonomichef)

9 Uppföljning och kvalitetssäkring
Vilken organisation gör uppföljning och när görs den? Undvik att knyta till individ.
Uppföljningen ska inte göras inom projektet.
Ekonomi och erfarenheter rapporteras till Ekonomichef samt fastighetsekonom.
Uppföljning sker månadsvis av ekonom med ekonomichef och kommunchef.
Kommunstyrelsen får vid varje sammanträde en rapport över ekonomin dels per
ackumulerad månad och en prognos på projektets färdigställande.
* Nåddes målen, ekonomin, erfarenheter, vad ska återföras till verksamheterna.

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

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

11 Referensdokument
* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.
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Tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelseförvaltningen

Datum

Dnr

2022-01-04

KS.2021.114

Kommunstyrelsen

Fritidsplan Oxelösunds kommun 2022-2025
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Anta förslaget Fritidsplan Oxelösunds kommun 2022-2025.
eller
Planen föreslås fastställas enbart av Kultur och fritidsnämnden.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav 2017-09-19 KFN §42 förvaltningschefen för Kultur
och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till en fritidsplan. Fritidsplanen
är framtagen för att kartlägga fritidsutbudet i Oxelösund och dess
utvecklingsområden. Fritidsplanen vänder sig främst till föreningslivet men även till
berörda tjänstepersoner inom Oxelösunds kommuns olika förvaltningar. Syftet med
planen är att lyfta frågor som vilka satsningar och prioriteringar som behöver göras i
framtiden och att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och
föreningslivet.
Kommunstyrelsen har lämnat yttrande över förslag på fritidsplan (Dnr KS.2021.13)
innebärande att en omarbetning av förslaget begärs. Därefter har planen reviderats
och antagits av Kultur och fritidsnämnden 2021-12-13 (Dnr KFN.2020.49)
Planen har till vissa delar omarbetats utifrån Kommunstyrelsens yttrande men inte
på samtliga punkter som angavs i yttrandet. Det rör bland annat att fritidsgårdens
verksamhet bör ingå i fritidsplanen samt att man föreslogs använda
medborgardialoger vid framtagandet. I flera andra delar har yttrandet hörsammats
och planen omarbetats, bland annat för att anpassas utifrån riktlinjer för
styrdokument. Vidare kan konstateras att enligt riktlinjer för Oxelösunds kommuns
styrdokument är det så att en kommunal plan som är ej lagstadgat och för ett
specifikt område, ska fastställas av den politiska nivå som har det närmaste
ansvaret inom det område som planen avser. Utifrån detta kan konstateras att
aktuell fritidsplan enbart bör fastställas av KFN och inte KS. Därför lämnas förslag
till två alternativa beslut.

Beslutsunderlag
Bilaga - Fritidsplan

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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Plan
Datum

2021-12-06

Förslag till fritidsplan för Oxelösunds kommun
Sammanfattning
Oxelösunds kommun är en naturskön kommun med närhet till havet och naturen
och goda möjligheter till ett aktivt och rikt fritidsliv. Med närheten till havet och
skogsområden med naturreservat ges invånare och besökare stora möjligheter
att vistas i naturen för både aktiviteter och rekreation.
Under sommarperioden ökar antalet boende och besökare med anledning av
fritidshusboende och besöksnäringen. Kommunens geografiska läge med närhet
till Stockholm är viktig för utvecklingen. Avståndet är hanterbart för föreningar
från Stockholm och andra större städer att åka på cuper, anordna läger och utbyta erfarenheter med Oxelösunds föreningsliv.
I Oxelösund finns flera idrotts- och fritidsanläggningar och ett stort antal ideella
föreningar som erbjuder möjligheter till omväxlande och spännande aktiviteter.
Föreningarna är viktiga aktörer och vissa helt beroende av föreningsstöd. Kulturoch fritidsförvaltningen lyfter varje år engagerade invånare med stipendium inom
kultur och idrott.
Syfte
Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga fritidsutbudet i Oxelösund och
dess utvecklingsområden. Oxelösunds kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet att leva upp till fritidsplanen. Det finns i dag ett väl fungerande samarbete mellan föreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen.
Fritidsplanen vänder sig främst till föreningslivet men även till berörda tjänstepersoner inom Oxelösunds kommuns olika förvaltningar. Syftet med planen är att
lyfta frågor som vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i framtiden. Syftet med planen är också att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett rikt
fritidsutbud kunna främja en stabil folkhälsa.
Styrande dokument
Styrdokument som fritidplanen är kopplad till är
•
•
•
•
•

Översiktsplanen
Hälsan i Sörmland
Fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård
Barnkonventionen
Friluftsliv i Sörmland. En handlingsplan för arbete med friluftsliv på Länsstyrelsen i Sörmland
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Plan
Datum

2021-12-06

Fritidsplanen utgår ifrån fem utvecklingsområden:
Folkhälsa
Idrott- och fritidsanläggningar
Stöd till föreningar
Friluftsliv
Stipendier

1 Folkhälsa
Bakgrund
Fysisk aktivitet har positiv effekt på folkhälsan. En stillasittande livsstil medför
ökande förekomst av välfärdssjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och
diabetes. Ökad fysisk aktivitet är ett sätt att motverka dessa. Att sjukfrånvaron
minskar och arbetsglädjen ökar är målsättningen för kommunen. Folkhälsoarbetet sker i den kommunala organisationen, näringslivet och inom frivilliga organisationer.
Den nationella rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet är minst 150 aktivitetsminuter per vecka. I Oxelösund når 60% av invånarna mellan18-84 år den
rekommendationen, där kvinnor ligger något lägre enligt ”Hälsan i Sörmland, en
kommunbeskrivning 2021”.
I Oxelösund finns det flera gym som drivs av privata entreprenörer. Det finns
också utomhusgym i kommunens regi. Möjligheterna till utomhusvistelse i skog
och mark är många vilket påverkar hälsan positivt och förebygger stress och psykisk ohälsa.
Oxelösunds natur och friluftsområden är viktiga för invånarnas hälsa och fungerar
som rekreationsområden.
I de läroplaner och styrdokument som styr utbildningsnämndens verksamheter
finns mål om hälsofrämjande aktiviteter för våra barn och unga under skoltiden.
Det finns i dag utomhusförskola med fokus på naturen, aktiva klassrum, rastaktiviteter som inbjuder till lek, rörelse och glädje. Elever kan även välja inriktning i
grundskolan som idrott och hälsa eller natur och miljö.
I allaktivitetshuset Koordinaten finns en fritidsgård, som är en mötesplats för barn
och ungdomar i årkurs 3 upp till 17 år, efter skoltid
För de äldre invånarna och deras anhöriga finns ett senior- och anhörigcafé som
är en veckovis återkommande mötesplats på Koordinaten.
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Plan
Datum

2021-12-06

Målbild
Folkhälsoarbetet måste bedrivas på flera nivåer, på olika arenor och nå olika
grupper i samhället. Via våra förvaltningar skapar vi tillfällen som ger möjlighet att
uppmuntra invånare att välja en hälsosam livsstil. Detta gör vi tillsammans med
externa aktörer, som till exempel vårt föreningsliv. Tillsammans ska vi värna och
skydda vår värdefulla natur och skärgård.

Förutsättning för målbild
Att fortsätta vårt arbete med att underhålla och skapa möjligheter för fysisk
aktivitet, rekreation och mötesplatser i Oxelösunds kommun för att främja
en god folkhälsa.

2 Idrott och fritidsanläggningar
Bakgrund
Oxelösunds kommun har för närvarande ett flertal anläggningar för idrott- och
fritidsverksamhet där kultur- och fritidsförvaltningen svarar för drift och tillsyn av
Ramdalens IP.
På och i våra anläggningar erbjuds aktiviteter som fotboll, tennis, friidrott, innebandy, basket, judo, simning, egen- och gruppträning, discgolf, skating, utomhusbad, ridning, segling, skytte, kanot, kanotpolo, orientering och boule, det vill
säga aktiviteter för alla åldrar.
Vid Ramdalens IP finns ett sportboende med två sovsalar med plats för 20 personer i varje rum och en stor samlingslokal med kök. Anläggningen passar för
läger och cuper. Sportboendet är i föreningsdrift.
Flera föreningar har tillgång till egna anläggningar och drivs därmed av föreningslivet.
Kommunen anläggningar nyttjas i huvudsak av skola, föreningsliv och allmänhet.
Särskilda uthyrningsregler finns fastställda, där barn och ungdomar är prioriterade. Avgifter och taxor av idrottsanläggningar är subventionerade för barn, ungdomsverksamhet och föreningsliv. Alla taxor är beslutade av kommunfullmäktige.
Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina anläggningar eller om en förening äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska den vara en trygg, säker, tillgänglig och en attraktiv plats att vistas på.
Idrottsturism är en form av resande där syftet med resan är idrott, där det är både
aktivt och passivt deltagande som räknas. Det kan vara ett besök på en match
eller tävling. Idrottsturism är ett sätt att visa upp destinationen Oxelösund och ge
en positiv bild av staden, så att människor vill återvända.
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Plan
Datum

2021-12-06

Målbild
Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar med god tillgänglighet som tillgodoser en mångfald av aktiviteter och personer med olika behov. Det ska finnas
möjlighet att utveckla idrottsturismen genom att ha bra möjligheter till att ordna
cuper, matcher och läger för föreningslivet.

Förutsättning för målbild
•
•
•
•

att analysera framtida investeringsbehov av idrotts- och fritidsanläggningar i kommunen.
att underlätta för föreningar med egen anläggning genom kommunens anläggningsbidrag.
att utveckla anläggningarnas standard och kvalitet.
att öka beläggningen på sportboendet så att idrottsturism bidrar till antalet
besökare till Oxelösunds kommun ökar.

3 Stöd till föreningar
Bakgrund
Oxelösunds kommun ger stöd till föreningslivet genom verksamhetsbidrag till
föreningar vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar
till att skapa en meningsfull fritid med social samvaro. Oxelösunds kommun har
drift- och skötselavtal med en av de större föreningarna. Alla beslut om stöd fatttas av Kultur- och fritidsnämnden. Föreningar kan få ytterligare stöd från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat genom kultur- och fritidsförvaltningen.
Anläggningsbidrag och lokalsubventioner ges till barn- och ungdomsföreningar.
Förutsättningen för stöd är att föreningen är godkänd och registrerad hos kulturoch fritidsförvaltningen och att den är registrerad hos Skatteverket och har ett
organisationsnummer.
Ytterligare förutsättning till stöd är att föreningarna använder ett framtaget värdegrundsdokument som Oxelösund och Nyköpings kommun har jobbat fram tillsammans. Detta för att skapa bra förutsättningar för att kunna arbeta med kvalitetsfrågor som; bemötande, ANDTS och samhällsansvar för miljö och klimat inom
föreningen. Dokumentet innehåller också de globala mål som FN har tagit fram,
som påvisar att det är allas ansvar att arbeta för en hållbar framtid.
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Målbild
Oxelösunds kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla.
Vi ska skapa förutsättningar för föreningarna att kunna arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och tillgänglighet för alla medborgare. Ett väl
fungerande föreningsliv ska ge medborgarna möjlighet att berika sin fritid med
upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt liv, oavsett ålder.
Alla barn och ungdomar i Oxelösunds kommun som är föreningsaktiva ska känna
sig trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka särbehandling av barn och ungdomar, arbeta för att allas rätt att vara med i såväl
träning som match/tävling. Vi ska arbeta med att stimulera samarbetet mellan
skola, fritidsgårdar och föreningar för att ge alla barn och unga möjlighet att prova
olika aktiviteter. Barn och unga ska ges möjlighet att vara aktiva i olika föreningar.
Oxelösunds kommun ska tillsammans med RF-SISU Sörmland, vilka är Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland, ge föreningarna
stöd och utbildning i krishantering, arbetet mot alkohol, droger diskriminering,
mobbning och föreningsutveckling.
Förutsättning för målbild
•
•
•
•

att regelbundet se över bidragsreglerna för att anpassa dem till föreningarnas och samhällets utveckling.
att uppmuntra föreningarna till att genomföra ledarutbildningar i samarbete med RF-SISU Sörmland och andra studieförbund.
Att uppdatera värdegrundsdokumentet och sprida det till medlemmarna i
föreningen
verksamheterna ska följa FN:s barnkonversion.
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4 Friluftsliv
Bakgrund
I Oxelösunds kommun finns det många möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. Det kan vara allt från promenader i närmaste skogsdunge till paddling i
ytterskärgården. Andra aktiviteter kan vara vandring, cykling, ridning, fågelskådning, bad och skidåkning. Friluftsliv kan även vara att bara sitta på en sten ute i
naturen och njuta. Det kan alltså vara både fysiska och mer utmanande aktiviteter och stillsammare avkoppling. Friluftsliv omfattar även rekreation och naturturism.
Det finns möjlighet till motion och avkoppling genom vacker natur och närhet till
havet. På Jogersö finns det ett 2,5 km långt elljusspår. Ett antal cykelleder och
vandringsleder går genom kommunen. Det finns fyra olika etapper av Sörmlandsleden i kommunen, Femöre, Furön, Våtmarken och Jogersö-Ryssbergen. I gamla
Oxelösund finns kulturstigen och i centrum finns Hälsans stig. Vid snö finns det
skidspår på Jogersö.
Oxelösund erbjuder bra möjligheter till bad både sandstränder och klippor. Det
finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn och
lugna skärgårdsöar med både skog och strand. Med närheten till havet finns också
bra möjligheter till segling, kanot och möjlighet till att ha fritidsbåt. Det finns fina
möjligheter till fiske i Oxelösund. De fyra årstiderna ger fiskeåret ett varierande innehåll.
Viktiga friluftsområden i Oxelösund är Femöre, Jogersö, Stjärnholm, Brannäs
våtmark, Danviksskogen, skogsområdena kring Basttorp och Gabriels torp och
inte minst skärgården.
Skärgården är en av Oxelösunds största tillgångar och ett av kommunens viktigaste varumärken. Därför finns det en fördjupad översiktsplan Oxelösunds skärgård 2030. I den behandlas Oxelösunds friluftsvärden på öarna samt hur dessa
ska tillgängliggöras för allmänheten.
Båtliv och båtsportsaktiviteter är en viktig del av friluftslivet. Skärgårdsmiljön är så
pass nära fastlandet att den bidrar till livskvalitet med att bo i Oxelösunds kommun. Möjligheten att kunna låna, hyra eller att ha egen båt samt att kunna åka
med skärgårdsturer är viktigt för alla.
Många av de friluftsmöjligheter som finns är också av stort intresse för besökare
och turister.

Målbild
Oxelösunds kommun ska skapa bra förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv och uppmuntra människor till att vistas i naturen där allemansrätten är en viktig
grund. Oxelösunds invånare ska ha möjligheter att få naturupplevelser, välbefin-
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nande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö, inte minst genom allemansrätten.

Förutsättningar för målbild
•
•
•
•

att friluftsområden och naturreservat bevaras på ett hållbart sätt.
att stötta och bevilja bidrag till de föreningar som arbetar med friluftsliv
och på så sätt uppmuntrar invånare till flera friluftsaktiviteter.
att tillgänglighet till naturen, informationstavlor och skötsel av spår och
leder ska prioriteras.
att utveckla friluftslivet och skapa ett rikt och varierat utbud.

5 Stipendier
Bakgrund
Oxelösunds kommun ger varje år ut fyra stipendier inom idrott och kultur. Ansökningar kan göras under hela året dock senast den 1 november. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut i november varje år.

Målbild
Genom idrottsstipendiet uppmuntra aktiva idrottare vilka gjort insatser och prestationer utöver det vanliga. Genom eldsjälsstipendiet uppmuntra invånare till
ideellt engagemang och göra goda insatser inom idrottsområdet.

Förutsättningar för målbild
•
•

.

att alla ska ha möjlighet att söka stipendium.
att fortsätta att stödja och uppmuntra lokala förmågor inom föreningslivet
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2. Sammanfattning
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PwC bedömer att förbundets räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande. PwC bedömer
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Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats:

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Delvis

1

Innehållsförteckning
Sammanfattning

1

Inledning

3

Bakgrund

3

Syfte

3

Revisionskriterier

3

Avgränsning och metod

3

Granskningsresultat

4

Räkenskaper

4

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning

4

Förvaltningsberättelse

4

2

Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till fullmäktige
och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som
redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska ställning. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till fullmäktige inför
behandlingen av årsredovisningen. Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställdes av direktionen 2022-02-17. Nyköpings
fullmäktige behandlar årsredovisningen 2022-04-12 och Oxelösunds fullmäktige 202205-11.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundsdirektör.

3

Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds årsredovisning har
inga väsentliga1 avvikelser noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds årsredovisning har
inga väsentliga2 avvikelser noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Bedömning
Vi bedömer att vattenverksförbundets räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.
Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen till viss del uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs
rekommendation R14. Vi noterar att då man inte visar belopp per investering i budgeten
redovisas de inte heller i investeringsredovisningen. Belopp redovisas för hittills
använda medel per projekt investeringar. Vi föreslår att budget och prognos redovisas
för pågående projekt. Utveckling bör också göras avseende översiktlig beskrivning av

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i vattenverksförbundet, hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en
välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen.
Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
3

Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.

4

samband med andra delar av årsredovisningen samt upplysningar om principer för
ekonomistyrning med mera.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen och driftredovisningen inte är upprättad i
enlighet med LKBR och god redovisningssed. Investeringsredovisningen bedöms som
delvis upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed.

2022-03-14

Fredrik Önnerth
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan från den 2021-12-20. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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NOVF
NYKÖPING-OXELÖSUNDS
VATTENVERKSFÖRBUND
Revisorerna
Kommunfullmäktige i
Nyköpings kommun
Oxelösunds kommun
REVISIONSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbunds
verksamhet som bedrivits av direktionen under 2021.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns
en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva om
verksamheten bedrivits i enlighet med medlemskommunernas uppdrag, mål och föreskrifter
som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i
bilagan ” Revisorernas redogörelse” och därtill fogade bilagor nr 2-5.
Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi instämmer i direktionens bedömning att balanskravet för 2021 är uppfyllt. Förbundet
redovisar ett resultat på 0 tkr efter balanskravsutredning. Det finns inget underskott från
tidigare år att täcka.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi instämmer i direktionens bedömning att de finansiella målen för har uppnåtts. Vi
instämmer också i att målen för verksamheten har uppnåtts.
Revisionen har omfattat granskning av delårsrapport 2021 (bilaga 2), granskning av
förbundets investeringsprocess (bilaga 3), granskning av årsredovisning för 2021 (bilaga 4),
granskning av god ekonomisk hushållning 2021 (bilaga 5) samt träffar med
förbundsledningen.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
Nyköping den 17 mars 2022
Göran Silfverling
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NOVF
NYKÖPING-OXELÖSUNDS
VATTENVERKSFÖRBUND
Revisorerna
Bilaga 1
Revisorernas redogörelse för år 2021
Revisorernas granskningsuppdrag utgår från kommunallagen och god revisionssed. Av kommunallagen framgår att revisorerna skall granska all verksamhet och därvid bedöma om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Under året har granskning skett av bokslut och årsredovisning, delårsrapport för 2021 samt
granskning av förbundets investeringsprocess.
Delårsrapport 2021 (Bilaga 2)
Granskningens syfte är att ge underlag för bedömning av om delårsrapporten är upprättad i
enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål
som medlemskommunernas kommunfullmäktige fastställt.
Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av Vattenverksförbundets delårsrapport:
x

Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Avvikelse finns avseende redovisning att överuttag inte redovisas
som avsättning till investeringsfond enligt lag om allmänna vattentjänster. Detta ska
rättas till årsredovisningen. Investeringsredovisningen är inte tillräcklig då det saknas
budget och belopp för beskriven investering.

x

Prognosen i förvaltningsberättelsen för det ekonomiska utfallet under 2021 visar att
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund kommer att uppnå ekonomisk balans.

x

Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund har upprättat finansiella mål och mål för
verksamheten som syftar till god ekonomisk hushållning. Utifrån delårsrapporten gör
revisorerna bedömningen att förbundet troligen kommer att nå de finansiella målen.

x

Målen för verksamheten bedöms för perioden i delårsrapporten avseende fyra av målen. Målen avseende vattenkvalité och framtidsplanering/utveckling av mål kommer
att följas upp vid årsbokslut och någon prognos lämnas inte. Förbundet bedömer att de
mål som redovisas är uppnådda. Vi bedömer att det är möjligt för förbundet att nå
verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning under 2021 för de mål som redovisas i delårsrapporten, medan någon bedömning inte kan göras för målen avseende vattenkvalité och framtidsplanering/utveckling av mål.

Granskning av förbundets investeringsprocess (Bilaga 3)
Granskningen har syftat till att pröva och bedöma om direktionen har säkerställt att det finns
en ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande investeringar. Den samlade bedömningen är att det inte helt finns en ändamålsenlig planering, styrning och kontroll gällande
investeringar. Granskningen har omfattat fem revisionsfrågor. Två har bedömts som uppfyllda

 

   



  

   

och tre som delvis uppfyllda. De som bedömts som delvis uppfyllda avser att det finns riktlinjer och rutiner för intern kontroll samt för riskbedömning avseende investeringar och genomförande av större investeringsprojekt, om det upprättas genomarbetade beslutsunderlag till
samtliga investeringsprojekt och att det redovisas uppgifter om själva investeringen även ekonomiska konsekvenser som kapitalkostnader och driftkalkyler samt om det sker tillfredsställande uppföljning och återrapportering av investeringsprojekt. I granskningen lämnades följande rekommendationer:
- Förbundet uppmanas att utveckla dokumentationen av den information
som lämnas till direktionen så att det finns spårbarhet avseende större
beslut för investeringar samt uppföljning av prognos och slutredovisning för dessa. Jämförelse med budget bör minst framgå för investeringar som är pågående.
- Rutinen och riktlinjer för investeringar och investeringsprocessen bör
dokumenteras.
- I samband med riskanalysen för interna kontrollplanen bör övervägande
göras om någon del avseende investeringsprocessen ska tas med i intern kontroll-planen.
Bokslut och årsredovisning 2021 (Bilaga 4)
Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv och har bland annat till syfte
att bedöma om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt innehåller upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att Vattenverksförbundet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i
balans då årets resultat uppgår till 0 tkr. Det finns inget underskott från tidigare år att täcka.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande avseende förvaltningsberättelse och driftredovisning. Investeringsredovisningen bedöms som delvis upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed. Redovisningen har anpassats till de krav som
Lagen om allmänna vattentjänster ställer utifrån kravet på att uttaget av taxa inte får överskrida vad som behövs för att bedriva nödvändig verksamhet, d.v.s. vinst får inte genereras.
Investeringsredovisningen
Granskning av god ekonomisk hushållning (Bilaga 5)
Vi bedömer att resultatet är förenligt med de finansiella mål som direktionen har angivit i
budget 2021. Vi bedömer att verksamhetens utfall är förenligt med de mål direktionen har
angivit i budget 2021.
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen
avseende god ekonomisk hushållning för år 2021. Samtliga mål bedöms som uppfyllda.
Träffar med förvaltningen
Revisionsarbetet har förutom ovanstående redovisade granskningar även omfattat kontakter
med direktionen.
Övrigt

 

   



  

   

Vår revision har även omfattat att löpande granska och ta del av kallelser och protokoll, samt
genom information hålla oss underrättade om förbundets verksamhet. Kostnaderna för vår
revision har uppgått till 139 tkr.
Som sakkunnigt biträde anlitas PwC.
Nyköping den 17 mars 2022
Göran Silfverling
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Datum

Dnr

2022-03-22

KS.2022.57

Kommunstyrelsen

Ny fjärrvärmeinstallation vid Ramdalsskolan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut


Godkänna investering 2 100 tkr för ny fjärrvärme vid Ramdalskolan.



2 100 tkr finansieras via fastighetsbudget 2022.



Attestant för investering är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Idag försörjs Ramdalskolan, förskolan samt Ramdalsanläggningen med sporthall och
badhus med samma fjärrvärmesystem. Det innebär att det cirkulerar 60 gradigt vatten året
runt, även under perioder då huset inte är i behov av uppvärmning, för att kunna tillgodose
tappvarmvatten på toaletter och i kök i Ramdalskolan och förskolan.
Genom att koppla in en ny fjärrvärmeanläggning till Ramdalsskolan kan vi separera
skoldelen från Sportanläggningen och göra skolan mer energieffektiv. Separering av
systemen ger kortare ledningssträckor med mindre värmeförluster samt skapar möjlighet
att styra uppvärmningen separat i de olika huskropparna. Till exempel behöver bara 25–30
gradigt vatten cirkulera i skolans radiatorsystem sommartid i stället för 60 gradigt vatten
som idag. Genom ny styrning skapas en separat framledningstemperatur till ventilation och
tappvarmvatten. Anpassningarna uppskattas ge en besparing på 5–10 %.
Arbetena sker till största delen i skolans krypgrund och beräknas påbörjas omgående efter
beslut. Verksamheterna i Ramdalskolan och Ramdalsanläggningen kan fortgå som vanligt.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringen på
2 100 tkr för en ny och mer energieffektiv fjärrvärmeanläggning i Ramdalskolan.
Finansiering sker via fastighetsbudget 2022.
Händelser
Framdragning fjärrvärme till fastighet
Värmeväxlare och inkoppling
Bortkoppling hetvattentank i badhus
Inkoppling varmvatten i resp. hus
byggherrekostnad
Oförutsett

Kostnad (tkr)
800
275
250
400
150
225

Totalkostnad inkl. medel för oförutsett

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

2 100 tkr

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-22

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-03-22
Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Controller (F.K)
Fastighetsekonom (F.Å)
Kustbostäder (F.Å)

Sarah Heltborg Ronelius
Fastighetsekonom

KS.2022.57

1 (8)

2022-03-30

Projektplan

NY Fjärrvärmeanläggning vid Ramdalskolan
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samt hur det ska göras. Projektplanen omfattar alla moment från projektstart till
avslut.
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Samtliga rubriker i dokumentet ska alltid finnas med, ledtexterna under kan dock
tas bort.

Versionshantering

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

Ansvarig

Datum

Förändring

Tillägg enligt KF § 109/2009
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1. Inledning
1.1

Projektets bakgrund

Idag försörjs Ramdalskolan, förskolan samt Ramdalsanläggningen med sporthall
och badhus med samma fjärrvärmesystem. Det innebär att det cirkulerar 60
gradigt vatten året runt, även under perioder då huset inte är i behov av
uppvärmning, för att kunna tillgodose tappvarmvatten på toaletter och i kök i
Ramdalskolan och förskolan.
Genom att koppla in en ny fjärrvärmeanläggning till Ramdalsskolan kan vi
separera skoldelen från Sportanläggningen och göra skolan mer energieffektiv
•

Sammanfattning om nuläge och börläge?

2 Projektbeskrivning
2.1

Uppdragsbeskrivning

Bortkoppling av hetvattentank i badhus och installera ny fjärrvärmeanläggning i
Ramdalskolan

2.2

Syfte

Minska energiförbrukningen och göra Ramdalsanläggningen mer energieffektiv
* Varför ska projektet genomföras?

2.3

Mål

Klart till sommaren, med injustering av anläggningen när uppvärmningssäsong
startar hösten 2022
* Mätbart resultat (när ska vad vara klart?)

2.4

Avgränsningar

* Vad ingår inte i projektet?

2.5

Framgångsfaktorer

* Faktorer som främjar projektet?

2.6

Risker

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

Risker

Sannolikhet

Konsekvenser

(L, M, H)
Leveransförseningar L
av material pga.
Lägesbild i världen

Försening i
tidplan

Åtgärder

5 (8)

(Covid, Ukraina)
Ökad
materialkostnad
pga. Lägesbild i
världen (Covid,
Ukraina)

L

Högre kostnad,
behov av extra
medel

Medel för oförutsett är inlagt i
budget,

•

Räkna upp riskerna som kan förekomma i projektet.

•

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

•

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

3 Organisation
3.1

Uppdragsgivare

kommunstyrelsen

* Är kommunstyrelsen Godkänner och fastställer projektförslaget utser även styrgruppen.

3.2

Styrgrupp

Behövs ej i detta projekt. Uppföljning gällande tidplan och ekonomi följs upp i
befintliga mötesforum.
* Beslutande. Fastställer direktivet. Ekonomiskt ansvarig. Initieras av uppdragsgivaren. Rapporterar till
kommunstyrelsen

3.3

Ansvarig beställare

Staffan Forsberg Fastighetsförvaltare KSF.
* Ansvarig tjänsteman t.ex. kommunchef, ekonomichef.

3.4

Projektledare

Staffan Forsberg Fastighetsförvaltare KSF.

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

3.5

Projektgrupp

Behövs ej i detta Projekt

* Utför arbetet i projektet. Rapporterar till projektledaren.

3.6
-

Referensgrupper

*Berörda intressenter och specialister, fungerar som projektgruppens bollplank. Utses av projektledaren.
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3.7

Arbetsgrupper

-

4 Resurser

4.1

Ekonomi

Händelser
Framdragning fjärrvärme till fastighet
Värmeväxlare och inkoppling
Bortkoppling hetvattentank i badhus
Inkoppling varmvatten i resp. hus
byggherrekostnad
Oförutsett

Kostnad (tkr)
800
275
250
400
150
225

Totalkostnad inkl. medel för oförutsett

2 100 tkr

5 Tidsplan
Start efter beslut om medel klart till sommaren 2022

6 Huvudaktiviteter och milstolpar
Detaljerad aktivitetsplan hanteras i separat aktivitetsplan.
Beslut KS
renoveringsstart
Klart
Injustering av värmesystem

Datum
April 2022
Maj 2022
Maj/juni 2022
Okt-nov 2022

* Lista på avgörande aktiviteter och milstolpar.
Milstolpe är en avstämningspunkt som används för att följa upp viktiga händelser i projektet.
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7 Projektarbetssätt
7.1

Metoder

Projektplanen och övriga styrande dokument är projektets riktlinjer mot
vilka projektet ska följas upp och avrapporteras.
7.1.1 Möten
Inga särskilda möten utöver projekt- och ekonomiuppföljningar (månadsmöten)
som sker i bef. möten enligt kommunfastighets års hjul

7.1.2 Rapportering
Controller redovisar investeringen enligt uppföljningsrutin till kommunstyrelsen
Styrgruppen rapporterar till KS. Uppföljningen görs under och efter projektet som rapporterar till
Kommunstyrelsen

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

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

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

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

11 Referensdokument
* Exempelvis riskanalys, informationsplan m.m.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2022-03-23

KS.2018.160

Kommunstyrelsen

Ersättare i kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor
Ärendet
Kommunfullmäktige har entledigat Bo Höglander (C) från uppdraget som ersättare i
kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor, KRFF (KF 2021-12-08, § 111).
KRFF är organisatoriskt knuten till kommunstyrelsen som utser två ordinarie ledamöter,
varav en ordförande och en vice ordförande samt två ersättare för dessa.
Dag Bergentoft (M) nominerar Klas Lundberg (L) som ny ersättare i rådet.
Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till
beslut.

Niklas Thelin
Kanslichef

Beslutsunderlag
Nominering från Dag Bergentoft 2022-03-16

Beslut till:
Klas Lundberg (FK)
KRFF (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

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Bergentoft Dag
Telin Niklas
Klas Lundbergh
Nominering
den 16 mars 2022 14:25:18

Härmed nominerar jag Klas Lundbergh (L) som ersättare i KRFF, Kommunens råd för
funktionsnedsättningsfrågor.
Beslut ska fattas i KS enl reglementet.
Hälsningar
Dag Bergentoft
070-567 66 55
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Kommunstyrelseförvaltningen
Annelie Ljungwald
0155-381 14

Datum

Dnr

2022-03-22

KS.2022.43

Kommunstyrelsen

Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta förslag till koncerngemensamma mål och
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Oxelösunds kommun.

2. Sammanfattning
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i kraft. Några
år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes en utredning om hur
lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen trädde i kraft den 1 januari 2019.
Syftet med lagen är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet
till inflytande samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt minoritetspolitiska
arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan skapa en ökad
medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till samtliga kommuner att de
berörs av grundskyddet i lagstiftningen. Det utökade skyddet gäller i kommuner som har
anslutit sig i ett språkligt förvaltningsområde för finska, samiska eller mäenkieli.
Oxelösunds kommun har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, fattat
beslut om att ansöka hos regeringen om att kommunen ska anslutas till finskt
förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som finns i
minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig till det finska
förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla lagen har beslut fattats
om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen mellan 2015–2018 samt för
samtliga nationella minoriteter mellan 2019–2021, (förlängd att gälla även under 2022).
Besluten är fattade av koncernledningen. Utöver handlingsplanen finns målformulering
"Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose sverigefinnarnas och de övriga nationella
minoriteternas rättigheter" i kommunstyrelsens måldokument.
Handlingsplanen för nationella minoriteter 2019–2021 hade relativt låg måluppfyllelse och
det fattades därför beslut om att anlita PwC för att göra en utredning om kommunen
uppfyller minoritetslagens krav och hur kan arbetet förbättras. I utredningen ingick även att
omvärldsbevakning. Utredningen pågick under hösten och rapporten blev klar i december
2021. PwC rekommenderar att Oxelösunds kommun arbetar fram ett övergripande
styrdokument på området som beslutas politiskt och som säkerställer att respektive nämnd
inom ramen för sitt verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner. För att säkerställa
måluppfyllnaden föreslår PwC att kommunen etablerar ett system för uppföljning av
nämndernas arbete och säkerställer en årlig återrapportering till kommunfullmäktige.

Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Besöksadress
Höjdgatan 26
OXELÖSUND

Telefon
0155-380 00 (vx)

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

Org.nr
212000-0324
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-22

KS.2022.43

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta
förslag till koncerngemensamma mål och riktlinjer för arbetet med de nationella
minoriteterna vilka kan inkluderas i Mål och budget för 2023-25.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-22
Slutrapport, finskt förvaltningsområde Oxelösund
Finskt förvaltningsområde, omvärldsanalys

Johan Persson
Kommunchef

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)
Kommunchef (för kännedom)

Annelie Ljungwald
Kommunikation- och serviceenhetschef

Finskt
förvaltningsområde
En kartläggning av gällande rätt

Oxelösunds kommun
Januari 2022

Innehållsförteckning

Bakgrund till uppdraget och frågeställningar

3

Kartläggning

5

Sammanfattning och slutsatser

PwC

24

2

1

Bakgrund till
uppdraget och
frågeställningar

Bakgrund till uppdraget
Oxelösunds kommun har efterfrågat en utredning kring kommunens uppdrag
inom finskt förvaltningsområde enligt Lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk. Kommunen önskar få en objektiv bild av vilka krav lagen
ställer upp, om kommunen idag möter upp till lagstiftningens krav eller vilka
åtgärder som krävs för att möta lagstiftningskrav.
Kommunen har efterfrågat en utredning som omfattar följande frågeställningar:
•
Vad säger lagen och vilka förväntningar finns på kommunen?
•
Uppfyller kommunen lagens krav idag och om inte, vad behöver göras
mer/bättre?
•
Hur gör andra jämförbara kommuner (omvärldsbevakning)?
Med detta som utgångspunkt har PwC genomfört uppdraget i två delar. Denna
del består av en genomlysning av finskt förvaltningsområde, vilket inkluderade
en jämförelse och analys mellan lagstiftningens krav och de åtgärder och
insatser som kommunen genomför idag.
Den andra delen består av en omvärldsbevakning där PwC tillsammans med
Oxelösunds kommun identifierat sex jämförbara kommuner. Syftet med
omvärldsanalys är att sätta Oxelösunds arbete inom det finska
förvaltningsområdet i perspektiv.

PwC

4

2

Kartläggning

Metod för kartläggning

Metod
I projektet har intervju genomförts med kommunens samordnare på området
kring vilka åtgärder och insatser som genomförs på området idag. Vidare har vi
genom insamling av dokumentation i form av riktlinjer, beslut och andra relevanta
styrdokument kartlagt kommunens arbetssätt. Utifrån detta har vi katalogiserat
lagstiftningens krav på området med hjälp av praxis och förarbeten. Därefter har
jämförelse och analys genomförts mellan lagstiftningens krav åtgärder och
insatser som kommunen genomför idag.
Lagstiftning
Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk i
kraft. Några år senare var bristerna i efterlevnaden så påtagliga att det tillsattes
en utredning om hur lagen kunde förstärkas. Ändringarna i minoritetslagen
trädde i kraft den 1 januari 2019. Syftet med lagen är att ge skydd för de
nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till inflytande samt att stödja
de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

PwC

6

Skyldighet att anta
mål och riktlinjer

Vad säger lagen om mål och
riktlinjer?
Mål och riktlinjer
Lagkrav
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete. Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet
kan skapa en ökad medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till
samtliga kommuner att de berörs av lagstiftningen.
Enbart själva arbetet med att ta fram målen och riktlinjerna kan antas leda till
processer som ökar medvetenheten om minoritetspolitiken bland tjänstepersoner
och politiker, exempelvis genom att olika förvaltningar involveras i att ta fram
styrdokument. Kommuner och regioner bör i första hand sträva efter att integrera
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i andra styrdokument om till
exempel mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet,
barnkonventionen etc. exempelvis i handlingsplaner.
En sådan integrering kan bidra till en förståelse för att de nationella
minoriteternas rättigheter är en del av de mänskliga rättigheterna. Ett annat sätt
att anta minoritetspolitiska mål och riktlinjer kan vara att integrera dem i
kommunens ordinarie styrdokument, exempelvis verksamhetsplaner eller
strategiska planer.

PwC
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Bedömning
Kommunen har genom ett kommunfullmäktigebeslut 2013-12-18, § 127, fattat
beslut om att ansöka hos regeringen om att Oxelösund kommun ska anslutas till
finskt förvaltningsområde. Med beslutet följer ett ansvar att uppfylla de krav som
finns i minoritetslagen. Ansökan godkändes och Oxelösunds kommun anslöt sig
till det finska förvaltningsområdet den 1 februari 2015. Som ett led i att uppfylla
lagen har beslut fattats om en handlingsplan för finskt förvaltningsområde årligen
mellan 2015-2018 samt för samtliga nationella minoriteter mellan 2019-2021.
Besluten är fattade av koncernledningen, som bland annat består av kommunoch förvaltningschefer. Utöver handlingsplanen finns målformulering
"Oxelösunds kommun arbetar för att tillgodose sverigefinnarnas och de övriga
nationella minoriteternas rättigheter" i kommunstyrelsens måldokument.
Handlingsplanen kan inte enligt vår bedömning anses vara beslutad på rätt nivå.
En handlingsplan för en nämnds arbete inom minoritetslagens krav bör anses
vara ett ärende som rör mål, inriktning, omfattning och kvalitet, vilket är ett
ärende som åtminstone behöver fattas på nämndnivå vilket följer av 6:38 KL. Det
är nämligen kommunens som helhet som är skyldig att uppfylla lagen om
nationella minoriteter och när vi sammankopplat detta med det kommunala
ansvarssystemet så åligger det respektive nämnd att säkerställa att lagar och
regler i verksamheten efterlevs (6:6 KL). Av den anledningen kan också krävas
att respektive nämnd antar riktlinje/handlingsplan.
Det är således kommunens nämnder inklusive styrelsen som är ansvariga för att
uppfylla minoritetslagens krav inom sitt verksamhetsområde. Vissa delar av
minoritetslagen är övergripande och samtliga nämnder har därför ett ansvar för
PwC
att skyldigheter uppfylls inom ramen för sitt verksamhetsansvar. En enskild
tjänsteperson är således inte ansvarig för att kraven i lagen ska uppfyllas.

När det gäller ett kommunövergripande styrdokument på området så ska sägas
att det i kommunstyrelsens reglemente inte finns något särskilt uppdrag kopplat
till finskt förvaltningsområde vilket således innebär att beslutandet av sådant
dokument för det minoritetspolitiska arbetet åligger fullmäktige. En väg fram
skulle kunna vara att uppdatera kommunstyrelsens reglemente och därigenom
ge kommunstyrelsen i uppgift att ta fram övergripande riktlinjer på området och i
övrigt säkerställa uppsikt över övriga nämnders arbete på området.
I detta ligger även att övriga nämnders reglementen behöver uppdateras för att
säkerställa varje nämnds minoritetspolitiska arbetet i verksamheten. På så sätt
blir även tydligt att respektive nämnd svarar mot fullmäktige för fullgörandet av
uppgifterna. Därefter bör berörda nämnder efter behov själva besluta om riktlinjer
för hur nämnden ska uppfylla lagen krav i sin verksamhet. På så sätt kan en
medvetenhet och tydlighet kring lagen krav skapas i alla kommunens
verksamheter.
Av intervjuerna framgår att det varit svårt att verkställa aktiviteterna i nuvarande
handlingsplan och fattade beslut. Samordnaren har försökt arbeta med att sprida
kunskap internt i organisationen genom anordnande av utbildningar, information
för nyanställda, utdelning av information, för att medvetandegöra kommunens
skyldigheter enligt minoritetslagen och få igång samarbeten. På grund av
chefs-/personalbyten, tidsbrist, pandemin och brist på kunskap har det varit svårt
att nå ut till organisationen, fånga intresset och genomföra handlingsplanen.
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Bedömning (forts)
Vi anser att detta också är en effekt av det inte blivit tydligt för respektive nämnd,
och dess förvaltning, att uppfyllande av lagen är en del av det
verksamhetsansvar som ska prövas årligen. Det vill säga att nämnderna som en
del av sin verksamhet är förpliktigade att säkerställa att lagen efterföljs i sin
verksamhet.
Genom att beslutet om handlingsplanen istället tas av kommunfullmäktige eller
av kommunstyrelsen på delegation ökar också medvetenheten och tydligheten
om vilket ansvar kommunens nämnder har att uppfylla kraven som ställs i lagen.
Vi bedömer därför att kommunen i dagsläget inte uppfyller kraven i
minoritetslagen. Nyssnämnda mot bakgrund av att:
•

Handlingsplanen / styrdokumentet är taget på fel beslutsnivå och detta har
bidragit till att det finns en otydlighet för respektive nämnds ansvar på
området.

•

Det saknas övergripande politisk styrning över att möta lagens krav i
respektive nämnd. Vi anser att reglementena behöver uppdateras för att
tydliggöra nämndernas uppgifter. På så sätt skapas förutsättningar för att
nämnderna, som en del i sitt verksamhetsansvar, behöver arbeta aktivt för
att möta lagstiftningens krav. Nämndernas arbete på området blir således
en tydligare del i den årliga ansvarsprövningen vilket säkerställer att
området blir prioriterat.

PwC
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Information, service
och samråd

Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Rätten till information
Lagkrav
Lagen ställer krav på att kommunen informerar nationella minoriteter om deras
rättigheter. Det är upp till kommunen hur de väljer att informera de nationella
minoriteterna, men av förarbetena till lagen framgår att syftet med informationen
är att individer som tillhör de nationella minoriteterna ska kunna ta tillvara sina
rättigheter.
Bedömning
Kommunen har information på hemsidan om de nationella minoriteternas
rättigheter. Informationen är dock inte helt uppdaterad utifrån uppgift från intervju.
Avsikten är även att information ska lämnas inom skolan och äldreomsorgen.
Vidare har kommunen, i samarbete med länet, skapat en film som kommer att
lanseras framledes. Den ska informera personal och allmänheten om de
nationella minoriteternas rättigheter. Kommunen håller även samråd med de
nationella minoriteterna som annonsering i gratistidning. Vidare används
bibliotekets avdelningen för finska böcker och andra böcker på minoritetsspråk
där det finns en separat anslagstavla som man kan sprida information om
minoriteternas rättigheter.. Filmen som blir klar i slutet av året blir generell och
ska väcka kunskap internt inom organisationen men även för kommuninvånare.
Det är inte riktigt klart hur filmen kommer att spridas ännu men plan finns att den
ska ligga på hemsidan framåt. Utifrån ovanstående bedömer vi att kommunen
uppfyller informationskravet som minoritetslagen ställer utifrån sitt nuvarande
arbete.
PwC

Främja inflytande genom samråd
Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att förvaltningsmyndigheterna ska föra en
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras
synpunkter och behov i myndigheternas beslutsfattande. Det bör därför i förväg
vara klarlagt vilket beslutsorgan som ska hantera frågan. Det bör också finnas
rutiner för hur deltagarna i samrådet får information om den process som följer
på samrådet och hur fattade beslut följs upp. Hur samrådet närmare ska
organiseras får bedömas från fall till fall utifrån de lokala och regionala
förutsättningarna, samt utifrån det verksamhetsområde som samrådet gäller.
I kravet på dialog ligger en skyldighet för myndigheter att sträva efter att skapa
former för samråd som gynnar ett ömsesidigt, jämbördigt och förtroendefullt
meningsutbyte. Kombinera brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda grupper
inom minoriteterna med öppna samråd, och därtill löpande samråd med en
långsiktig representation, t.ex. av föreningsrepresentanter, för att bygga
kontinuitet.
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Bedömning
Kommunen håller samråd fyra gånger per år med olika teman. Samråden är
öppna och alla är välkomna och ingen anmälan behöver ske i förväg. Deltar gör
samordnare, chef för finsk förvaltning, sverigefinnar (och ibland andra nationella
minoriteter), samt berörd förvaltningschef och nämndordförande. Annonsering
sker genom annonsering i sociala medier, information på bibliotekets
anslagstavla samt genom utskick till olika föreningar.
Tanken är att synpunkterna från samråden ska användas i
verksamhetsplaneringen. Minoriteterna deltog även vid framtagandet av
handlingsplanen. Kommunen följer upp handlingsplanen och genom status på
uppföljningen får minoriteterna ta del av vad som har hänt sedan sist genom
samråden.
Med ovan beskrivning av kommunens samrådsförfarande anser PwC att kraven
på samråd uppfylls. Det saknas dock ett i förväg bestämt beslutsorgan som ska
hantera frågorna. I samband att man framöver förtydligar att det är politiken och
kommunen som helhet som har ansvar för mål- och riktlinjer och efterlevnaden
av minoritetslagen, kommer även beslutsorgan för samråden med minoriteterna
att behöva förtydligas.

PwC

Särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i
frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras
förutsättningar
Lagkrav
Enligt 4 § andra stycket minoritetslagen ska det allmänna, i sin skyldighet att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, särskilt
främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket.
Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna kommer emellertid i dag
inte till tals i tillräckligt stor utsträckning i frågor som berör dem. Myndigheterna
behöver därför utforska nya vägar för att ge barn och unga som tillhör de
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem, vilket kan
vara en utmaning. Det är också ett arbete som aldrig kan stanna av, eftersom det
ständigt tillkommer nya barn och unga som behöver nås. Några kommuner har
inlett samarbeten med skolan. Många tjänstepersoner har belyst vikten av att
finnas där de unga finns – på fritidsgårdar, i idrottsföreningar och i kulturskolan.
En del kommuner fångar upp unga genom modersmålsundervisningen. Många
yngre kan börja intressera sig för frågor som språk, identitet och kultur i samband
med att de blir föräldrar, och några ungdomsförbund har därför satt ihop ett
bokpaket som delas ut till nyblivna föräldrar i många kommuner. Existerande
forum för andra ungdomsfrågor kan också vara en ingång till att nå ungdomar
som tillhör de nationella minoriteterna.
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Bedömning
I denna del har vi inte kunnat få en tydlig bild över hur kommunen arbetar just
med barn och ungas möjligheter till inflytande och samråd. Att det förekommer
aktiviteter som har beröringspunkter till detta står klart, exempelvis framgår att
arbetet med systematiska samråd med barn och unga påbörjades under våren
2021 i samarbete med modersmålsläraren. Vidare framgår att planen är att
fortsätta med anpassade samråd för barn och ungdomar. Om kommunen
fortsätter att arbeta systematiskt på detta område så kommer lagens krav kunna
uppfyllas.

Bedömning
Kontakt på finska ges en dag i veckan via Kommuncenter. Kommunen har därtill
en samordnare med tjänstgöringsgrad på 70 %. Information om möjligheten att
kontakta kommunen på finska finns på kommunens hemsida. Flyer med
information om finska på Kommuncenter finns framtagen och delas i ut i olika
sammanhang.

Rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med
kommunen

Utifrån ovanstående bedömer vi att kommunen uppfyller kraven i minoritetslagen
i denna del.

Kommunen har avtal med översättare för att kunna översätta längre texter och
beslut samt underlag till finska. Samordnaren översätter kortare texter.
Efterfrågan på översättning har emellertid inte varit så stor hittills.

Lagkrav
Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med
kommunala förvaltningsmyndigheter inom förvaltningsområdena. Det krävs dock
att den enskilde är part eller ställföreträdare för part i ärendet. Rätten till skriftlig
översättning i kontakter med förvaltningsmyndigheter inbegriper även beslut som
myndigheter fattar under ett ärendes handläggning. Detta avser i första hand
själva beslutet och beslutsmotivering.

PwC
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Skola och förskola

Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Rätt att erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska
Lagkrav
Enligt skollagen ska en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt
minoritetslagen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i förskola där
hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska, meänkieli respektive
samiska. Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska
tillfrågas om de önskar plats i sådan förskola.
Av förarbetena till minoritetslagen framgår att det innebär att förskola på
minoritetsspråket ska erbjudas i en omfattning som utgör en väsentlig del av
utbildningen i förskolan, i vart fall för de barn vars anhöriga begär det och vars
antal bedöms vara tillräckligt. Vad som är en ”väsentlig del” utvecklas inte
närmare i språkstadgan. Men eftersom det övergripande syftet med stadgan är
att skydda och främja minoritetsspråken, särskilt sådana som riskerar att dö ut,
måste utgångspunkten vara att omfattningen av utbildningen på
minoritetsspråket bör vara sådan att den bidrar till att minoritetsspråken bevaras,
utvecklas och förs vidare till nya generationer.
Detta innebär en rätt för vårdnadshavarna att få den förskola som kommunen
erbjuder på minoritetsspråket.

PwC

Bedömning
Oxelösunds kommun erbjuder i dagsläget en ambulerande språkpedagog som
kommer till två av kommunens förskolor någon gång i veckan. Språkpedagogen
är anställd av kommunstyrelseförvaltningen och samordnaren är
kontaktpersonen för uppdraget. Det finns inte någon förskola eller avdelning med
finsk profil.
Det är olika hur mycket varje förskola jobbar med minoritetslagen. Enligt uppgift
ligger beslutet om att inrätta en förskola som till väsentlig del erbjuder
minoritetsspråk på förvaltningschef enligt delegation. Information om
modersmålsstöd på förskolan finns på kommunens hemsida men utöver det
finns det inte någon rutin för att informera vårdnadshavare.
Kommunen har anställda lärare i modersmålsundervisning inom skola, där cirka
12-15 elever deltar i modersmålsundervisningen i finska i tre
undervisningsgrupper. Varje elev får ca 45 minuter undervisning per vecka.
Kommunen har delat ut språkmaterial på finska för förskolebarn och
rättighetskassar för elever som läser finska som modersmål.
Det finns möjlighet för alla vårdnadshavare att få information om rätten till
modersmålsstöd i förskola samt modersmålsundervisning i skolan i samband
med val till förskola och skola. I handlingsplanen finns en punkt om att samtliga
vårdnadshavare ska få information om möjligheten till modersmålsundervisning,
men det beskrivs inte ha genomförts fullt ut.
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Rätt att erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska
Bedömning (forts)
Utifrån ovan bedömer att kommunen i nuläget inte uppfyller kraven i
minoritetslagen. Till största del beror det på att det inom nämnden inte finns
någon systematik kring hur man arbetar med att nå lagens krav. Av den
anledningen har det också varit svårt att helt bilda sig en uppfattning över exakt
vilka insatser som genomförs och i vilken omfattning. Efter genomförda
intervjuer och dokumentanalys framgår att det är oklart om och i så fall vilken
omfattning nedan punkter i handlingsplanen är genomförda:
•
•
•
•

PwC

Plan för förskola på finska
Informera samtliga vårdnadshavare om nat.min-rättigheter
Uppmärksamma Nat.min-dagar
Utveckla och förbättra modersmålsundervisning på nat.min-språk
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Vård och omsorg

Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Erbjuda den som begär det att få hela eller väsentlig del av vård och
service inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska

Inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta
ska de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet

Lagkrav
I 5 kap. 6 § regleras socialtjänstens planering av äldreomsorgen och där finns en
bestämmelse som uttryckligen gäller nationella minoriteter. Där anges att
kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i
finska, meänkieli eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre
människor. I övrigt regleras de nationella minoriteternas rättigheter i
minoritetslagen.

Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att det ofta är av stor betydelse för livskvaliteten
och tryggheten för en äldre person att få vistas i en språklig och kulturell miljö
som liknar den de är vana vid sedan tidigare. Att på ett värdigt sätt bemöta äldre
inom omsorgen kräver mycket av såväl personal som förvaltning. Detta innebär
att det utöver språkkompetens också finns ett behov av kulturkompetens hos
personalen och berörd förvaltning, och därigenom en respekt och lyhördhet för
kulturella behov, seder och koder.

Av förarbetena till minoritetslagen framgår att de äldre bör ha möjlighet att tala
med personal på sitt språk flera gånger per vecka. Personalens språkkunskaper
bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt samtal med den äldre. Det bör
också vara tydligt och förutsebart för den äldre i vilka sammanhang och vid vilka
tillfällen det finns möjlighet att använda minoritetsspråket. Även andra faktorer,
som den sammansatta språkmiljön i omsorgen eller behovet av kontinuitet och
trygghet bör påverka bedömningen. Vad som närmare krävs för att kravet på en
väsentlig del av verksamheten på minoritetsspråket ska vara uppfyllt kommer att
behöva överlämnas till tillämpningen.

PwC

Men detta kan exempelvis innebära att kommunen i omsorgen tillhandahåller
traditionell musik och mat, kulturella inslag, särskilda inredningsdetaljer eller
samarbeten med aktörer från de nationella minoriteternas civila samhälle. Det är
även lämpligt att den personal som tjänstgör i verksamheten har särskild
kulturkompetens, alternativt att sådan kompetens stärks genom
utbildningsinsatser. Oaktat vilka konkreta anpassningar och insatser som vidtas
med anledning av bestämmelsen är det av avgörande betydelse att
beslutsfattare och personal visar tillbörlig hänsyn och lyhördhet när det gäller att
anpassa verksamheten efter kulturella behov, seder och koder.
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Informera den som söker bistånd inom ramen för äldreomsorg om
möjligheterna till service och omvårdnad
Lagkrav
Av förarbetena till lagen framgår att en viktig faktor är vilken information
kommunen lämnar om den service de kan erbjuda och sättet vilket denna
information lämnas på. En låg medvetenhet om sina rättigheter och en önskan
om att inte vara till besvär kan enligt några av de enkätsvar som utredningen
tagit del av vara en förklaring till att omsorg på minoritetsspråket inte begärs.
Detta kan ge myndigheterna en felaktig bild av efterfrågan. I stället kan en
specifik informationsskyldighet, i tillägg till den alltjämt gällande allmänna
informationsskyldigheten, tänkas bidra till en ökad efterfrågan genom att äldre
därigenom vågar ställa högre krav och komma bort från känslan av att vara till
besvär.
Informationen bör dock utformas på ett sätt som gör den tillgänglig för äldre
personer och lämnas i ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål om
omsorg på minoritetsspråket kan beaktas inför beslut om erbjudande av insatser.
Samtidigt bör inte informationen lämnas allt för tidigt eller slentrianmässigt,
eftersom den ska ha tydlig koppling i tid till ansökan.

PwC
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Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?

Bedömning
I Oxelösunds kommun fattade vård- och omsorgsnämnden under 2017 ett beslut
om att införa en finsk profil på två avdelningar inom särskilt boende för äldre och
på en hemtjänstgrupp. Lanseringen påbörjades direkt efter beslutet men enligt
uppgift föll arbetet efter ett tag med anledning av personalbyten och svag
förankring i organisationen.

Bedömning (forts)
Utifrån ovan bedömer vi att kommunen inte uppfyller lagens krav i dessa delar.

Idag finns det en finsktalande personal och en finsktalande brukare på en
avdelning som var tänkt att bli en finsk avdelning. Informationen om att en finsk
avdelning ska utvecklas uppges inte ha nått berörda parter inom kommunen,
vilket resulterat i att informationen till individer om möjligheten att placeras på
denna avdelning varit bristfällig. Det pågår diskussioner om att skapa en intern
kö till denna avdelning.
Det finns finskspråkig personal inom SÄBO och hemtjänst. Kommunen uppger
att de saknar en helhetsbild av personalens språkkompetens, och det finns
därför en punkt i handlingsplanen om att kartlägga personalens språkkunskaper.
Språkkurser har erbjudits till vårdpersonal och språkparlörer har delats ut.
Kommunen har genomfört språkombud och olika aktiviteter för minoriteterna på
äldreboendena.
Enligt äldreomsorgsförvaltningen har de inte fått till någon rutin med information
om nationella minoriteters rättigheter till brukare. Det finns inte heller någon rutin
för att informera om nationella minoriteters rättigheter till de som söker bistånd.
Huruvida information ges beror idag på hur insatt den enskilda
biståndshandläggaren är. Beslut om dessa punkter finns i kommunens
handlingsplan.
PwC
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Språk och kultur

Hur förhåller sig
kommunens arbete till lagens
krav?
Rätt till språk och kultur
Lagkrav
I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet
och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Bedömning
Kommunen har ett kulturutbud med filmer, konserter och minoritetsdag. På
biblioteket finns det en avdelning med böcker på minoritetsspråk för barn och
vuxna.

Bedömning (forts)
Kommunen har samverkan med Norrköpings kommun samt sverigefinska
församlingsarbete vid Svenska kyrkan i Oxelösund, Nyköping och Norrköping
och arrangerar tvåspråkigt familjeläger för barn och föräldrar över en helg.
Lägret utgör en samlingsplats för familjer för att få dem att känna att de tillhör
normen då de träffar andra familjer som lever i en tvåspråkig vardag. Det är en
uppskattad och årlig sammankomst med cirka 50-60 deltagare.
Kommunen har även hållit språkkurser som varit särskilt riktade till dem som
tappat språket och vill börja prata mer finska. De har även tidigare erbjudit
språkkurser för vårdpersonal.
Genom dessa aktiviteter anser vi att kommunen uppfyller de generella kraven på
rätt till språk- och kultur i minoritetslagen.

De har haft ambitioner om att nå ut till alla åldersgrupper med aktiviteter, även
barn och unga, men oftast är det äldre personer som hör av sig och deltar.
Få barn är helt finskspråkiga i kommunen, de är oftast tvåspråkiga eller pratar lite
finska. Kommunen försöker få in finska normer genom inslag i svenskt
kulturutbud så att barnen ska känna igen sig och känna sig stolta, exempelvis
genom inslag av finska i en föreställning.
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Sammanfattning och
slutsatser

Sammanfattande bedömning
Efter genomförd kartläggning kan konstateras att Oxelösunds kommun i flera
delar inte uppfyller lagstiftningen krav i dagsläget. Vi anser att detta till största del
beror på avsaknad av politiskt antagna styrdokument och således bristen på
politisk styrning på området. Det är kommunen som helhet som ansvarar för att
lagens krav uppfylls men det är viktigt att poängtera att det åligger respektive
nämnd att tillse att de lagar och regler som gäller för verksamheten efterföljs.
Detta ligger i respektive nämnds verksamhetsansvar och revisionsansvar som de
har gentemot fullmäktige. I denna del är därför väsentligt att det i ett första steg
tydliggörs i reglemente vilka uppgifter och ansvar som respektive nämnd har på
området och dels att det finns övergripande styrdokument avseende skyldigheter
kopplat till finskt förvaltningsområde som respektive nämnd kan anpassa till sin
egen verksamhet.

När kommunen säkerställt att den formella strukturen för arbetet inom ramen för
finskt förvaltningsområde är fastställd kan formerna för det praktiska arbetet
etableras i respektive nämnd. Därefter behöver system för uppföljning sättas upp
för att säkerställa att nämndernas arbete inom området fungerar. Här har
kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt således ett stort ansvar.
Nämnas ska också att då det ligger i fullmäktiges intresse att följa arbetet inom
ramen för finskt förvaltningsområde så kan system för årlig återkoppling till
fullmäktige från nämnderna sättas upp. På så sätt säkerställs att arbetet fortgår
och det kan även identifieras löpande om lagstiftningens krav efterföljs. Då det
även ligger på kommunstyrelsen att föreslå åtgärder till fullmäktige om brister
uppdagas inom ramen för uppsiktsplikten så kan kommunen säkerställa kontroll
över verksamhetens arbete för att möta lagstiftningen krav.

Den ordning som kommunen idag har bygger i mångt och mycket på den
handlingsplan som är framtagen och beslutad på tjänstepersonsnivå. Innehållet i
denna handlingsplan har respektive nämnd inte lyckats implementera i tillräcklig
omfattning och kartläggningen påvisar också att det finns en brist på både
resurser och kompetens ute i verksamheterna. Att det finns en samordnare
centralt som resurs och bollplank bedömer vi som ändamålsenligt men det måste
finnas mottagare ute i verksamheterna för att driva igenom förändringar och för
att strukturera arbetet. Denna uppgift kan inte sägas ligga på samordnaren utan
på respektive nämnd.
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Rekommendationer
Utifrån genomförd kartläggning lämnar vi följande rekommendationer till
kommunen:
•

Genomför översyn av reglementen för att säkerställa att nämndernas
ansvar inom ramen för finskt förvaltningsområde tydliggörs

•

Arbeta fram ett övergripande styrdokument på området som beslutas
politiskt och som säkerställer att respektive nämnd inom ramen för sitt
verksamhetsansvar tar fram egna riktlinjer/rutiner.

•

Etablera system för uppföljning av nämndernas arbetet för att möta
lagstiftningens krav och att nämnderna regelbundet redogör för vilken
service man tillhandahåller och eventuellt inte tillhandahåller.

•

Tillse att det inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt följs upp hur
nämndernas arbete med att möta lagstiftningens krav fortgår. I denna del
kan exempelvis samordnaren användas för att genomföra uppföljning som
sedan återrapporteras till kommunstyrelsen. I detta ligger också att det vid
behov behöver föreslås åtgärder för att säkerställa att nämnderna möter
lagstiftningskrav.

•

Säkerställ årlig återrapportering till fullmäktige över nämndernas arbete
inom ramen för finskt förvaltningsområde.
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1

Bakgrund till
uppdraget och
frågeställningar

Bakgrund till uppdraget
Oxelösunds kommun har efterfrågat en utredning kring kommunens uppdrag
inom finskt förvaltningsområde enligt Lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen önskar få en objektiv bild av vilka
krav lagen ställer upp, om kommunen idag möter upp till lagstiftningens krav
eller vilka åtgärder som krävs för att möta lagstiftningskrav.
Kommunen har efterfrågat en utredning som omfattar följande frågeställningar:
•
Vad säger lagen och vilka förväntningar finns på kommunen?
•
Uppfyller kommunen lagens krav idag och om inte, vad behöver göras
mer/bättre?
•
Hur gör andra jämförbara kommuner (omvärldsbevakning)?
Med detta som utgångspunkt har PwC genomfört uppdraget i två delar. Den
första delen bestod av en genomlysning av finskt förvaltningsområde, vilket
inkluderade en jämförelse och analys mellan lagstiftningens krav och de
åtgärder och insatser som kommunen genomför idag.
Den andra delen består av denna rapport, vilket omfattar en
omvärldsbevakning där PwC tillsammans med Oxelösunds kommun
identifierat sex jämförbara kommuner. Syftet med omvärldsanalys är att sätta
Oxelösunds arbete inom det finska förvaltningsområdet i perspektiv. Analysen
ska därmed besvara hur Oxelösunds insatser och aktiviteter förhåller sig i
mängd och ambitionsnivå, genom en jämförelse med strukturellt liknande
kommuner.
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Omvärldsanalys

Metod för omvärldsanalys
Intervjuer med sex strukturellt liknande kommuner har genomförts
I uppdraget har vi genomfört intervjuer med representanter från sex
kommuners finska förvaltning - Tierp, Älvkarleby, Karlskoga, Östhammar,
Smedjebacken, och Hallstahammar. PwC har tillsammans med Oxelösunds
kommun identifierat dessa sex kommuner som intressanta för
omvärldsanalysen, då de är strukturellt jämförbara med Oxelösund och har
varit finska förvaltningskommuner i flera år.
Omvärldsanalysen utgår från fem områden
Omvärldsanalysen och intervjuerna har utgått från vilka lagstiftningskrav som
finns på kommunerna utifrån kartläggningen i deluppdrag 1, vilket innefattar
följande fem områden:
•
•
•
•
•

Mål och riktlinjer
Information, service och samråd
Skola och förskola
Vård och omsorg
Språk och kultur

I kommande avsnitt presenteras kort vad lagen säger kring respektive område.
Därefter presenterar vi hur Oxelösunds kommun arbetar, följt av svar från de
intervjuade kommunerna. Inom respektive område görs därefter en
jämförande analys. Resultatet från alla områden förutom “Mål och riktlinjer”
illustreras även i en sammanfattande tabell under respektive område.
Kategorierna i tabellen baseras på svaren från samtliga kommuner.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
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Mål och riktlinjer

Mål och riktlinjer: Lagstiftning

Vad säger lagen om mål och
riktlinjer?
Syftet med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är att ge
skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjlighet till
inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls
levande.
Lagen ställer krav på att kommunen ska anta mål eller riktlinjer för sitt
minoritetspolitiska arbete.
Av förarbetena till lagen framgår att denna skyldighet kan skapa en ökad
medvetenhet om minoritetspolitiken och ge en tydlig signal till samtliga
kommuner att de berörs av lagstiftningen. Enbart själva arbetet med att ta fram
målen och riktlinjerna kan antas leda till processer som ökar medvetenheten
om minoritetspolitiken bland tjänstemän och politiker, exempelvis genom att
olika förvaltningar involveras i att ta fram styrdokument.
Kommuner och regioner bör i första hand sträva efter att integrera mål och
riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet i andra styrdokument om till exempel
mänskliga rättigheter, demokratifrågor, social hållbarhet, barnkonventionen
etc. exempelvis i handlingsplaner. En sådan integrering kan bidra till en
förståelse för att de nationella minoriteternas rättigheter är en del av de
mänskliga rättigheterna. Ett annat sätt att anta minoritetspolitiska mål och
riktlinjer kan vara att integrera dem i kommunens ordinarie styrdokument,
exempelvis verksamhetsplaner eller strategiska planer.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
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Mål och riktlinjer: Oxelösunds kommun

Oxelösunds arbete med mål
och riktlinjer
Kommunstyrelsen har beslutat ett mål om att Sverigefinnarnas och övriga fyra
nationella minoriteters rättigheter avseende språk, kultur, information och
delaktighet i kommunen ska tillgodoses.
Oxelösunds kommun har även beslutat om en handlingsplan för nationella
minoriteter i Oxelösunds kommun för perioden 2019-2021. Minoriteterna
deltog i framtagandet av handlingsplanen.
Beslutet är taget av koncernledningen, som bland annat består av kommunoch förvaltningschefer. Inom kommunen har frågan kring om handlingsplanen
borde beslutas på politisk nivå lyfts.
Av intervjuerna framgår att det varit svårt att verkställa aktiviteterna i
handlingsplanen och fattade beslut. På grund av chefs-/personalbyten,
tidsbrist, pandemin och okunskap har det varit svårt att nå ut till
organisationen, fånga intresset och genomföra handlingsplanen. Där det har
krävts samarbete har det varierat mellan förvaltning till förvaltning hur
genomförandet av handlingsplanen har gått till.
I Oxelösund är samordnaruppdraget för finskt förvaltningsområde placerad i
Kommunstyrelseförvaltningen. Det finns ingen formell styrgrupp eller
förvaltningsövergripande arbetsgrupp.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
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Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning

Östhammars kommun

Karlskoga kommun

Östhammars kommuns har mål och riktlinjer som antogs i kommunstyrelsen i
januari 2019. Dessa gäller för finskt förvaltningsområde och är antagna som
separata dokument. Processen för framtagandet är ej dokumenterad.

I Karlskoga antog kommunfullmäktige mål och riktlinjer under 2020, vilka
kallas för “Minoritetspolitiskt arbete i Karlskoga kommun”. Dokumentet togs
fram av sverigefinska rådet, förvaltningsgemensamma tjänstemannagruppen
och genom allmänna möten.

Mål och riktlinjerna är riktade mot kultur och fritid, samtidigt som andra
förvaltningar inte är så medvetna om innehållet. Det finns därför en tanke om
att t ex äldreomsorg och förskola ska få anta egna riktlinjer så det blir tydligare
koppling till de verksamheterna.
Samordnaren för finskt förvaltningsområde är placerad inom sektor samhälle
och verksamheten attraktivitet. Verksamheten attraktivitet motsvarar kultur-och
fritid. De har ingen styrgrupp som är förvaltningsövergripande. Det är enbart
samordnaren som arbetar med finskt förvaltningsområde och har kontakt med
chefer för olika förvaltningar när de har samråd, planerar etc.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Varje förvaltning ska skriva egna handlingsplaner för hur de ska nå målen.
Några förvaltningar har skrivit sina egna handlingsplaner och några låter det
ingå i förvaltningens verksamhetsplan. En del nämnder har antagit sina egna
mål.
Samordnaren är placerad i Kommunstyrelsens ledningskontor
(kansliavdelningen). Kommunen har ett sverigefinskt råd där det sitter politiker
från alla nämnder samt sverigefinska representanter. Därutöver har de en
förvaltningsövergripande grupp med tjänstemän från alla förvaltningar.
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Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning

Smedjebackens kommun

Hallstahammars kommun

Smedjebacken har mål och riktlinjer i en handlingsplan som togs fram 2015.
Dessa är antagna i kommunstyrelsen.

Hallstahammars kommun har arbetat med handlingsplaner i flera år genom
systematiskt arbete. De har nu en handlingsplan som är antagen i
kommunstyrelsen.

Innehållet i handlingsplanen baseras bland annat på resultat från en workshop
som hölls vid det första öppna samrådet. Därtill har handlingsplanen arbetats
fram genom att samordnaren genom kollegial dialog med andra kommuner
som blivit förvaltningsområden har tagit del av vad dem skapat. Ett reviderat
dokument efter 2015 finns inte, och det beskrivs att kommunen behöver ta ett
omtag kring denna del. Två nämnder är mer involverade i arbetet med
minoriteter; dessa är omsorgsnämnden och kulturnämnden.
Samordnaren är också kulturchef/avdelningschef i kommunen, och är därmed
placerad på Kultur- och biblioteksavdelningen inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Organisatoriskt är det Kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens kansli med kommunchefen som ansvarar för finskt
förvaltningsområde.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
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Riktlinjerna togs fram i samarbete med finska samrådsgruppen.
Handlingsplanen är ett fristående dokument där nämnder som det berör har
fått godkänna och anta den. Samarbete med barn- och utbildning, kultur o
fritid, samt socialförvaltningen. Inom kommunen finns en vilja att jobba med
dessa frågor och medvetenheten upplevs som hög.
Samordnarrollen är placerad under kommunstyrelseförvaltningen. Det finns tre
styrgrupper – språk och kultur, äldre och seniorer samt förskola och skola.
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Mål och riktlinjer: Omvärldsbevakning

Älvkarlebys kommun

Tierps kommun

I Älvkarleby har mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet antagits av
kommunstyrelsen. Samordnaren, en utredare och en representant från
kommunens medborgarservice tog fram mål och riktlinjer, med utgångspunkt i
förvaltningarnas egna handlingsplaner som fanns sedan tidigare.

Tierps kommun har inte haft mål och riktlinjer tidigare för det minoritetspolitiska
arbetet. Samordnaren har under 2021 tagit ett förslag och delgett
sverigefinska referensgruppen om innehållet, vilket nu är ute på remiss till
verksamheter, och förväntas anta politiskt i slutet av 2021.

Samordnaren beskrivs vara en hjälpande hand för att följa riktlinjerna,
Samordnaren beskriver även att de jobbar nära förvaltningar och
verksamheter. Samordnaren påminner, gör omvärldsbevakning, och kommer
med nya idéer.

Det är oklart om det är kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen som ska
anta dessa. Det verkar bli fristående dokument, men samordnaren jobbar för
att integrera det i andra styrdokument.

Samordnarrollen är placerad på medborgarservice. Det finns ingen styrgrupp
för finskt förvaltningsområde.

Samordnaren är placerad på Kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns i
dagsläget ingen styrgrupp eller projektgrupp för finskt förvaltningsområde.
Diskussioner kring att sätta ihop en grupp har påbörjats, och beskrivs tillsättas
inom en snar framtid.
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Mål och riktlinjer: Analys och slutsatser

Omvärldsanalysen visar att Oxelösund
har liknande svårigheter som flera av de
jämförda kommunerna med att genomföra
aktiviteter i sin handlingsplan. Däremot
har andra kommuner antagit sina
dokument på politisk beslutsnivå, vilket
inte gjorts i Oxelösund. Vi bedömer att en
tydlig politisk styrning är nödvändig för att
skapa medvetenhet och tydlighet kring
lagen i kommunens alla verksamheter.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
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Analys och slutsatser
Vår omvärldsbevakning visar att arbetet med att
ta fram mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska
arbetet varierar mellan de jämförda kommunerna.
I vissa kommuner har dessa dokument tagits fram
genom involvering av föreningar, allmänheten och
råd. I andra kommuner har främst samordnaren
arbetat med framtagandet.
Dokumenten är i de flesta kommuner antagna av
kommunstyrelsen, och i enstaka fall av
kommunfullmäktige. Oxelösund har i jämförelse
antagit sin handlingsplan på koncernledningsnivå.
Utifrån jämförelsen avviker Oxelösund på detta
område och det finns flera indikationer som
påvisar att genomförandet av det
minoritetspolitiska arbetet kan förbättras om
riktlinjer och handlingsplaner antas på rätt politisk
beslutsnivå.
Flera kommuner har svårigheter i att nå ut till hela
organisationen och informera internt om vilka
skyldigheter olika förvaltningar och nämnder har.
Överlag framkommer det att medvetenheten om
mål, riktlinjer och handlingsplaner för nationella
minoriteter behöver öka. Ett par kommuner
uttrycker att det är enklare att arbeta nära
kulturnämnden och omsorgsnämnden än
exempelvis barn- och utbildningsnämnden. Detta
reflekteras genomgående i intervjuerna där
deltagande kommuner uttrycker att barn och unga
är den svåraste gruppen att nå, samtidigt som
dem är den viktigaste för att bevara det finska
språket.

Dessa utmaningar återspeglas även inom
Oxelösunds kommun som haft svårigheter att
genomföra aktiviteter i sin handlingsplan som
berör barn och unga.
I relation till dessa utmaningar verkar det delvis
som att de kommuner där mål, riktlinjer och
handlingsplaner är integrerade i berörda
nämnders styrdokument haft bättre gehör och
genomslag i organisationen när det kommer till
att arbeta mot de mål som är uppsatta. En
ändamålsenlig politisk styrning framstår som en
viktig faktor för att säkerställa att det
minoritetspolitiska arbetet sker systematiskt
inom berörda nämnder och verksamheter.
I ett första steg bör fullmäktige ta fram
övergripande riktlinjer för det minoritetspolitiska
arbetet i Oxelösunds kommun. Att integrera
mål och riktlinjer för arbetet med nationella
minoriteter i respektive nämnds styrdokument
kan därtill vara en väg för att synliggöra det
delade ansvaret och säkerställa att information
kommer ut i hela organisationen.
I de jämförda kommunerna är samordnaren
antingen placerad i
kommunstyrelseförvaltningen,
kommunledningskontoret, medborgarservice,
samhällsbyggnad eller förvaltning motsvarande
kultur- och fritid. Få av kommunerna
uppger att de har en organiserad
styrgrupp för finskt förvaltningsområde.
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Information, service
och samråd

Information, service och samråd: Lagstiftning

Vad säger lagen om information, service och samråd?

Rätten till information
Lagen ställer krav på att kommunen informerar
nationella minoriteter om deras rättigheter.
Det är upp till kommunen hur de väljer att
informera de nationella minoriteterna, men av
förarbetena till lagen framgår att syftet med
informationen är att individer som tillhör de
nationella minoriteterna ska kunna ta tillvara
sina rättigheter.

Främja inflytande genom samråd
Förvaltningsmyndigheterna ska föra en
strukturerad dialog med de nationella
minoriteterna i syfte att kunna beakta deras
synpunkter och behov i myndigheternas
beslutsfattande.
Det bör vara klarlagt vilket beslutsorgan som
ska hantera frågan. Det bör även finnas rutiner
för hur deltagarna i samrådet får information
om den process som följer på samrådet och
hur fattade beslut följs upp. Hur samrådet ska
organiseras får bedömas utifrån de lokala och
regionala förutsättningarna, samt utifrån det
verksamhetsområde som samrådet gäller.

Rätt att använda finska vid
kontakter med kommunen
Enskilda har rätt att använda finska vid muntliga
och skriftliga kontakter med kommunala
förvaltningsmyndigheter inom
förvaltningsområdena.
Det krävs dock att den enskilde är part eller
ställföreträdare för part i ärendet.
Rätten till skriftlig översättning i kontakter med
förvaltningsmyndigheter inbegriper även beslut
som myndigheter fattar under ett ärendes
handläggning. Detta avser i första hand själva
beslutet och beslutsmotivering.

Lagen framhåller även att särskilt främja barns
och ungas möjligheter till inflytande och samråd
i frågor som berör dem och anpassa formerna
för detta till deras förutsättningar.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC
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Oxelösunds arbete med information, service och samråd
Information
Oxelösunds kommun har information om de
nationella minoriteternas rättigheter på finska och
svenska på sin hemsida, och förmedlar information
via en gratistidning samt via en facebook-sida
“Finskt förvaltningsområde i Oxelösund”. De
använder informationsmaterial som Länsstyrelsen i
Stockholm har tagit fram. Nationella minoriteters
nationaldagar uppmärksammas på kommunens
facebook-sida.
I samarbete med länet har kommunen skapat en
film som kommer att lanseras i början av 2022 för
att uppmärksamma personal och allmänheten om
nationella minoriteternas rättigheter.
Kommunen använder bibliotekets avdelning för
finska böcker och andra böcker på
minoritetsspråk. Kommunen har även delat ut
tryckta vykort på finska till allmänheten.
Samordnaren har försökt arbeta med att sprida
kunskap internt i organisationen genom
anordnande av utbildningar, information för
nyanställda, och utdelning av information, för att
medvetandegöra kommunens skyldigheter enligt
minoritetslagen och få igång samarbeten.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Oxelösund ingår sedan 2015 i Nätverket för
nationella minoriteter i Sörmland som består av
kommuner, regionen och länsstyrelsen. Nätverket
har sedan 2019 ordnat en årlig länskonferens för
personal för att sprida kunskap om nationella
minoriteters rättigheter och främja
erfarenhetsutbyte.
Service
Kontakt på finska ges en dag i veckan via
Kommuncenter. Kommunen har en samordnare
med tjänstgöringsgrad på 70 %.
Information om möjligheten att kontakta
kommunen på finska finns på kommunens
hemsida. Flyer med information om finska på finns
framtagen och delas i ut i olika sammanhang.

Samråd
Kommunen håller samråd fyra gånger per år med olika
teman. Deltar gör samordnare, chef för finsk förvaltning,
sverigefinnar (och ibland andra nationella minoriteter),
samt berörd förvaltningschef och nämndordförande.
Annonsering sker genom annonsering i sociala medier,
information på bibliotekets anslagstavla samt genom
utskick till olika föreningar.
Ett arbete med systematiska samråd med barn och
unga påbörjades under våren 2021 i samarbete med
modersmålsläraren. Planen är att fortsätta med
anpassade samråd för barn och ungdomar.

Kommunen har avtal med översättare för att
översätta längre texter, beslut och underlag till
finska. Samordnaren översätter kortare texter.
Efterfrågan på översättning har inte varit så stor
hittills.
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Östhammars kommun

Karlskoga kommun

Information
För att informera om rättigheter, samråd samt kulturevenemang används lokala
tidningar, kommunens facebooksidor, kommunens webbsida samt brevutskick. I
biblioteket finns en avdelning för finska böcker.

Information
Kommunen använder sig av lokalpress, sverigefinska nationella tidningarna,
tvåspråkig webbsida och facebooksida, instagram och broschyrer för att
kommunicera om nationella minoriteters rättigheter. Biblioteket har en avdelning
för finska böcker.

Internt hålls inga utbildningar nu, men det finns planerat för äldreomsorgens
verksamhetschefer under 2022. Samordnaren har haft dialog med KS och
individuella möten med berörda verksamheter för att informera.
Service
En koordinator för finsk förvaltning är anställd på 50%, vilket är den primära
finska kontaktvägen som finns tillgänglig både muntligt och skriftligt. Tidigare
fanns knappval för finska i växeln, men det har tagit borts pga resursbrist.
Koordinatorn översätter annonser och andra kortare texter vid behov.
Översättning efterfrågas i dagsläget inte från allmänheten.
Samråd
Tematiska samråd hålls 6-8 gånger per år. Där återfinns bland annat
representanter från finska föreningar. Nämndordförande och förvaltningschef
deltar från kommunens sida, t ex från äldreomsorgen när samrådet har temat
äldreomsorg.
Kommunen försöker få in yngre personer och involvera föräldrar, men detta är en
utmaning. Annonsering sker i lokaltidning och sociala medier, samt genom
befintliga medlemmar. Ett sätt att nå ut till vårdnadshavare är att skicka frågor
och kommunicera via en enkät i kommunens app. För att nå yngre finns en tanke
om att lyfta nationella minoriteter i elevråd, men det görs inte idag.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Internt finns en förvaltningsövergripande grupp med tjänstemän från alla
förvaltningar, som går igenom aktiviteter som utförts och vilka som ska ske.
Minoritetsstrategen har hållit föredrag för alla nämnder. De håller interna kurser
och har deltagit i länsomfattande seminarier hållna av länsstyrelsen Stockholm
och Örebro läns nätverksgrupp.
Service
Inom kommunen finns en minoritetsstrateg anställd på 100 %, varav cirka 80 %
av tjänsten finansieras av statsbidraget. I kommunens servicecenter finns tre
personer som är finskspråkiga. Dessa är tillgängliga på kontorstider. Inom flera
förvaltningar finns finskspråkiga kontaktpersoner. Minoritetsstrategen översätter
texter som kommunen producerat. För beslutsunderlag anlitas översättare.
Matsedlar och informationsbrev till gruppen 80 + översätts alltid.
Samråd
I sverigefinska rådet ingår representanter från alla nämnder samt KS. I rådet
sitter även sverigefinnar. Råd ska hållas 4 gånger per år. Sekreterare på kansliet
annonserar och anslår för rådets möten. Kommunen betalar arvode till de som
sitter i rådet. Protokoll går ut till KF och alla nämnder. Det beskrivs ha blivit stor
skillnad i status när sverigefinska rådet behandlas som övriga råd. Inför varje
möte hålls ett allmänt möte där alla är välkomna. Det sverigefinska rådet går
igenom det som tagits upp i det allmänna mötet.
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Smedjebackens kommun

Hallstahammars kommun

Information
Kommunen annonserar för aktiviteter i ett annonsblad, samt via sociala medier.
De har en hemsida som de arbetar med att utveckla. Texter med fokus på skola
och förskola, vård och omsorg samt kultur är skickade till översättare för att
uppdatera hemsidan. Kommunen har en finsk avdelning på biblioteket. Finskt
förvaltningsområde har en lokal som bas, dit alla är välkomna. Lokalen
finansieras av statsbidraget.

Information
Kommunen informerar om rättigheter genom annonsering i lokal gratistidning,
webben, sociala medier, och via biblioteket. Fyra gånger/år skrivs nyhetsbrev på
finska som delas via föreningar, kyrka, säbo, hemtjänst, bibliotek, pch webben.
Kommunen har en film som gjordes 2017.

Internt har de försökt informera personal i skolor, men det är låg efterfrågan och
svårt att nå ut. Representanter för finsk förvaltning deltar i ett regionalt nätverk
som hållit en utbildningsvecka där kommunens chefer bjöds in. Samordnaren har
informerat på chefsfrukostar där även kommunala bolag närvarar.
Service
En samordnare är anställd på 40 %. Kommunen har en finsk stödperson anställd
på 50 % som arrangerar aktiviteter för äldre, åker ut och håller vänträffar, är
anhörigstödjare, samt besöker finsktalande på kommunens särskilda boenden. I
växeln sitter en finsktalande kommunvägledare, anställd på 10 %. Lönerna för
dessa tre finansieras av statsbidraget. Samordnare skriver finska texter till
annonsblad och flyers. Tolkförmedlare översätter större texter, beslut, underlag.
Samråd
Samrådsmöten hålls fyra gånger per år. I samrådet deltar representanter för
finska föreningen, finska pro, finsk församlingskrets i svenska kyrkan,
representanter från kommunen, kommunalrådet, och ordförande för
omsorgsnämnden. Kallelse går till samrådets medlemmar via e-post och ”vanlig”
post. Annonsblad används ibland för att söka nya medlemmar till
samrådsgruppen.Öppna samråd hålls vid öppet hus en gång per år.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Kommunen har en seniorkasse med information till 65 +, som innehåller
information om lagen och allt som kommunen kan erbjuda för seniorer.
Internt pågår insatser löpande, och alla nyanställda får information om vad det
innebär att kommunen ingår i finskt förvaltningsområde. Politiker och högre
tjänstemännen har genomgått utbildning om mänskliga rättigheter och nationella
minoriteter.
Service
En samordnare är anställd på 50%. Det finns finsktalande personal i kundcenter
och många som pratar finska inom organisationen. Samordnaren översätter
enklare texter, en del saker översätts alltid såsom taxor och avgifter inom
äldreomsorgen.
Samråd
Samrådsmöten hålls minst 4 gånger per år. Annonsering sker inte normalt, men
gjordes en gång under hösten 2021 i lokaltidning och sociala medier. Syftet var
att bredda samrådsgruppen med fler än pensionärsföreningar. I samråden pratar
de om hur de kan utveckla verksamheten på finska samt utvärderar olika
insatser. Deltar gör finsk samordnare, en politiker, svenska kyrkan, finska
föreningen, finska PRO samt invånare (2 st).
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Älvkarlebys kommun

Tierps kommun

Information
Kommunen använder sig av hemsida, bibliotek, facebook och lokaltidning för
att annonsera och informera om nationella minoriteters rättigheter.

Information
För att kommunicera och informera invånarna i Tierp används kommunens
webbsida, broschyrer samt lokalpress.

Internt informerar samordnaren i förvaltningar och bidrar till att utveckla mål
och handlingsplaner. Kommunen har en större obligatorisk informationsträff
var tredje år där alla chefer i kommunen bjuds in. Vid denna träff bjuder
kommunen in Stockholms länsstyrelse som kommer och föreläser om lagen.
Samordnare och administratör har även haft informationsmöten för politiken
om lagar och rättigheter, handlingsplaner och aktiviteter.

Vårdnadshavare informeras om rättigheter till förskola via skolans lärportal och
digitalt ansökningsformulär. Kommunen gör en årlig kartläggning inom
förskoleverksamheten där de efterfrågar behov via lärportalen. I skola ansöker
man och informeras på samma sätt via lärportal och ansökningsformulär.
Information om äldreomsorg har inte prioriterats och det står inget på svenska
hemsidan idag, men detta ska åtgärdas.

Service
Kommunen har en samordnare anställd på 50 %, och en finsktalande
administratör inom medborgarservice som arbetar 10 % och svarar på frågor.
Texter och underlag översätts av samordnare och administratör vid behov.
Större arbeten såsom hemsida och blanketter lämnas till översättare.

Internt har kommunen ett e-utbildningspaket. Information går ut via intranätet,
till chefer och under APTs. Samordnaren har besökt vissa verksamheter.

Samråd
Temabaserade referensgruppsmöten hålls 6-7 gånger per år, och vid behov.
Där deltar representanter från kyrka, pensionärer, och finska föreningen som
företräder olika grupper. Det uttrycks vara svårt att få in föräldrar i denna
grupp. Därutöver hålls två öppna möten per år.
Kommunen har även en finsktalande på biblioteket som håller i läsecirkel och
har dialog med finsk befolkning.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Service
Kommunen har en samordnare anställd på 75 % inom finsk förvaltning. Det
finns ett fåtal finskspråkiga medarbetare i samma hus som Medborgarservice,
dessa är ej knutna till medborgarservice utan kan tillfrågas om behov uppstår.
Det finns kontaktpersoner inom äldreomsorg och skola. Viktig information som
broschyrer, webbtexter och underlag översätts primärt av översättningsfirma.
Samråd
Det har varit bristande engagemang för samråd från ledning, politik och
sverigefinnar. Nu har samordnaren initierat tematiska samråd där det första
samrådet hölls i oktober 2021. Framöver är målet att hålla ett samråd per år
per verksamhetsområde (omsorg, skola, kultur- och fritid). Kommunen bjuder
in till samråd via lokaltidning, sverigefinsk tidning, och kommunens webbsida.

19

Information, service och samråd: Sammanställning
Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner
Östhammar

Karlskoga

Smedjebacken

Hallstahammar

Älvkarleby

Tierp

Oxelösund

Information, service & samråd
Hemsida
Sociala medier (facebook, instagram)
Informationsfilm

-

-

-

-

-

-

-

-

Lokaltidning eller gratistidning
Nyhetsbrev

4 ggr/år

-

-

-

Bibliotek
Brevutskick, broschyr, eller finska vykort

-

-

Finska kontaktvägar

Samordnare
50 %

Samordnare
100 %,
servicecenter

Samordnare
40%, växel 10%,
stödperson 50%

Samordnare
50%,
kundcenter

Samordnare 50%,
administratör 10%

Samordnare
75 %,
medborgarservice

Samordnare 70%
Kommuncenter
1 gång/vecka

Avtal med översättare

Efterfrågan
saknas

Avtal finns

Längre texter,
beslut,
underlag

Efterfrågan
saknas

Längre texter,
beslut,
underlag

Avtal finns

Längre texter,
beslut,
underlag

Annonser och
kortare texter

Texter som
kommunen
producerat

Annonser och
kortare texter

Enklare texter

Enklare texter

Enklare texter

Kortare texter

6-8 ggr/år

4 ggr/år

4 ggr/år

4 ggr/år

6-7 ggr/år

En gång/år per
verksamhetsområde*

4 ggr/år

Översättning av samordnare
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
Samråd
PwC

* Ett samråd per år per verksamhetsområde för omsorg, skola, och kultur-och fritid

Information, service och samråd: Analys och slutsatser
Analys och slutsatser
Information
För att nå ut till nationella minoriteter använder
sig kommunerna av liknande kanaler. Att
använda hemsida och sociala medier beskrivs
som ett effektivt och enkelt sätt att nå ut,
särskilt till vårdnadshavare och den yngre
generationen. Därtill använder samtliga
kommuner biblioteket för att informera, samt
annonserar genom lokaltidning eller
gratistidning. Det är även vanligt att använda
broschyrer.
Utöver dessa kanaler har Oxelösund nyligen
samarbetat med länet och tagit fram en
informationsfilm. En av de jämförda
kommunerna, Hallstahammar, har under 2017
gjort ett liknande arbete och den filmen
används delvis idag. Totalt sett visar
jämförelsen att Oxelösund använder sig av
ungefär lika många kanaler som de jämförda
kommunerna.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

För att informera internt är det vanligt att
anordna årliga utbildningar, informera
nyanställda, samt bjuda in länsstyrelsen som
föreläser om nationella minoriteters rättigheter.
Några kommuner uttrycker vissa svårigheter
kring att informera och utbilda den interna
organisationen och öka medvetenheten för
arbetet med nationella minoriteters rättigheter.
Detta beror på att efterfrågan och
uppslutningen till anordnade utbildningar varit
låg.

Vi noterar att de flesta kommuner informerar
om vad det innebär att vara en finsk
förvaltningskommun och utbildar på
ledningsnivå och chefsnivå, men på
verksamhetsnivå är det svårare att nå
exempelvis personal inom skolor.
Liknande utmaningar uttrycks i Oxelösunds
kommun som haft svårigheter att sprida
kunskap internt och genomföra aktiviteter i sin
handlingsplan.
Vi ser att den interna informationen och
utbildningen behöver anpassas till de lokala
förutsättningarna i respektive kommun, och
riktas mot alla de nämnder och verksamheter
som berörs och behöver involveras i arbetet
med nationella minoriteter. En central
förutsättning är att dessa verksamheter berörs
av den framtagna handlingsplanen och är
medvetna om sina ansvar.
Flera kommuner uttrycker att länsstyrelsen kan
vara behjälplig med att föreläsa och informera
om lagen. Därtill deltar ett par kommuner i
regionala nätverk för att samverka kring
utbildningar och olika aktiviteter, vilket även
Oxelösund gör genom att ingå i Nätverket för
nationella minoriteter i Sörmland. Vi ser att
detta är goda exempel på samverkan kring
utbildning och information.
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I förhållande till de kommuner som ingått i
omvärldsanalysen har Oxelösund en
jämförbar ambitionsnivå kopplat till
informationskanaler, interna utbildningar,
finska kontaktvägar och samråd.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Analys och slutsatser
Service
Inom området service har vi tittat på
kontaktvägar och hur kommunerna arbetar
med översättning av diverse material. Här visar
jämförelsen att det erbjuds liknande
kontaktvägar inom kommunerna.
Tjänstgöringsgraden skiljer sig något åt och
varierar från 50 % till 100 %. Vi noterar att
Oxelösund ur ett tidsmässigt perspektiv
erbjuder genomsnittlig tillgänglighet till finska
kontaktvägar.

I Karlskoga kommun ser upplägget med
samråd annorlunda ut. De har ett sverigefinskt
råd som beskrivs som likvärdigt med övriga råd
inom kommunen, vilket bland annat innebär att
rådet är hela kommunens referensorgan, men
knutet till kommunstyrelsens ledningskontor.
Representanter arvoderas och protokoll går ut
till KF och alla nämnder. Det uttrycks att detta
bidragit till högre status för rådet och de frågor
som lyfts där. Innan respektive råd hålls ett
allmänt möte, och de synpunkter som kommer
fram lyfts upp i det sverigefinska rådet.

När det gäller översättning anlitar samtliga
kommuner översättare vid behov. Vi ser inga
direkta skillnader mellan hur kommunerna
arbetar med översättning. Däremot varierar
efterfrågan något, men överlag är efterfrågan
på texter översatta till finska låg inom
kommunerna.

En gemensam utmaning kopplat till samråd är
att nå föräldrar och yngre personer och
motivera dessa till att delta och påverka. Här
uttrycker flera kommuner idéer om att lyfta
nationella minoriteter i elevråd för att förbättra
dialogen med ungdomar. Därtill upplever ett par
kommuner att vårdnadshavare är enklare att nå
via digitala kanaler än fysiska träffar.

Samråd
Att anordna tematiska samråd är
återkommande bland de jämförda
kommunerna. Samråd hålls 4 gånger per år i
hälften av kommunerna, och upp till 6-8 gånger
bland övriga. Därtill håller hälften av
kommunerna öppna samråd under året. I
Oxelösund hålls fyra samråd per år, vilket är en
något lägre nivå jämfört med genomsnittet.
I samråden sitter ofta representanter från
samhället, finska föreningar och kyrkan. Därtill
deltar samordnare och representanter från
kommunen.

Att rikta insatser mot denna grupp är särskilt
viktigt även i Oxelösunds kommun, där ett
arbete med systematiska samråd för barn och
unga påbörjats under 2021. Detta kan vara en
bra form för att nå yngre. Utifrån det som
framkommit i omvärldsbevakningen ser vi att
det är av vikt att Oxelösund aktivt arbetar med
att förbättra deltagandet i detta samråd för att
det ska uppnå sitt syfte.
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Skola och förskola

Skola och förskola: Lagstiftning

Vad säger lagen om skola och
förskola?
Enligt skollagen ska en hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde
enligt minoritetslagen erbjuda barn, vars vårdnadshavare begär det, plats i
förskola där hela eller en väsentlig del av utbildningen bedrivs på finska,
meänkieli respektive samiska.
Vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats för sitt barn ska tillfrågas om de
önskar plats i sådan förskola. Av förarbetena till minoritetslagen framgår att det
innebär att förskola på minoritetsspråket ska erbjudas i en omfattning som utgör
en väsentlig del av utbildningen i förskolan, i vart fall för de barn vars anhöriga
begär det och vars antal bedöms vara tillräckligt.
Vad som är en ”väsentlig del” utvecklas inte närmare i språkstadgan. Eftersom
det övergripande syftet med stadgan är att skydda och främja minoritetsspråken,
särskilt sådana som riskerar att dö ut, måste utgångspunkten vara att
omfattningen av utbildningen på minoritetsspråket bör vara sådan att den bidrar
till att minoritetsspråken bevaras, utvecklas och förs vidare till nya generationer.
Enligt 4 § andra stycket minoritetslagen ska det allmänna, i sin skyldighet att
skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella
minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, särskilt
främja barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna
minoritetsspråket. Barn och unga som tillhör de nationella minoriteterna kommer
i dag inte till tals i tillräckligt stor utsträckning i frågor som berör dem.
Myndigheterna behöver därför utforska nya vägar för att ge barn och unga som
tillhör de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC
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Arbetet inom skola och förskola i Oxelösunds kommun
Oxelösunds kommun erbjuder i dagsläget en ambulerande språkpedagog som
kommer till två av kommunens förskolor någon gång i veckan. Språkpedagogen
är anställd av kommunstyrelseförvaltningen och samordnaren är
kontaktpersonen för uppdraget.

Det finns möjlighet för alla vårdnadshavare att få information om rätten till
modersmålsstöd i förskola samt modersmålsundervisning i skolan i samband
med val till förskola och skola. I handlingsplanen finns en punkt om att samtliga
vårdnadshavare ska få information om möjligheten till modersmålsundervisning,
men det beskrivs inte ha genomförts fullt ut.

Det finns inte någon förskola eller avdelning med finsk profil.
Det är olika hur mycket varje förskola jobbar med minoritetslagen. Beslutet om
att inrätta en förskola som till väsentlig del erbjuder minoritetsspråk ligger på
förvaltningschefen. Information om modersmålsstöd på förskolan finns på
kommunens hemsida men utöver det finns det inte någon rutin för att informera
vårdnadshavare.
Kommunen har en anställd lärare i modersmålsundervisning inom skola, där
cirka 12-15 elever deltar i modersmålsundervisningen i finska i tre
undervisningsgrupper. Varje elev får ca 45 minuter undervisning per vecka.
Som tidigare nämnts har Oxelösunds kommun påbörjat ett arbete med
systematiska samråd med barn och unga våren 2021 i samarbete med
modersmålsläraren. Planen är att fortsätta med anpassade samråd för barn och
ungdomar.
Kommunen har delat ut språkmaterial på finska för förskolebarn och
rättighetskassar för elever som läser finska som modersmål.
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Skola och förskola: Omvärldsbevakning

Östhammars kommun

Karlskoga kommun

Barn, unga och barnfamiljer är överlag svåra att engagera. Kommunen har
börjat prioritera detta under 2021, men anser att det krävs mer insatser. Det
finns ambitioner om att informera på ungdomsgårdar. Kommunen har försökt
kartlägga intresset för finska språket och kulturen genom en enkät i en app
(riktat till 13-25 år), men inga svar har inkommit. Kommunen erbjuder också en
rättighetskasse med information om samråd och rättigheter riktat till tonåringar
och uppåt, vilket ges ut av biblioteket.

Arbetet med att nå barn och unga beskrivs som svårt, och behöver bli bättre.
De har ungdomsfullmäktige där samarbete nu pågår för att nå ut bättre till
ungdomar. Kommunen jobbar för att hitta vägar för att nå barn och unga och
vad som intresserar dem.

Inom förskola saknas finskspråkig avdelning, och kommunen har inga
ambulerande språkpedagoger i finska. Det finns en föreskolepedagog som är
finkstalande som skulle kunna arbeta med finsktalande barn om efterfrågan
finns. Föräldrar har idag inte efterfrågat finska i förskolan, där en anledning
kan vara okunskap hos föräldrarna. Kommunen har inte informerat så mycket
om rättigheten och varför den finns, men har ambitioner om att jobba mer med
detta framöver.

Kommunen har finskspråkiga förskolepedagoger. Nu har beslut om att införa
en tvåspråkig avdelning tagits, och kommunen har anställt tvåspråkig personal
som ska placeras där. Reklam för den nya avdelningen görs nu och kommer
uppmärksammas mer till våren. Information om finskspråkig förskola sker via
kommunens webbsida och broschyr.
Inom skola satsar kommunen på modersmålslärare för att nå ut med språket,
och idag undervisas cirka 10 barn och unga i finska. Modersmålsundervisning
erbjuds 1 gång i veckan, men sker dock utanför skoltid.

Inom skolan har kommunen en lärare som undervisar i finska som modersmål
till cirka 10 barn. Kommunen erbjuder språkstipendium till en elev per år för att
motivera eleverna att läsa finska. Stipendiet finansieras av statsbidraget och
består av presentkort, godis och bok.
Nytt för i år är att finsk undervisning erbjuds inom förskoleklass, samt att
undervisningen ökat från en till två timmar i veckan. Undervisningen går under
utbildningsförvaltningens budget. Det är rektorernas ansvar att informera om
rätten till finsk undervisning och språkval, vilket görs varje år ute på skolorna
och på Unikum, kommunens lärplattform.
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Skola och förskola: Omvärldsbevakning

Smedjebackens kommun

Hallstahammars kommun

Idag arbetar kommunen inte speciellt aktivt med att samarbeten och främjande
av barn och ungas utveckling, men det finns ambitioner om att samverka mer
kring detta.

Gruppen med barn och unga beskrivs som svåra att nå inom kommunen. För
att nå ut har en idé varit att utveckla samarbete med elevråden. Nu pratar de
om att börja arbeta med fokusgrupper, men det är bara på planeringsstadiet.

Kommunen erbjuder inte förskola med finsk profil, efterfrågan saknas. I
dagsläget informeras inte vårdnadshavare specifikt om nationella minoriteters
rättigheter, men de jobbar på att detta ska börja göras.

Kommunen erbjuder förskola på finska till väsentlig del genom två avdelningar
på en förskola. Alla som söker förskola i kommunen behöver göra ett aktivt val
i e-tjänsten Ansökan om förskola. Man behöver fylla i om man önskar förskola
på finska eller inte för att komma vidare i ansökningsprocessen. De har skickat
ut information till alla vårdnadshavare i förskola och grundskola genom
webben, sociala medier, annonser, vid möten osv. Intresset är dock lågt.

Det finns beredskap för modersmålsundervisning, men ingen efterfrågan idag.
För att nå barn och unga och främja deras utveckling och användning av
finska tillhandahåller kommunen finsk litteratur, media, barnböcker och spel.
De har en språkhörna på biblioteket, köper ibland in tvåspråkig teater och
samverkar med biblioteket.
Utdelning av språkpaket med inspiration och råd på finska (eller samiska) till
nyblivna föräldrar eller småbarnsfamiljer som har anknytning till finska (eller
samiska) sker via biblioteket.

Kommunen erbjuder finska som modersmålsundervisning, men saknar lärare
och har därför skrivit avtal med en fjärrskola. Det har dock inte kommit igång,
då det verkar vara långa processer. Undervisning genom fjärrskola får dock
inte erbjudas till barn i förskoleklass. Ambitionen är att kommunen ska erbjuda
en modersmålslärare, och de håller på att rekrytera en modersmålslärare.
Kommunen erbjuder barnböcker på finska och har i år satsat på att även köpa
in böcker med enklare finska. De har ipads med appar som kan fås på finska.
En rättighetskasse har delats ut via biblioteket, och ett bok- och språkpaket till
alla förskolor samt till alla skolbiblioteken.
Bokpaket med information om rätt till modersmålsundervisning och förskola
har har delats ut till barnfamiljer.
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Skola och förskola: Omvärldsbevakning

Älvkarlebys kommun

Tierps kommun

För att nå barn och unga fokuserar finsk förvaltning i Älvkarleby mycket på
språkrevitalisering.

Kommunen har inte kommit igång med samråd för barn och unga, men det
finns mycket idéer och ambitioner för att engagera barn och unga. För att
informera vårdnadshavare används skolans lärportal och kommunens
hemsida samt i förekommande fall lokalpress.

Kommunen har ingen avdelning med finsk profil inom förskola. Det finns en
finskspråkig pedagog på en förskola, men denna har inget speciellt ansvar.
Inom förskola informerar de digitalt, genom webbenkät till barnens
vårdnadshavare där de får fylla i önskemål. Digital kommunikation med
föräldrar har tillkommit efter föräldrarnas önskemål.
Kommunen har en modersmålslärare som arbetar inom skola, och det pågår
en process för att denna modersmålslärare ska börja undervisa som språkstöd
inom förskola. Undervisning ges 1 gång i veckan, 1-2 timmar.
Modersmålsläraren kan även hålla samråd och dialog med barnen, de kan
exempelvis önska aktiviteter vilket förmedlas till samordnaren.
Kulturupplevelser har getts i form av teater för förskolebarn. Kommunen
planerar även en föräldrarträff.

Kommunen har ingen förskola eller avdelning med finsk profil. De har en
vakant tjänst som ambulerande språkstöd inom förskola, där det beskrivs vara
svårt att rekrytera.
Inom skola har ca 20 elever ansökt om modersmålsundervisning, och där finns
flera ambulerande språklärare.
Kommunen köper in böcker på finska och försöker annonsera på olika kanaler.
Kultur och fritid arrangerar tvåspråkiga föreställningar som riktas till barn och
unga. Därtill har kommunen ett språkstipendium, samt erbjuder en
rättighetskasse med information till ungdomar. I samarbete med BVC delas
bokpaket ut.

Kommunen har utbildat sina svenskspråkiga pedagoger i hur de kan använda
Ipads i språkrevitaliseringssyfte, där man tillsammans med barnet använder
appar med finska som språk.
Kommunen delar ut språkstipendium i form av presentkort på adlibris till de
som visat särskilt intresse för språket. Därtill delas bokpaket och
rättighetskasse ut via biblioteket.
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Skola och förskola: Sammanställning
Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner
Östhammar

Karlskoga

Smedjebacken

Hallstahammar

Älvkarleby

Tierp

Oxelösund

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Finskspråkig
förskolepedagog

Finskspråkiga
förskolepedagoger

Nej

N/A

Finskspråkig
förskolepedagog

Nej, vakant
tjänst

1 gång/vecka
på 2 förskolor

-

-

-

2 h/vecka

40 min/vecka

Beredskap
finns

Skola & förskola
Förskola eller avdelning med finsk profil
Språkpedagog (om förskola/avdelning saknas)
Språkmaterial på finska för förskole-/skolbarn
Finska appar för Ipad
Modersmålsundervisning i skola

Språkstipendium

-

-

Rättighetskasse med information till ungdomar

-

-
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Fjärrskola

-

-

1-2
timmar/vecka

Ja

45 min/vecka
Information vid
val till fsk och
skola

Information
går ej ut

Rutin för att informera vårdnadshavare

Bokpaket till barnfamiljer

-

-

-

-
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Skola och förskola: Analys och slutsatser

I förhållande till de kommuner som ingått i
omvärldsanalysen har Oxelösund en
genomsnittlig ambitionsnivå i sitt arbete
inom skola och förskola.

Analys och slutsatser
I jämförelsen av kommunernas arbete inom
skola och förskola återfinns de största
gemensamma utmaningarna. Det är överlag
svårt att engagera och nå föräldrar, barn och
unga. Samtliga kommuner har ambitioner och
idéer för att förbättra användningen av det
finska språket och föra en dialog genom
samråd, men uttrycker svårigheter i att
genomföra dessa. En orsak är bristande
efterfrågan och engagemang från samhället
när det kommer till exempelvis finsk förskola
och modersmålsundervisning.
Av de jämförda kommunerna är det enbart en
som erbjuder förskola med finskspråkig
avdelning. Tre kommuner har finskspråkiga
förskolepedagoger, en saknar finskspråkig
pedagog, och en kommun har en vakant tjänst
för språkpedagog. I jämförelse med detta har
Oxelösund en ambulerande språkpedagog som
besöker två förskolor en gång i veckan. Utifrån
denna information anser vi att Oxelösund har
en jämförbar nivå när det gäller att erbjuda
förskolepersonal med finsk språkkompetens.
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Vi har även inhämtat information kring
modersmålsundervisning i skola, vilket samtliga
kommuner erbjuder eller har beredskap för. Det
finns efterfrågan i 4 av de 6 kommunerna.
Oxelösund har undervisning 45 min/vecka,
vilket är något lägre än två av kommunerna
som erbjuder 1-2 timmar/vecka.

Majoriteten av kommunerna delger information
om rättigheter och möjligheterna till finsk
förskola och modersmålsundervisning. Oftast
finns informationen tillgänglig i samband med
ansökan. Rutiner för att därefter arbeta med att
systematiskt informera vårdnadshavare saknas
i Oxelösund och i flera andra kommuner. Det
finns även exempel på kommuner som är
bättre på att informera och kommunicera med
vårdnadshavare genom hemsida/lärplattform,
lokalpress, i skolor och genom möten.
Sammanfattningsvis ser vi att det finns
skillnader i hur aktivt kommunerna arbetar för
att informera denna målgrupp. En gemensam
utmaning är dock att hålla en dialog och
samråd med barn och unga. Ingen kommun
från omvärldsbevakningen beskriver ett
systematiskt arbete kring detta, men uttrycker
att det är ett viktigt område att utveckla. Det
beskrivs ambitioner om att uppmärksamma
minoritetsspråk i elevråd inom skolor. En
kommun beskriver även att det går att hålla
dialog med barn via modersmålslärare. För
Oxelösund som nyligen påbörjat ett arbete
kring samråd med barn och unga är det viktigt
att utveckla en systematik och fungerande form
för involvering och dialog med målgruppen.
Tre kommuner delar ut språkstipendium
för att motivera eleverna till att läsa finska,
vilket kan ses som ett gott exempel på hur
incitament kan ges till denna målgrupp.
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Vård och omsorg

Vård och omsorg: Lagstiftning

Vad säger lagen om vård och omsorg?

Kommunen ska erbjuda vård och
service av finsktalande personal

Kommunen ska beakta äldres
behov av att upprätthålla sin
kulturella identitet

Kommunen ska erbjuda den som begär det att
få hela eller väsentlig del av vård och service
inom ramen för äldreomsorgen av personal som
behärskar finska.

Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg
som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella
identitet.

I 5 kap. 6 § regleras socialtjänstens planering av
äldreomsorgen och där finns en bestämmelse
som uttryckligen gäller nationella minoriteter.
Där anges att kommunen ska verka för att det
finns tillgång till personal med kunskaper i
finska, meänkieli eller samiska där detta behövs
i omvårdnaden om äldre människor.

Av förarbetena till lagen framgår att det ofta är
av stor betydelse för livskvaliteten och
tryggheten för en äldre person att få vistas i en
språklig och kulturell miljö som liknar den de är
vana vid sedan tidigare. Att på ett värdigt sätt
bemöta äldre inom omsorgen kräver mycket av
såväl personal som förvaltning. Detta innebär
att det utöver språkkompetens också finns ett
behov av kulturkompetens hos personalen och
berörd förvaltning, och därigenom en respekt
och lyhördhet för kulturella behov, seder och
koder.

Av förarbetena framgår att de äldre bör ha
möjlighet att tala med personal på sitt språk flera
gånger per vecka. Personalens språkkunskaper
bör vara sådana att de möjliggör ett meningsfullt
samtal med den äldre.
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Kommunen ska informera den som
söker bistånd om sina rättigheter
Kommunen ska informera den som söker
bistånd inom ramen för äldreomsorg om
möjligheterna till service och omvårdnad.
Av förarbetena till lagen framgår att en viktig
faktor är vilken information kommunen lämnar
om den service de kan erbjuda och sättet vilket
denna information lämnas på.
Informationen bör utformas på ett sätt som gör
den tillgänglig för äldre personer och lämnas i
ett så pass tidigt skede att den äldres önskemål
om omsorg på minoritetsspråket kan beaktas
inför beslut om erbjudande av insatser.
Samtidigt bör inte informationen lämnas allt för
tidigt eller slentrianmässigt, eftersom den ska
ha tydlig koppling i tid till ansökan.
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Vård och omsorg: Oxelösunds kommun

Vård och omsorg i Oxelösunds kommun
I Oxelösunds kommun fattade vård- och omsorgsnämnden under 2017 ett beslut
om att införa en finsk profil på två avdelningar inom särskilt boende för äldre och
på en hemtjänstgrupp. Lanseringen påbörjades direkt efter beslutet men arbetet
föll efter ett tag på grund av personalbyten och svag förankring i hela
organisationen.

Enligt äldreomsorgsförvaltningen har de inte etablerat en rutin med information
om nationella minoriteters rättigheter till brukare. Det finns inte heller någon rutin
för att informera om nationella minoriteters rättigheter till de som söker bistånd.
Huruvida information ges beror idag på hur insatt den enskilda
biståndshandläggaren är. Beslut om dessa punkter finns i kommunens
handlingsplan.

Idag finns det en finsktalande personal och en finsktalande brukare på en
avdelning som var tänkt att bli en finsk avdelning. Informationen om att en finsk
avdelning ska utvecklas uppges inte ha nått berörda parter inom kommunen,
vilket resulterat i att informationen till individer om möjligheten att placeras på
denna avdelning varit bristfällig. Det pågår diskussioner om att skapa en intern
kö till denna avdelning.
Det finns därtill finskspråkig personal inom säbo och hemtjänst. Kommunen
uppger att de saknar en helhetsbild av personalens språkkompetens, och det
finns därför en punkt i handlingsplanen om att kartlägga personalens
språkkunskaper. Språkkurser har tidigare erbjudits till vårdpersonal och
språkparlörer har delats ut.
Kommunen har genomfört språkombud och olika aktiviteter för minoriteterna på
äldreboendena.
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Vård och omsorg: Omvärldsbevakning

Östhammars kommun

Karlskoga kommun

Kommunen har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen.

Kommunen har en helt finskspråkig demensavdelning där det är stor
efterfrågan vilket lett till att alla får inte plats. En finskspråkig somatisk
avdelning är på gång, och inom 2 år är planen att det mestadels kommer vara
finsktalande personer placerade där.

Det finns personal med finsk språkkompetens inom äldreomsorgen.
Kommunen har fler medarbetare än brukare som är finsktalande just nu.
Dessa är utspridda på tre orter där det finns äldreboende och hemtjänst.
Verksamheterna försöker matcha så att finsktalande personal jobbar med
finsktalande brukare, även inom hemtjänsten.
Statsbidraget används för att anordna en finskspråkig mötesplats för
pensionärer. Innan pandemin har volontärer ordnat sång- och musikstunder på
äldreboenden där det finns finsktalande brukare.
Kommunen förväntar sig att det kommer finnas större behov från brukare i
framtiden till följd av den demografiska utvecklingen.
Information om rätten till äldreomsorg på finska går ut genom lokala tidningar.
För att informera de som söker bistånd om sina rättigheter saknas idag en
rutin. Uppfattningen är att biståndshandläggare har bristfälliga kunskaper om
rättigheterna. Kommunen planerar att hålla utbildningar till
biståndshandläggare för att informera och tydliggöra att de måste informera
om dessa rättigheter.

Utöver dessa avdelningar finns personal med finsk språkkompetens på de
flesta boenden och även inom hemtjänsten. Kommunen har övervägt att bilda
en finsk hemtjänstgrupp men det saknas uttalat behov för detta.
Varje vår och höst inventeras personalens språkkompetens.
Fortbildningsdagar i finska hålls årligen för vård- och omsorgspersonal.
Ideella föreningar ordnar i samarbete med kommunens finska förvaltning
aktiviteter på den finska avdelningen samt inom öppen dagverksamhet. De har
bra samarbete med kommunens aktivitetssamordnare som ordnar
musikunderhållning, tipspromenader med mera i olika vårdboenden. De flesta
externa ”underhållare” besöker även den finska avdelningen (musik, författare
mm).
Det beskrivs att medborgarna “vet” att det finns avdelningar med finsk profil.
De kan vid ansökan lämna önskemål om att bo där, men det är behovet som
styr vem som är näst på tur. Det går även ut broschyrer med information.
Biståndshandläggare informerar samtliga som söker bistånd om deras
rättigheter. Det finns finskspråkig biståndshandläggare.
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Vård och omsorg: Omvärldsbevakning

Smedjebackens kommun

Hallstahammars kommun

Kommunen har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen idag,
men de för en dialog kring att ta fram en tvåspråkig avdelning. Det finns
finsktalande personal på alla äldreboenden förutom på kommunens
demensboende. Det finns även finsktalande inom hemtjänst.

Kommunen har en finsk avdelning med tio platser på ett nytt boende med
finsktalande personal dygnet runt. Efterfrågan är stor. Där finns bland annat
bastu som även individer med hemtjänst kan komma och använda.

Kommunen ska göra en kartläggning inom omsorgspersonalen där de
efterfrågar frivilliga som talar finska och kan tänka sig vara ombud på sitt
särskilda boende. De vill också hitta ombud inom hemtjänsten. Ambitionen är
att bilda ett team för dem som kan vara språkombud.
Inom finskt förvaltningsområde är en stödperson för äldre anställd som
anordnar aktiviteter, är anhörigstödjare, och besöker finsktalande på
kommunens särskilda boenden. Finska äldre träffas regelbundet tillsammans
med stödpersonen i förvaltningsområdets lokal på servicehuset Gläntan.
Finska PRO är fortfarande aktiva.
Smedjebacken är med i ett regionalt nätverk som ses ett par gånger per år.
Deltar gör region Dalarna, samordnare från kommuner, Bibliotek Dalarna
(länsbiblioteket) samt handläggare från länsstyrelsen. Inom detta forum har de
mer fokus på vård- och omsorgsfrågor.
Biståndshandläggare informerar de som söker bistånd om sina rättigheter.
Den finska stödpersonen har tagit fram informationsmaterial genom en
broschyr och är ibland med på möten för att informera och stötta.
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Det finns finsktalande personal inom socialförvaltningen, särskilda boenden,
Lss, hemtjänst, förebyggande verksamhet. Finska kan man tala när man vill i
princip.
Det finns finska äldreombud som individer kan vända sig till för att få råd, stöd
och vägledning i frågor som berör deras livssituation. Det kan till exempel vara
hjälp i kontakter med olika myndigheter eller att framföra klagomål. Det kostar
ingenting att vända sig till äldreombudet och individen kan vara anonym. Det
går att få hjälp av äldreombuden på svenska eller finska.
De har aktiva pensionärsorganisationer som sprider information om den
service som erbjuds för de äldre. Samordnaren åker ut och informerar PRO ,
församlingen och finska föreningen om aktuella saker eller om det är något
särskilt som behöver lyftas med hela gruppen. Samråd hålls med finska
pensionärsföreningar.
Nyligen anställdes en finsktalande till verksamheten Förebyggande, där man
vill arbeta för att bryta isolering och erbjuda aktiviteter för kommunens årsrika.
Det finns god kännedom om att kommunen har en finsk avdelning och
biståndshandläggarna informerar om detta och om sverigefinnarnas
rättigheter. Tolk tas in vid behov.
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Vård och omsorg: Omvärldsbevakning

Älvkarlebys kommun

Tierps kommun

Älvkarleby kommun har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen.
Det finns personal med finsk språkkompetens på äldreboenden och inom
hemtjänst. Språkkurser har genomförts för undersköterskor inom
äldreomsorgen. Kommunen håller även inspirationsdagar där de finsktalande
undersköterskorna samlas.

Tierps kommun har inte avdelningar med finsk profil inom äldreomsorgen.
Några undersköterskor pratar finska, men det är överlag låg kunskap bland
personalen i det finska språket.

På ett boende hålls veckovisa pensionärsträffar där en avlönad person håller i
mötet. Lönen finansieras av statsbidraget. Cirka 50 finsktalande pensionärer
deltar.
Kommunen har särskilda aktiviteter för äldre vid nationella minoritetsdagar
såsom musikunderhållning, finsk mat och fika.

För äldreomsorgen finns ett digitalt rehabiliteringsverktyg (Sävelsirkku) som
undersköterskor och kulturombud kan använda med de äldre. Där finns finska
sånger och berättelser som boende kan känna igen. Användandet av verktyget
är lågt.
De som söker bistånd informeras av handläggare om sina rättigheter i
samband med biståndssamtalet.

På ett nybyggt äldreboende brukar de bjuda in och hålla finsk underhållning,
vilket är öppet för alla.
Handläggare på IFO ger första informationen om nationella minoriteters
rättigheter, och delar ut broschyrer.
Kommunen har via Ipads tillgång till ett digitalt verktyg/app som används av
äldre för att lyssna på musik med mera.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC
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Vård och omsorg: Analys och slutsatser

Oxelösund har en jämförbar
ambitionsnivå kring aktiviteter och
insatser inom vård och omsorg I
förhållande till de jämförda kommunerna.
Däremot saknas rutiner för att informera
äldre och biståndssökande om nationella
minoriteters rättigheter, och det är oklart
hur nationella minoritetsdagar
uppmärksammas. Andra kommuner
arbetar bättre dessa områden.

Analys och slutsatser
I jämförelsen av kommunernas arbete med
vård och omsorg har vi tittat på utbudet av
finska avdelningar på äldreboenden,
personalens språkkompetens, finska aktiviteter,
samt rutiner för att informera äldre och
biståndssökande om nationella minoriteters
rättigheter.

Samtliga kommuner har aktiviteter för äldre
såsom musikunderhållning. Därtill
uppmärksammas nationella minoritetsdagar
genom exempelvis finsk mat, fika och
musikunderhållning. Baserat på detta indikerar
jämförelsen att andra kommuner är bättre på
att uppmärksamma nationella minoritetsdagar
än Oxelösund.

Det framkommer att 2 av 6 kommuner har
äldreboenden med finsk profil. I dessa
kommuner är efterfrågan hög. Det finns god
kännedom om att kommunerna har en finsk
avdelning, och biståndshandläggarna
informerar om detta. Oxelösund har ett beslut
om att införa finsk avdelning, men detta är ej
genomfört.

Majoriteten av kommunerna beskriver att
biståndshandläggarna har rutiner för att
informera om nationella minoriteters rättigheter.
Det lyfts även att pensionärsorganisationer kan
vara behjälpliga i att sprida information.

I samtliga kommuner finns språkkunskap bland
personal inom både särskilda boenden och
inom hemtjänst. Tillgängligheten till finskspråkig
personal varierar dock mellan kommunerna.
Flertalet kommuner planerar att genomföra en
kartläggning av språkkompetens för personalen
inom vård och omsorg. Detta finns även i
Oxelösunds handlingsplan. Vi kan konstatera
att Oxelösund erbjuder en jämförbar vård och
service av finsktalande personal jämfört med
de fyra kommuner som inte har äldreboenden
med finsk profil.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Två av de jämförda kommunerna erbjuder
språkkurser och/eller fortbildningsdagar till
vårdpersonal, vilket även erbjudits i Oxelösund.

I Oxelösund saknas rutiner för att informera om
nationella minoriteters rättigheter vid ansökan
om bistånd och möte med handläggare.
Kommunen bör prioritera att utforma rutiner
och etablera dessa för att förbättra sitt
informationsarbete och uppfylla kraven i lagen.
En kommun i jämförelsen som uppger att de
saknar rutin för att informera de som söker
bistånd om nationella minoriteters rättigheter
planerar att hålla utbildningar med
biståndshandläggare. Detta är ett exempel på
insats som Oxelösund också kan beakta.
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Vård och omsorg: Sammanställning
Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner
Östhammar

Karlskoga

Smedjebacken

Hallstahammar

Älvkarleby

Tierp

Oxelösund

Avdelning med finsk inriktning

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Information till samtliga som ansöker boende att det finns boende med finsk
profil

N/A

N/A

N/A

N/A

Vård & Omsorg

N/A

Finskspråkig personal på särskilda boenden
Finskspråkig personal inom hemtjänst

Information
saknas

*
-

-

Stödperson

Äldreombud

Kontaktperson
inom
äldreomsorgen

Kulturombud

Språkombud

Nej, rutin
saknas

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej, rutin
saknas

Ja

-

Ja

-

Varje vecka

-

-

Digitalt rehabiliteringsverktyg för äldre

-

-

-

-

Språkkurser eller fortbildningsdagar i finska för vårdpersonal

-

-

-

Finsktalande ombud eller stödperson
Finska aktiviteter (t ex musikunderhållning)
Information till samtliga som ansöker om bistånd om nat.min-rättigheter
Finskt pensionärsmöte (ej samråd)

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

* Det finns även finsktalande personal inom socialförvaltningen, LSS, förebyggande
verksamhet.

-

-
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Språk och kultur

Språk och kultur: Lagstiftning

Vad säger lagen om språk &
kultur?
I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för
att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.
Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter
att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC
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Språk och kultur: Oxelösunds kommun

Språk och kultur i Oxelösunds
kommun
Kommunen har ett kulturutbud med filmer, konserter och minoritetsdag. På
biblioteket finns det en avdelning med böcker på minoritetsspråk för barn och
vuxna.
De har haft ambitioner om att nå ut till alla åldersgrupper med aktiviteter, även
barn och unga, men oftast är det äldre personer som hör av sig och deltar.
Få barn är helt finskspråkiga i kommunen, de är oftast tvåspråkiga eller pratar
lite finska. Kommunen försöker få in finska normer genom inslag i svenskt
kulturutbud så att barnen ska känna igen sig och känna sig stolta, exempelvis
genom inslag av finska i en föreställning.
Kommunen har samverkan med Norrköpings kommun samt sverigefinska
församlingsarbete vid Svenska kyrkan i Oxelösund, Nyköping och Norrköping
och arrangerar tvåspråkigt familjeläger för barn och föräldrar över en helg.
Lägret utgör en samlingsplats för familjer för att få dem att känna att de tillhör
normen då de träffar andra familjer som lever i en tvåspråkig vardag. Det är en
uppskattad och årlig sammankomst med cirka 50-60 deltagare.
Kommunen har även hållit språkkurser som varit särskilt riktade till dem som
tappat språket och vill börja prata mer finska. De har även tidigare erbjudit
språkkurser för vårdpersonal.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC
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Språk och kultur: Omvärldsbevakning

Östhammars kommun

Karlskoga kommun

Kopplat till språk och kultur har det varit svårt att organisera aktiviteter under
2021. Det är främst två föreningar som organiserat en del kulturevenemang.
En förening organiserar barnaktiviteter. Den andra har organiserat sångprojekt
med allsång, orkester och solister. Ett projekt och initiativ från en förening som
startat 2021 är insamlandet av livsberättelser från sverigefinnar, som ska
sammanställas i bok eller liknande.

Finskt förvaltningsområde arbetar nära biblioteket. Håller bland annat
gemensam tipspromenad, barnteater och författarbesök. Finskt
förvaltningsområde anordnar mycket aktiviteter genom statsbidraget, men i
planeringen för 2022 är aktiviteterna mer delade med andra förvaltningar.
Folkhälsan står för den maten som bjuds till äldreomsorg. De aktiviteter som
anordnas på skolan går på skolans budget.

Kommunen erbjuder vanligtvis musikteater, finska filmer samt böcker genom
biblioteket. Kommunen marknadsför konserter och teater som erbjuds och
finansieras av andra aktörer, exempelvis från riksteaterföreningen. Tidigare har
språkkurser erbjudits, men inte längre då efterfrågan saknas. Ser nu över
möjligheter till samarbete med gymnasiets vård och omsorgsprogram, för att
erbjuda vårdfinska som extra kurser.

Under 2022 firar kommunen 10 år som finsk förvaltning och har följande
aktiviteter planerade: bio, teater, föreläsningar, allsångskvällar både inomhus
och utomhus 4 ggr/år, länsseminarier till kulturchefer och kultursekreterare i
länet, samt folkhälsan. Under 2022 planeras en temavecka “mina rötter”
tillsammans med folkhälsan, som ska vara öppen för alla elever och ge dem
möjlighet att släktforska.

Kommunen vill jobba mot att mer kulturaktiviteter ska genomföras inom olika
verksamheter, för att flytta fokus från att finansiera kultur till att finansiera skola
och omsorg. Eftersom statsbidraget primärt ska vara till merkostnader för
förvaltningsområdet och kommunikation så borde finansiering av kultur vara
“plan B”. Det finns tankar om att flytta en del av statsbidraget till ex
äldrenämnden så de kan använda bidraget mer strategiskt. Nu går bidraget
under koordinatorns/samordnarens ansvar och då går det lätt till
kulturaktiviteter och annonsering.

Utöver aktiviteter där kostnader delas med biblioteket, eller de aktiviteter som
skolan eller folkhälsan står för, betalas de flesta aktiviteter av statsbidraget. De
jobbar för en ändring av detta eftersom flertalet aktiviteter hör till kultur och
fritid, inte enbart finsk förvaltning. Det finns även en önskan om att alla
förvaltningar ska ta mer ansvar och anordna aktiviteter för att uppmärksamma
minoriteter.

Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat genom mat på
äldreboenden, flaggning vid kommunhuset, och skyltning i biblioteket.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

För att fira nationella minoritetsdagar sker bland annat flaggning, och det ges
finsk mat inom äldreomsorg två gånger per år vilket bekostas av folkhälsan.
Kommunen ska hålla en utställning i samband med självständighetsdagen. De
planerar även bild-och skrivtävling, tipspromenad, barnföreställning, samt
bastu på torget på nationella bastudagen. Genom ABF erbjuds kurser i finska.
42

Språk och kultur: Omvärldsbevakning

Smedjebackens kommun

Hallstahammars kommun

I Smedjebackens kommun hålls bokcirklar, författarbesök, finska filmer, musik
och teater. Föreläsningar arrangeras ibland på biblioteket och ibland i Folkets
hus. I den kommunala konsthallen har finsk samtidskonst visats fler än en
gång. En utställning från Åbo resulterade även i skapande skola-verksamhet
med en av de finländska konstnärerna. Syftet med detta var att låta
skolklasser i Smedjebacken komma i kontakt med konst från Finland då
väldigt många av barnen har far- och/eller morföräldrar från Finland.

Kommunen erbjuder bl a. filmer, barnteater och teater, musikunderhållning på
äldreboenden, föreläsningar, temadagar, föreläsning för högstadieelever.
Författarturnéer samordnas i länet. På biblioteket erbjuds finsk barnteater, där
statsbidraget betalar arvode men biblioteket står för personalkostnader.
Samrådet har mycket inflytande i aktiviteter som rådgivande grupp, och är
även med och hjälper till och arrangerar aktiviteter.

I samverkan med regionteatern, riksteatern och teatrar i finland hålls något
som kallas Finska teaterslingan, vilket visas fysiskt och ibland digitalt. Tre
förvaltningskommuner turas om att visa den finska teatern i de tre orterna.
Riksteaterns lokalavdelningar är med och hjälper till. Förvaltningskommunerna
turas om att betala teater och buss genom statsbidraget.
Finsk förvaltning krokar arm med hälsofrämjaren i kommunen som jobbar mot
äldre, och kan vara med och se till att det kommer musiker till träff efter
exempelvis en promenadaktivitet för äldre. Ibland finansieras detta av
kulturbudgeten, och ibland från statsbidraget.
Tidigare har språkkurser erbjudits, men det görs inte idag. Om de lyckas skapa
språkombud kan det bli aktuellt på nytt.
Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat i biblioteket och
genom flaggning.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Hallstahammar är med i ett nätverk i Västmanland - Nätverket Finnet
Västmanland, som jobbar för att tillsammans kunna erbjuda högklassig
sverigefinsk och finsk kultur i länet. Under 2019 bjöd de tillsammans med flera
aktörer länets invånare på över 100 offentliga sverigefinska/finska evenemang.
Varje år samarbetar Västmanlands läns sex finska förvaltningskommuner med
Sverigefinska pensionärsorganisationen i länet. Tillsammans arrangerar de ett
språkläger för barn och deras anhöriga. Kommunen finansierar det
språkrevitaliserande programmet genom statsbidraget.
Kommunens mödravårdscentraler har fått språkpaket för att inspirera och
uppmuntra familjer att lära barnen finska. Målet framöver är att utveckla
fokusgrupper och fånga in barn och ungas upplevelser ännu mer. I nästa
handlingsplan blir fokus på barn och unga och att jobba mer med den
gruppen.
Nationella minoritetsdagar uppmärksammas bland annat genom flaggning,
böcker och informationsblad på biblioteket, fika på äldreboenden, samt mat på
skolor, förskolor och inom äldreomsorgen.
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Språk och kultur: Omvärldsbevakning

Älvkarlebys kommun

Tierps kommun

Kultur och fritid beskrivs som duktiga på att anordna olika aktiviteter. Vissa
aktiviteter anordnar kultur och fritid själva, och ibland stöttar finsk förvaltning
med finansiering, t ex vid större utställningar med författarbesök, föreläsningar,
workshops, barnteater mm. Oftast är aktiviteter på svenska med inslag av
finska. Om det enbart är på finska blir uppslutningen sämre.

I Tierps kommun upplever samordnaren att de jobbar aktivt med att
uppmärksamma nationella minoriteter. De har utställningar, föreställningar,
teater, föredrag och filmvisningar. De finska aktiviteterna finansieras främst av
statsbidraget.

Biblioteket har en avdelning med finska böcker. På ett nybyggt äldreboende
finns bastu, vilket delvis finansierades av statsbidraget. I kommunen anordnas
även en finlandia - konsert, julkonsert, finska käpphästar, filmer, och minst två
finska filmer per termin. Kommunen visar direktsänd teater som anordnas en
gång per häst av Uppsala Region.
Kommunen samarbetar med andra kommuner runt Gävle riksteater för att
exempelvis anordna buss till olika teaterföreställningar.
Information om kulturutbudet ges genom en kulturkalender som kan hämtas i
kommunhuset.
Språkkurser har genomförts för uskor inom äldreomsorgen. Det är låg
efterfrågan för detta.

Finsk förvaltning samarbetar med biblioteket kring inköp av böcker och filmer.
Finsk litteratur är den första avdelningen man kommer till i biblioteket.
Sverigefinska författarbesök anordnas med jämna mellanrum.
Kommunen håller på att bygga upp regional samverkan med samordnare i
andra förvaltningskommuner, regionen samt länsstyrelsen som träffas och
lyfter olika initiativ såsom släktforskning, föredrag, konserter med mera.
Språkkurser erbjuds inte, men kommunen har en samtalscirkel på finska en
gång per vecka. Samtalscirkeln är riktad mot enbart sverigefinnar och öppen
för alla åldrar. Finsk förvaltning samarbetar med ett studieförbund kring detta.
Cirkelledaren arvoderas av finskt förvaltningsområde genom statsbidraget.
Nationella minoritetsdagar uppmärksammas exempelvis genom flaggning och
skyltning på bibliotek. På sverigefinnarnas dag får personer inom
äldreomsorgen extra fika samtidigt som flaggor ställs fram på borden.

För att uppmärksamma nationella minoritetsdagar plockar biblioteket fram
böcker och information om alla minoriteter. Kommunhuset flaggar. På ett
äldreboende ges musikunderhållning från finland till fikat, vilket är öppet för
alla. Kommunen ersätter artist och bjuder på tårta.
Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC
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Språk och kultur: Analys och slutsatser

I förhållande till de kommuner som
ingått i omvärldsanalysen har
Oxelösund en genomsnittlig
ambitionsnivå inom området språk och
kultur.

Analys och slutsatser
Samtliga kommuner uttrycker att arbetet med
kultur och kulturella aktiviteter är och har varit
prioriterat inom finsk förvaltning. Varje kommun
har återkommande aktiviteter där bland annat
föreställningar, konserter, filmer och teater hålls
årligen. Samtliga kommuner har en finsk
avdelning på biblioteket.
Därtill genomför ett par kommuner språkriktade
insatser såsom språkkurser och samtalscirklar.
Oxelösund erbjuder språkkurser, men
samarbetar också med andra kommuner och
svenska kyrkan för att erbjuda ett tvåspråkigt
familjeläger. En till kommun anordnar ett
liknande läger. Detta tyder på en något högre
ambitionsnivå kopplat till språkriktade insatser
inom Oxelösund jämfört med majoriteten av de
jämförda kommunerna.

Samtliga kommuner uppmärksammar
nationella minoritetsdagar på olika sätt, ofta
genom flaggning och skyltning i bibliotek.
Några kommuner beskriver även att de har
aktiviteter inom äldreboenden. Däremot har det
inte framkommit att minoritetsdagar
uppmärksammas inom förskolor eller skolor.
Inom detta område bedömer vi att Oxelösund
överlag har färre aktiviteter inom kommunens
verksamheter för att uppmärksamma nationella
minoritetsdagar, än de jämförda kommunerna.
Vi bedömer att helhetsbilden för Oxelösunds
arbete med språk och kultur är jämförbar med
övriga kommuner. Några kommuner har fler
insatser, några har färre.

Att samverka med andra aktörer för att anordna
aktiviteter såsom konserter och författarbesök
uttrycks som en bra väg för att dela på
kostnader för att erbjuda fler aktiviteter till den
sverigefinska befolkningen.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Ett gemensamt utvecklingsområde som
uttrycks i flertalet kommuner är att verka för att
alla förvaltningar ska ta mer ansvar och
anordna aktiviteter för att uppmärksamma
minoriteter. I dagsläget hamnar det stora
ansvaret på samordnaren och kultur- och
fritidsförvaltningen.
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Språk och kultur: Sammanställning
Vad gör kommunerna inom ramen för det finska förvaltningsområdet?

Kommuner
Östhammar

Karlskoga

Smedjebacken

Hallstahammar

Älvkarleby

Tierp

Oxelösund

Tvåspråkigt familjeläger

-

-

-

1 helg/år

-

-

1 helg/år

Språkkurser och övriga språkaktiviteter

-

Språkkurser

-

Språkpaket

Språkkurser

Samtalscirkel

Språkkurser

Författarbesök

-

Språk & kultur
Filmer
Konserter, musikuppträdanden
Uppmärksammande av nationella minoritetsdagar
Avdelning med finska böcker på biblioteket
Föreställningar, barnteater/teater

Allsång
Föreläsningar

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

-

-

-

-

-

-
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3

Sammanfattning och
slutsatser

Slutsatser från omvärldsanalysen med fokus på Oxelösunds
kommuns arbete med finskt förvaltningsområde
Mål och riktlinjer
Utifrån den inledande genomlysningen har PwC bedömt att Oxelösunds kommun i
dagsläget inte uppfyller kraven i minoritetslagen då bl.a. handlingsplanen inte kan anses
vara beslutad på rätt nivå. Vid jämförelsen med andra kommuner blir det tydligt att
samtliga jämförelsekommuner har beslutat eller kommer besluta om mål, riktlinjer och
handlingsplaner på politisk nivå.
Omvärldsanalysen visar även att Oxelösund har liknande svårigheter som flera av de
jämförda kommunerna med att informera internt och genomföra aktiviteter i sin
handlingsplan, där barn och unga är en särskilt svår grupp att nå. Att integrera mål och
riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i respektive nämnds styrdokument kan
vara en väg för att synliggöra det delade ansvaret och säkerställa att information
kommer ut i hela organisationen.
Få av kommunerna uppger att de har en organiserad styrgrupp för finskt
förvaltningsområde.
Information, service och samråd
Vår bedömning är att kommunen uppfyller informationskravet som minoritetslagen
ställer. Jämförelsen visar att Oxelösund använder ungefär lika många kanaler som de
övriga kommunerna.
Kommunen erbjuder kontaktvägar på finska och uppfyller kraven i minoritetslagen.
Ambitionsnivån bedöms vara likvärdig med övriga kommuner inom området service.
PwC bedömer även att kraven på samråd uppfylls. För att höja statusen för det
minoritetspolitiska arbetet i Oxelösund kan ett råd med liknande upplägg som Karlskoga
kommun har vara ett gott exempel. Där deltar representanter från alla nämnder, KS
samt sverigefinnar.

Finsk förvaltning, En omvärldsanalys och kommunjämförelse
PwC

Skola och förskola
Vår bedömning utifrån den inledande genomlysningen är att Oxelösunds kommun i
nuläget inte uppfyller kraven i minoritetslagen kopplat till att erbjuda finsk förskola då det
bland annat saknas systematik i arbetet inom nämnden för att nå lagens krav.
Vid jämförelsen med andra kommuner blir det tydligt att majoriteten av kommunerna inte
erbjuder förskola eller avdelning med finsk profil. De flesta kommuner har finskspråkiga
förskolepedagoger och språkmaterial. Även om Oxelösund inte helt uppfyller lagkraven
håller de således en liknande utbudsnivå som övriga kommuner. Däremot är andra
kommuner bättre på att informera vårdnadshavare.
Oxelösund erbjuder något mindre tid för modermålsundervisning än två kommuner.
Språkstipendium är ett exempel på hur kommunen kan motivera elever till att läsa finska.
Oxelösund har under 2021 initierat ett samråd för barn och unga vilket vi ser som ett bra
initiativ för att involvera denna målgrupp. Jämförelsen visar att majoriteten av de andra
kommunerna har utmaningar inom detta område, vilket reflekterar en gemensam
utmaning kopplat till att föra en dialog med barn och unga och involvera dessa. Ett annat
sätt att nå målgruppen kan vara att lyfta minoritetsspråk inom skolans elevråd.
Vård och omsorg
Vi bedömer att kommunen inte uppfyller kraven i minoritetslagen kopplat till vård och
omsorg av äldre. Vi ser därtill att Oxelösund har en jämförbar ambitionsnivå kring
aktiviteter och insatser inom vård och omsorg i förhållande till de jämförda kommunerna.
Däremot saknas rutiner för att informera äldre och biståndssökande om nationella
minoriteters rättigheter, samt uppmärksammande av nationella minoritetsdagar, vilket
andra kommuner arbetar bättre med. Oxelösund bör prioritera att utforma rutiner och
arbeta systematiskt för att förbättra sitt informationsarbete inom vård och omsorg.
Kultur och fritid
Genom kommunens aktiviteter anser vi att de uppfyller de generella kraven på rätt till
språk- och kultur i minoritetslagen. Vi bedömer att helhetsbilden för Oxelösunds arbete
med språk och kultur är jämförbart med övriga kommuner.
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2022-03-29

KS.2021.118

Kommunstyrelsen

Svar på motion om införande av avgiftsfri undervisning i den
nya Kulturskolan
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Motionen avslås.
2. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utreda kommunens ekonomiska förutsättningar
för en avgiftsfri kulturskola samt att väga in frågan i arbetet med mål och budget 20232025.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna en motion
om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan.
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och bedömer att en avgiftsfri kulturskola kan
medföra utökningar, med merkostnader, och att det saknas medel för detta. Nämnden
föreslår att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning beträffande
ekonomiska förutsättningar och föreslår att motionen ska avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om vikten av
att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för kommunen att införa
avgiftsfri kulturskola, utreds och vägs in i det kommande arbetet med mål och budget inför
2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas utbildningsnämnden.
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Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-29

KS.2021.118

3. Ärendet
Kommunfullmäktige medgav 2021-09-15 (§ 84) Björn Johansson (MP) att lämna en motion
om avgiftsfri undervisning i Kulturskolan.
Motionären yrkar ”Att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan
avgiftsfri för alla elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola, dock till
högst 20 år” (sic!).

3.1 Ärendets beredning
Kommunstyrelseförvaltningen har begärt yttrande från utbildningsnämnden. Av yttrande
framkommer att en avgiftsfri kulturskola kan medföra utökningar, med merkostnader för
pedagoger, material samt instrument. Av yttrande framkommer vidare att
utbildningsnämnden får mindre anslag för sin verksamhet 2022. Det innebär att det saknas
budget för att införa en kostnadsfri kulturskola.
Nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen delar utbildningsnämndens bedömning. Inför 2022 saknas
ekonomiska förutsättningar, inom nämndens budget, för att göra undervisningen i kulturskolan avgiftsfri.
Förvaltningens ser inte heller att det finns utrymme i kommunens budget i övrigt att
finansiera uteblivna intäkter av avgifter samt ökade kostnader genom utökat anslag 2022.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Kommunstyrelseförvaltningen delar emellertid förslagsställarens bedömning om vikten av
att göra kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomiska förutsättningar.
Förvaltningen föreslår därför att de ekonomiska möjligheterna för kommunen att införa
avgiftsfri kulturskola utreds och vägs in i det kommande arbetet med mål och budget inför
2023-2025. Uppdraget föreslås tilldelas utbildningsnämnden.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-29
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-09-15, § 84
Protokoll från utbildningsnämnden 2021-11-22, § 64
Ekonomiskt underlag från utbildningsförvaltningen 2022-03-23
Beslut till:
Utbildningsnämnden (FÅ)
Förslagsställaren (FK)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §84

2021-09-15
Dnr KS.2021.1182021.118

Motion angående avgiftfri undervisning i den nya Kulturskolan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnar den till
kommunstyrelsen för beredning.
Dagens sammanträde
Björn Johansson (MP) inkommer med följande motion.
Motion om införande av avgiftsfri undervisning i den nya Kulturskolan.
Det har nu gått 10 år sedan vi i Miljöpartiet de gröna lämnade in vår motion om att öka
möjligheterna för barn och ungdomar att delta i och skapa kultur genom att bredda utbudet
och erbjuda alla konstformer i en kulturskola istället för att som då endast erbjuda en
musikskola.
Och även om det har tagit sin tid har musikskolan i Oxelösund efter beslut i
Utbildningsnämnden så sent som 2020-12-14 nu äntligen utvecklats till en kulturskola som
förutom undervisning i sång och musik även erbjuder teater, musikproduktion och kurser i att
rita, måla och skulptera. Kulturskolan som är öppen för barn och ungdomar i Oxelösund
mellan 5 och 20 år finns nu i den nya Oxelöskolans lokaler.
Bra så långt. Men det är nu hög tid att gå vidare i utvecklingen genom att i likhet med många
andra kommuner också göra Kulturskolan tillgänglig för alla elever oavsett socioekonomisk
bakgrund. Det handlar då främst om att undanröja ekonomiska hinder genom att avskaffa de
terminsavgifter för musikundervisning som Kulturskolan i huvudsak ärvt av den tidigare
Musikskolan och som för år 2021 uppgår till hela 750 kr per ämne och termin. För syskon
tillämpas syskonrabatt ”vilket gör att det för andra syskonet utgår halv avgift”, dvs 375
kr/termin. Avgiften för körsång är 300 kr/termin och för sånglek 500 kr/termin. För att delta i
ensemble utan att gå någon ämneskurs är avgiften idag 500 kr/termin.
Men det handlar samtidigt om att ta bort kurskostnaderna för de nya ämnesgrupperna Dans,
Teater och Rita, skapa, måla som nu är 500 kr samt kurskostnaden för Digitalt
musikskapande som är 750 kr. Däremot anser vi att terminsavgiften för instrumenthyra som
enligt ”Taxa för musikskola” är 150 kr/termin, kan vara skälig och rättvis i förhållande till de
elever som har egna instrument.
Undertecknad vill:
Att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan avgiftsfri för alla
elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola, dock till högst 20 år.
Oxelösund 2021-09-15
Miljöpartiet de gröna i Oxelösund

Björn Johansson
Utdragsbestyrkande

Blad

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-09-15

______
Beslut till:
Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ)

Utdragsbestyrkande

Blad

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden
Un § 64

2021-11-22
Dnr UN.2021.47

Motion om att införa avgiftsfri kulturskola
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Sammanfattning
Björn Johansson (MP) föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige den
2021-09-15 § 84 att med undantag för avgifter för instrumenthyra göra Kulturskolan
avgiftsfri för alla elever från och med 5 år till och med avslutad gymnasieskola,
dock till högst 20 år.
Kulturskolan är öppen för alla barn och ungdomar i Oxelösund mellan 5 och 20 år
och som vill skapa bild, musik, dans och teater. Kulturskolan finns på Oxelöskolan
och undervisningen sker enskilt, i grupp eller orkesterspel. Avgiften är 750 kr per
ämne och termin. Kulturskolan tillämpar syskonrabatt vilket gör att för andra
syskonet utgår halv avgift. Avgift för körsång är 300 kr per termin och för sånglek är
500 kr per termin. Vill man endast delta i ensemble utan att gå på någon
ämneskurs är avgiften 500 kr per termin.
Andra kommuner som har infört en avgiftsfri kulturskola har fått ökat antal elever
och det har skapats en kö. Medföljande merkostnader kan innebära att kulturskolan
då behöver utökas med fler pedagoger, inköp av material och fler instrument för
uthyrning.
Inför 2022 får utbildningsnämnden mindre anslag till sin verksamhet. Det gör att det
saknas budget för att införa en kostnadsfri kulturskola.
Motionen anses därmed besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Motionssvar angående avgiftsfri kulturskola
Protokollsutdrag KF 2021-09-15 Kf §84

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Utbildningsnämnden

2021-11-22

Dagens sammanträde
Framskrivet förslag
Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

Förslag
Ordförande Britta Bergström (S) yrkar bifall till framskrivet förslag.
______
Beslut till:
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2021-09-15 § 84

Utdragsbestyrkande

Blad 2

Underlag

1 (2)

Datum

Diarienummer

2022-02-23

Utbildningsförvaltningen
Eva Svensson

Avgifter 2022 Kulturskolan
Inledning
Med anledning av det återremitterande ärendet gällande avgifter för
Kulturskolan 2022 redovisas här intäkter och kostnader för Kulturskolan.
Sammanställningen är baserad på 2021 års resultat.
Intäkter (tkr)

Kostnader (tkr)

Avgifter

267

Bidrag

151

Övrigt

16

Anslag

2 384

Summa

2 818

Personal

-2 236

Lokaler

-476

Övrigt

-119

Summa

-2 830

Kommentar, intäkter
Kulturskolans intäkter utgörs till största del av anslaget. Avgifterna utgör
knappt 10 % av enhetens intäkter. Bidraget om 151 000 kr finansieras via
Kulturrådet och ansöks varje år. Bidraget söks för att bland annat
möjliggöra satsningar, utveckla verksamheten och bredda utbudet.
Bidragets omfattning kan variera från år till år.
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Kommentar, kostnader
Kostnaderna utgörs till största del av personal- och lokalomkostnader. De
övriga kostnaderna innefattar bland annat reparation av och reservdelar till
instrument, inköp av nya instrument, läromedel, hyra av datorer och dess
program, resor, hyra av minibuss, avgift till Kulturskolerådet, stimavtal,
notkopieringsavtal etc.

Kommentarer, instrument
Av de totala avgiftsintäkterna år 2021 om ca. 267 000 kr uppgår
instrumenthyran till ca. 15 000 kr.
Reparationskostnaden för instrumenten är ca. 10 000 kr/år. Utöver
reparationer tillkommer en kostnad för underhåll av instrumenten (bland
annat förbrukningsdelar och tillbehör) om ca. 15 000 kr/år.
Utbyte av instrument sker när budget tillåter det, vilket har varit en kostnad
på ca. 10 000-15 000 kr/år. De flesta av träblåsinstrumenten är inköpta på
1990-talet och är uttjänta. Under kommande år finns en förhoppning om att
köpa in minst 10 tvärflöjter och 5 saxofoner. En ny flöjt kostar omkring 7000
kr, kostnaden för en saxofon är omkring 8000 kr.

Eva Svensson
Förvaltningschef
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Datum

Dnr

2022-03-23

KS.2021.91

Kommunstyrelseförvaltningen
Susanne Gutke

Kommunstyrelsen

Svar på motion om anpassning av köken i kommunens skolor
och förskolor från mottagningskök till tillagningskök
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.

2. Sammanfattning
En motion har ställts av Björn Johansson (MP) till kommunfullmäktige gällande en
utredning om anpassning av köken i kommunens skolor och förskolor från
mottagningskök till tillagningskök, 2021-06-1670 § .
Vid sitt sammanträde den 20:e oktober 2021 Kf § 94 beslutade
Kommunfullmäktige att fastställa presenterat förslag till Kostpolicy. Denna
revidering av Kostpolicyn bygger på utredningen ”Utredning gällande måltidens
betydelse för det livslånga lärandet” som fastställdes av Kommunstyrelsen vid sitt
sammanträde den 2:a juni 2021 (KS 2021§ 91). Vid samma tidpunkt beslutande
kommunstyrelsen att om en enhet ska ha tillagningskök eller mottagningskök
beslutas vid varje nybyggnations-eller ombyggnationsbeslut.
Utbildningsnämnden har på remiss behandlat förslaget enligt motionen och anser
att den i motionen efterfrågade funktionen redan är uppfylld och anser motionen
vara besvarad. Kommunstyrelseförvaltingen hänvisar till kommunens kostpolitiska
program och har inget mer att tillägga
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-23
Sammanträdesprotokoll från utbildningsnämnden 2021-12-13
Johan Persson
Kommunchef

Susanne Gutke
Kostchef

Beslut till:
Förslagsställaren (FK)
Kostchef (FK)
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin
0155- 381 22
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Datum

Dnr

2022-03-29

KS.2021.88

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag om minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Medborgarförslaget beviljas.
2. Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas. Kostnad för minnesplatsen ska uppgå till maximalt 200 tkr.
3. Förslaget ställs till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till
finansiering via styrelsens investeringsreserv.

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges
veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en minnesplats för civila
och militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst. Önskemålet är att minnesplatsen
ska kunna invigas på veterandagen 29 maj 2023.
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt till kulturoch fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.
MSN tar inte ställning i frågan men bedömer att förutsättningar för att iordningsställa en
minnesplats finns. KFN ställer sig positiv till förslaget. Båda nämnderna saknar medel för
finansiering av en minnesplats.
Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats. Finansiering
kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och fritidsnämnden
ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas. Återrapportering
föreslås göras till kommunstyrelsen för godkännande och ställningstagande till finansiering
via investeringsreserven.
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KS.2021.88

3. Ärendet
Kommunfullmäktige medgav 2021-06-16, § 55, Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges
veteranförbund att lämna ett medborgarförslag om att etablera en minnesplats för civila och
militära utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.
Förslagsställarna anser att ”En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har
en plats som visar att samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts, ofta under
krävande förhållanden” (sic!). I en kompletterande skrivning ges förslag till hur en
plats/monument kan utformas.
Förslagsställarnas önskemål är att minnesplatsen ska kunna invigas på veterandagen 29
maj 2023.

3.1 Ärendets beredning
Ärendet har remitterats till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) samt kultur- och
fritidsnämnden (KFN) med begäran om yttrande.
MSN anger i sitt yttrande att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte har några
synpunkter på om ett monument ska uppföras. Tillgängliga platser finns och förvaltningen
ser inga hinder i att hitta en lämplig plats förutsatt att markägaren ställer sig positiv.
Förvaltningen kan även ombesörja att ett monument uppförs.
KFN ställer sig positiv till att en minnesplats uppförs. Förvaltningen kan ombesörja att
minnesplatsen uppförs och att en konstnärlig gestaltning av platsen sker. Nämnden påtalar
att om en minnesplats skapas bör det betänkas om den enbart ska rikta sig till veteraner i
fredsbevarande tjänst eller få ett bredare perspektiv enligt till exempel Försvarsmaktens
definition av veteran1 samt att det finns flera föreningar och organisationer som kan ha
intresse av att en sådan plats skapas.
Båda nämnder saknar medel för finansiering av en minnesplats

3.2 Om minnesplatser
I Sverige finns 47 minnesplatser/minnesmonument för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst. Ytterligare nio invigs 2022. Den närmaste kända platsen finns i
Norrköping. I Sörmland finns en minnesplats i Eskilstuna och en är planerad i Strängnäs
kommun.
Flera av platserna är inrättade och finansierade av kommuner, även om det inte är ett
självklart uppdrag för kommunerna. Även svenska kyrkan och Försvarsmakten har uppfört
minnesplatser/monument.
Kostnaden för att uppföra en minnesplats har noterats variera mellan 60 och 350 tkr. Årliga
kostnader för underhåll och skötsel av platsen tillkommer.

4. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

3(3)

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-03-29

KS.2021.88

Kommunstyrelseförvaltningen ser inga hinder för att uppföra en minnesplats. Finansiering
kan ske via kommunstyrelsens investeringsreserv.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget beviljas samt att kultur- och fritidsnämnden
ges i uppdrag att ta fram ett förslag till hur en minnesplats kan utformas. Kostnad för
minnesplatsen ska vara maximalt 200 tkr.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås vidare få i uppdrag att presentera förslaget för
kommunstyrelsen för styrelsens godkännande och ställningstagande till finansiering via
investeringsreserven.

Johan Persson
Kommunchef

Niklas Thelin
Kanslichef

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-03-29
Protokoll från kommunfullmäktige 2021-06-16, § 55
Medborgarförslag om minnesplats
Kompletterande information avseende minnesplats

Beslut till:
Kultur- och fritidsnämnden (FÅ)
Kanslichef (FK)
Förslagsställarna (FK)

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Kf §55

2021-06-16
Dnr KS.2021.88

Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner i fredsbevarande tjänst
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige medger att medborgarförslaget får lämnas in och överlämnar
det till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag om minnesplats för civila och militära utlandsveteraner i
fredsbevarande tjänst
Dagens sammanträde
Till Oxelösunds Kommun
Medborgarförslag, Synpunkt, Begäran.....
Så närmar vi oss återigen den 29 Maj som är Veterandag. Allmän flaggdag sedan
2018, vilket kanske är värt att påminna om då det är en Lördag i år och en del
kommunanställda kanske inte jobbar.
I Juli 2019 fanns ett inlägg i Södermanlands Nyheter (Se bilaga 1) riktat till
kommunerna i Sörmland.
Vad har då hänt snart 2 år senare ?? Jo en kommun (Strängnäs) har något på gång. I
övrigt råder tystnad. Jag skriver nu därför till dom tre kommuner i sydöstra Sörmland
som jag bott och verkat i dom senaste 20 åren. Tre kommuner som verkar tro att det
inte finns några utlandsveteraner hos dom, men verkligheten är Oxelösunds Kommun
ett 80-tal. Trosa kommun ett 50-tal och Nyköpings kommun mer än 300 personer. (Allt
enligt uppgift från Försvarsmakten) Lägg därtill ett antal från Tull, Polis och
Kustbevakning som gjort civila insatser under FN:tjänst.
Svenska Utlandsstyrkan har anor ända från 1800-talet då Sverige skickade 20.000
soldater för att hjälpa Danmark. Men den "moderna" historien börjar med Kongo
1960-1964 med 6332 personer. 16 av dessa kom aldrig hem utan betalade det
yttersta priset.
Sedan följde två missioner i mellanöstern där vi bevakade området mellan Israel och
Egypten. Och senare även Libanon vid Israels anfall även här 13 omkomna varav en
nära kamrat till mig. I Libanon fanns vi 1978-1994 bl.a med ett sjukhus och underhåll.
Cypern var en krutdurk som FN deltog ifrån 1964-1987 Och där har jag själv stått och
åkt mellan turkiska och grekiska soldater med skarpa vapen åtskilda av FN i en ner till
100 meter bred korridor. Vid kriget 1974 utspelades hemska scener och svenska FN
räddade också livet på mängder av charterturister i Famagusta.
Bosnien blev nästa mission 1993-2005. Kanske ett av dom grymmaste krig med
etnisk rensning som förts i Europa. Både på Cypern och i Bosnien var svensk FNpersonal även med vid öppning av massgravar.
Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-16

Kosovo och Somalia har också ett större antal svenskar deltagit i.
Afghanistan är just på väg att avslutas. Och för närvarande har vi ett stort antal
svenskar i Mali som angetts som den farligaste missionen hitentills. Vi har även
observatörer på ett större antal platser i världen just nu. Ex. vis Koreagränsen,
Sydsudan mm.
Alla dessa tjänster är på uppdrag av Svenska Folket genom beslut av regering och
riksdag. Totalt har 82 omkommit under tjänst sedan kan man ju lägga till Dag
Hammarsköld (nedskjuten under FN-uppdrag) och Saida Katalan (Mördad i Kongo
under FN-uppdrag).
Men därtill kommer ett stort antal personer med PSTD och andra problem efter
hemska upplevelser, skenavrättningar mm.
Många i Sverige saknar kunskap om hur livet kan gestalta sig för oss som ställt upp
för att bidra till fred i olika krigshärdar. Ett exempel från Sinai är att mötas av en hetta
på uppåt 50 grader, bo i ett tält med 10 personer med ett bullrande Elverk intill. Dusch
bestående av en plåthink med hål i botten som hängdes upp. Gott om ormar och
skorpioner samt minor och ammunition som förflyttades med sandstormar. Tjänst 24
timmar per dygn i 7 dagar i veckan. Ledigt 14 dagar under 6 månader.
En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har en plats som visar att
samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts, ofta under krävande
förhållanden.
Vi vet att vi gjort nytta för världsfreden, då vi ställt upp lojalt för riksdagens beslut att
sända svenskar till olika krigshärdar.
Det är därför rimligt att våra veteraner och deras anhöriga får en minnesplats med
någon enklare form av sten eller monument. Där vi kan känna uppskattning, stolthet
och samhörighet men även för att enskilt kunna slå sig ner och bearbeta alla känslor
som finns kvar.
Vi i Södra Sörmlandsgruppen av Sveriges Veteranförbund hemställer därför till
kommunen att verka för att en minnesplats kommer till stånd. Vår lokala
Veteranförening kan vara behjälplig med val av plats mm efterhand.
Frågan är väl bara vem blir först: Nyköping, Oxelösund eller Trosa ??
Vi bifogar några bilder från kommuner som redan har minnesplatser:
Men även en skiss på ett annorlunda utseende som just nu diskuteras i Jönköpings
kommun. I form av en jordglob med dom olika världsdelarna. Jordglobens höjd är ca
150 cm och med ett fundament samt separat skylt.
Där Eskilssons Finsmide i Gränna gav en offert 2019 på: Markarbete 10 000,00
Arbete 43 000,00 Material 1 12 000,00 Lackering 5 000,00 Totalt 70 000,00 Inkl.
Moms 56 000,00 exkl. moms (Se bilaga)
I flera kommuner har det också visat sig att man hittat stiftelser som har (efter
ansökan) kunnat stå för en stor del. Kolla exempelvis med Borås.
Vi veteraner i Södra Sörmland hemställer därför till kommunen att behandla detta
ärende så snart som möjligt. Inriktningen är någon invigning till Veterandagen 29 Maj
2023.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2021-06-16

______
Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)

Utdragsbestyrkande

Blad 3
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Till Oxelösunds Kommun
Medborgarforslag, Synpunkt, Beeäran... ..

Så närmar vi oss återigen den 29 Maj som är Veterandag. Allmän
flaggdag sedan 2018, vilket kanske är värt att påminna om då det är en

Lördag i år och en del kommunanställda kanske intejobbar.
I Juli 2019 fanns ett inlägg i Södermanlands Nyheter (Se bilaga l)
riktat till kommunerna i Sörmland.

Vad har då hänt snart 2 år senare ?? Jo en kommun (Strängnäs) har
något på gång. I övrigt råder tystnad. Jag skriver nu därför till dom tre
kommuner i sydöstra Sörmland som jag bott och verkat i dom senaste
20 åren. Tre kommuner som verkar tro att det inte finns några utlandsveteraner hos dom, men verkligheten är Oxelösunds Kommun ett 80tal. Trosa kommun ett 50-tal och Nyköpings kommun mer än 300

personer. (Allt enligt uppgift fi-ånFörsvarsmakten) Läggdärtill ett
antal från Tull, Polis och Kustbevaknmg som gjort civila insatser
under FN:tjänst.

Svenska Utlandsstyrkan har anor ändafi-ån 1800-talet då Sverige
skickade 20. 000 soldater för att hjälpa Danmark. Men den "moderna"

historien börjar med Kongo 1960-1964 med 6332 personer. 16 av
dessa kom aldrig hem utan betalade det yttersta priset.

Sedan följde två missioner i mellanöstern därvi bevakade området
mellan Israel och Egypten. Och senare även Libanon vid Israels anfall
även här 13 omkomna varav en nära kamrat till mig. I Libanon fanns

vi 1978-1994 bl. a med ett sjukhus och underhåll.

Cypern var en krutdurk som FN deltog ifrån 1964-1987 Och därhar
jag själv stått och åkt mellan turkiska och grekiska soldater med
skarpa vapen åtskilda av FN i en ner till 100 meter bred korridor. Vid
kriget 1974 utspelades hemska scener och svenska FN räddade också
livet på mängder av charterturister i Famagusta.
Bosnien blev nästa mission 1993-2005. Kanske ett av dom

grymmaste krig med etnisk rensnmg som förts i Europa. Både på
Cypern och i Bosnien var svensk FN-personal även med vid öppning
av massgravar.

Kosovo och Somalia har också ett större antal svenskar deltagit i.

Afghanistan ärjust påvägatt avslutas. Och förnärvarandeharvi ett
stort antal svenskar i Mali som angetts som den farligaste missionen
hitentills. Vi har även observatörer på ett större antal platser i världen

just nu. Ex.vis Koreagränsen, Sydsudan mm.

Alla dessatjänster ärpåuppdrag av SvenskaFolket genom beslut av
regering och riksdag. Totalt har 82 omkommit undertjänst sedankan
man ju läggatill Dag Hammarsköld (nedskjuten under FN-uppdrag)
och Saida Katalan (Mördad i Kongo under FN-uppdrag)
Men därtill kommer ett stort antal personer med PSTD och andra

problem efter hemska upplevelser, skenavrättningar mm.

Mångai Sverige saknarkunskap om hur livet kan gestalta sig föross
som ställt upp föratt bidratill fred i olika krigshärdar. Ett exempel
fi-ånSinai äratt mötas av en hetta påuppåt 50 grader, bo i ett tält med

10personer med ett bullrande Elverk intill. Duschbeståendeav en
plåthink med håli botten som hängdesupp. Gott om ormar och
skorpioner samt minor och ammunition som förflyttades med

sandstormar. Tjänst 24 timmar per dygn i 7 dagar i veckan. Ledigt 14
dagar under 6 månader.

En minnesplats skulle innebära att veteraner och anhöriga har en plats
som visar att samhället/kommunen uppskattar den insats som utförts,
ofta under krävande förhållanden.

Vi vet att vi gjort nytta för världsfreden, dåvi ställt upp lojalt för
riksdagens beslut att sändasvenskar till olika krigshärdar.
Det ärdärförrimligt att våraveteraner och deras anhörigafår en
minnesplats med någon enklare form av sten eller monument. Därvi

kan kännauppskattning, stolthet och samhörighetmen ävenföratt
enskilt kunna slåsig ner och bearbeta alla känslor som finns kvar.
Vi i Södra Sörmlandsgmppen av Sveriges Veteranförbund hemställer
därförtill kommunen att verka för att en minnesplats kommer till
stånd. Vår lokala Veteranförening kan vara behjälplig med val av
plats mm efterhand.
Frågan är väl bara vem blir först: Nyköping, Oxelösund eller Trosa ??

Vi bifogar någrabilder från kommuner som redan harminnesplatser:
.
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MenävenenskisspåeUannorlundautseendesomjust^n^udiskuteras ,
tönköpingskommun.I formavenjordglobmeddomolika^^

3^"'Jo"rdgiobenshöjd ärca1-50cmochmedettfundament
samt separat skylt.

DärEskilssonsFinsmidei Grännagav^n^offert2019på:^

Maarkarbete"'10000;00 Arbete 43000,00Material l 12000,00
Lackering 5 000, 00

Totalt70000,00Inkl.Moms56000,00exkl.moms.(Sebilaga)
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Borås.

Viveteraner i SödraSörmlandhemställer
därförtill kommunen attbehandladetta
ärendesåsnart som möjligt. Inriktningen
ärnågoninvigning till
Veterandagen 29 Maj 2023.
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Debatt: Hylla våra veteraner
10 JUU 201S 06:00
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Varför är det egentligen så svårt förSverige att hylla våra civila och militära

veteranernärandraländerhedrarsinamed parader,respektochpampiga
monument?

Det gör ont i hjärtat att kollegor, familj och vänner till svenska utlandsveteraner inte
har en plats att besöka. En plats där de kan sörja, känna stolthet och framförallt

minnas och kännatacksamhet att de har livet i behåll. Sverige haren läng tradition
av deltagande i fredsbevarande, och ibland till och med fredsframtvingande,
insatser i utlandet. Det är ovärdigt en land med över 85 000 veteraner som
tjänstgjort påorder av svenskastaten eller världssamfundan det barafinns ett
fåtal veteranmonument.

Ett sätt att minnas och bearbetaoch görasin historia hördärVeteranmarschen.

Skuldravid skuldraharveteranernamarscheratgenom Sverige- frånYstadtill
Trenksrösetoch nu senast på Gotland - föran vittna om sin existens. De har
bemötts med varma mottaganden, men också med tafatta tal från politiker som

egentligen inte vet så särskilt mycket om veteraner. Del ärskamligt. Dessa modiga
kvinnor och män lämnade sina familjer när politikerna och Försvarsmakten kallade.

Det minsta politikernakangöraäratt hylla veteranernagenom att gedem en egen
plats där de kan samlas och minnas,

Veteranmarschen den 2 juli 2019, en kyrkogård pé Gotland. Regnet ligger tungt över
ön, stämningen är aningen tryckt. Förbundsfanan, FN-fanan och den svenska fanan

utgör en fanvakt. För att visa respekt har veteranerna sina medaljer ovan vänster

bröstficka.Härliggeren stupadbroder,härliggeren av alla dehjältarsom ingen
tackar fast han satte livet till.

Mellan tårai, nigningar och kramar hinner jag fundera på om det verkligen är såhär
vi vill ha det. Svaret är och kommer alltid vara - nej.

l varje kommun i vårtavlångaland borenveteran, men inteenshälftenavSveriges
290 kommuner har ett veteranmonument, eller ens en minnessten, l Sörmland har

bara en enda kommun ett minnesmärke. Det är inget annat än en skam. Fler

sörmländska politiker böromgående uppdra ättjänstemännen att inrätta någon
forma av veteranmonument eller minnesplats. En bra dag för invigning är
Veterandagen, 29 maj, 2020.

(i) Säjobbar vimednyheter
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JeanetteWidénRevisor, SverigesveteranförbundFredsbaskrama
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Kontakta oss

Tipsa oss

Snabblänkar

Ring väreln; 0155-767 00

Ring:

Kundservice

Om oss

KW.^-

Oxelösund 2021-11-23

Kommunstyrelseförvaltningen

l ox':,,

Christina Kleemo och

"il-2,.^

Kommunchef Johan Persson

Kompletterande och nv information avseende Medborearförslas DNRKS.202L

»c

Om Minnesplats förutlandsveteraner i fredsbevarande tjänst.
Hej,

Sedanjagpresenterade ovanstående ärendei Kommunfullmäktige 2021-06-16 såharendel

hänt.Ljusdalharinvigtennyminnesplats ochRonnebykommun ärpågång.JustLjusdal
harinspireratmigtill attstrykadetingåendeförslagetfrånErikssonsVm"smide till något

heltannorlundaochbetydligtbilligaresamtmedlokalförankring.

Darharmantagithjälpavdetlokalateknikprogrammet, dåmotsvarande vårtCampus,med

utfommingochtillverkning. JaghardärförhaftkontaktmedCampusSvetslärareKari'
Liikanenochdomärheltmedpånoternaochkanståförihopsvetsning ochdendelav
fundamentet somäravstål.(sebifogadebilderochritningar)

SedantogjagkontaktmedSSAB:splatschefförev.sponsringavplåtenochdåvarjaginne
pänyhetenfossilfi-itteftersomjagvillhablankplåt(intebmnaktigcortenplåtsomLjusdal)
närdetgällerfossilfrittharjagfåtttroligtnej,mendomfunderarvidarepäannat,(oavsett'

ärdetintespeciellt dyrtattköpain3 plåtarpå500x 1700mm) Sedanfinnsdetflera

företagsomkantryckauttext, menävenCampusharvissamöjligheter.
Förslagetärbelystinifrånochdärförharjagtittatpåenplatssomharnäratill Elmm och

mittförslagärca100metertill högeromnuvarandeLäget.Därfinnsidagengrillplats men
bakomdendelvisuppväxthäckochnågonbänk.(Sebifogadbild)

JagberErdärförattbeaktadessaändringari förslagetinnanbeslut.Kanocksånämnaatt

fråganärpåvägatttasuppi NyköpingochdärärLedarskribentenOlofJonmyren

informerad. MEN inte skavälNyköpingkomma föreOxelösund???
Med väoiifihälsni
^

'Göran Larss(

Sjögatan l B
613 33 Oxelösund
0762778040
markalarsson^gmail. com
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1(2)
Datum

Dnr

2022-04-19

KS.2022.3

OXL2
621
v 1.0
200703-13

Redovisning av delegationsbeslut
1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen godkänns.

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

Beslutsdatum

Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i
korthet

Beslutet
hittas

Marie Lindholm

2022-02-012022-02-28
2022-03-02

B.12

Bifall

BAB diariet

D.6

Stängning och
nyttjandeförbud av
Ramdalens simhall

Castor
KS.2021.135

Johan Persson

2022-03-04

C.13

Beslutsattest ordinarie FA

Personakt

Johan Persson

2022-03-04

C.13

Beslutsattest ordinarie HL

Personakt

Johan Persson

2022-03-04

C.13

Beslutsattest ersättare
varaktig HL

Personakt

Maria Malmberg

2022-02-07

A.19

Yttrande vattenverksamhet

Castor

Kjell Andersson/

2022-02-01 –
2022-02-28

A.16

Yttrande bygglovsremisser

Castor

2022-02-01 –
2022-02-28

B.4

Försäljning fastigheter

Castor

Margrita Sjöqvist

2022-02-28

C.5

Avskrivning av osäkra
fordringar < 25 000 kr, per
februari 2022

Ekonomiavd

Margrita Sjöqvist

2022-02-28

C.11

Nyupplåning 50 mkr
(211220)

Ekonomiavd

Catharina
Fredriksson

2022-03-14

A.6

Öppnade av
Ramdalsanläggningens
simhall

Castor

Maria Malmberg/Kjell
Andersson

2022-03-07

B.4

Försäljning av Vinbäret 1

Castor

Catharina
Fredriksson

Maria Malmberg
Kjell Andersson/
Maria Malmberg

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

2(2)

Tjänsteskrivelse
Datum

2022-04-19

KS.2022.3

Johan Persson

2022-03-16

C.3

Investeringsbeslut att säkra
industriområde från
obehöriga

Castor

Niklas Thelin

2022-03-04

D.3

Beslut om anställning

Niklas Thelin

2022-03-22

A.11

Beslut om att neka
utlämnande av handling

Personakt,
Löneenheten
Castor

Johan Persson

2022-03-23

C.4

Investeringsbeslut
finansiering Brandlarm
Torgskolan

Ekonomiavd.

Johan Persson

2022-03-28

A.1

Fullmakt Leaseright

Ekonomiavd.

Marie Lindholm

2022-03-012022-03-31
2022-03-012022-03-31
2022-03-012022-03-31
2022-03-01 –
2022-03-31

B.12

Avslag

BAB diariet

B.12

Bifall

BAB diariet

B.12

Delvis bifall

BAB diariet

B.11

Avtal bostadsarrende

Castor

2022-03-01 –
2022-03-31

A.16

Yttrande bygglovsremiss

Castor

2022-03-01 –
2022-03-31

A.19

Yttrande remiss
vattenverksamhet

Castor

Johan Persson

2022-04-04

C.3

Medfinansiering av projektet
Kick Start Naturturism

Castor

Henny Larsson

2022-02-012022-02-28
2022-04-14

D.3

Nyanställda februari

Castor

D.3

Beslut om tidsbegränsad
anställning

Personakt,
Löneenheten

Marie Lindholm
Marie Lindholm
Kjell Andersson/
Maria Malmberg
Kjell Andersson/
Maria Malmberg
Kjell Andersson/
Maria Malmberg

Niklas Thelin

________________________

