
Tid och plats: Kommunstyrelsens kallas till sammanträde 2023-01-25 kl. 08.30 i kommunhuset, rum
Hävringe 293

Dag Bergentoft
Ordförande Mårten Johansson

Sekreterare

Nr Ärendemening

1. Information och föredragningar 2023

8.30-9.15 Presentation av den nya kommunstyrelsen.
Cirka 2 minuter per person

9.15-9.45 Utbildning

-kommunstyrelsens reglemente

-beredningstvånget

-utskott och råd

Mårten Johansson, Kommunsekreterare

9.55-10.40 Utbildning

Mark-och bostadsfrågor

Maria Malmberg och Patrik Järvall, Mark- och
exploateringsstrateger

10.40-11.20 Utbildning

-Säkerhetsfrågor

-Krishantering

-Civilt försvar

Niklas Thelin, Säkerhetsstrateg

11.20-11.40 Åtgärder i simhallen/Ramdalsanläggningen

Martin Englund, Fastighetsförvaltare

11.40-12.00 Tid för fotografering av de nya
nämndordförandena och oppositionsråd

2. Val av ombud Svealands kustvattenvårdsförbund

Valärende - inget framskrivet förslag till beslut

3. Val av nominering av styrelseledamot/ersättare

Svealands kustvattenvårdsförbund

Valärende - inget framskrivet förslag till beslut

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott



4. Val av ombud Östra Sveriges luftvårdsförbund

Valärende - inget framskrivet förslag till beslut

5. Val av ombud Kommuninvest föreningsstämma

Valärende - inget framskrivet förslag till beslut

Med det redaktionella förtydligandet:

Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder krediter
och finansiell expertis, och Kommuninvest Ekonomisk förening där Oxelösunds kommun är
medlem, som äger aktiebolaget. 

6. Val av kommunens råd för funktionshinderfrågor

Valärende - inget framskrivet förslag till beslut

7. Höjt personalomkostnadspålägg 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

8. Fördelning av medel prioriterade grupper 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

9. Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för tillämpning av
dataskyddsförordningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

10. Ny renhållningsordning - remiss

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

11. Tilläggsavtal för överförmyndarverksamhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

12. Byggnation av nytt särskilt boende vid Björntorp

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

13. Rivning av byggnad och markförberedande åtgärder vid Läget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

14. Inrättande av näringslivsråd

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts tilläggsförslag:

3. Kommunstyrelsen väljer följande tre representanter till kommunens näringslivsråd
xx, xx samt xx.

4. Ge kommunstyrelsens ordförande och kommunchef i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till reglemente för näringslivsrådet.

15. Utredning av ökad valfrihet inom äldreomsorgen i Oxelösunds kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tilläggsförslag:

3. Återrapportering till kommunstyrelsen i september 2023

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott



16. Ny mål- och budgetprocess

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tilläggsförslag:

2. Återrapportering till kommunstyrelsen i oktober 2023

17. Markanvisning Villabacken

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

18. Vidareförsäljning av fastigheten Körsbäret 1

Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

Ordförande godkänner tillkommande ärende till kommunstyrelsens sammanträde.

Omedelbar justering

19. Åtgärder i simhallen, Ramdalsanläggningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

20. Delgivningar till kommunstyrelsen 2023

21. Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2023

Inget underlag till arbetsutskottets sammanträde

22. Information från kommunalråd och kommunchef

23. Taxor 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

24. Revidering av bolagsordning för Kustbostäder i Oxelösund AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

25. Revidering av bolagsordning för Oxelö energi AB

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

26. Översyn av den politiska organisationen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut enligt framskrivet förslag.

27. Kommunstyrelsens balanslista

KALLELSE till ledamöter

UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Kommunstyrelsens arbetsutskott



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2023-01-04 KS.2022.125

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Val av ombud Svealands kustvattenvårdsförbund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande till Svealands kustvattenvårdsförbund

Stämmoombud xx

Ersättare xx

2. Ärendet
Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell förening. Föreningen är öppen för
länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommuner och landsting, offentliga och
privata bolag samt organisationer som bedriver verksamhet som påverkas av, påverkar
eller utövar tillsyn över vattenförhållandena inom förbundets verksamhetsområde. Även
andra som har intresse av eller vill främja förbundets verksamhet kan upptas som
medlemmar i förbundet.

Svealands kustvattenvårdsförbund verkar för en god vattenvård inom dess
verksamhetsområde genom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och
orsaker till påverkan, och därigenom vara medlemmarna behjälpliga i deras
vattenvårdande verksamhet.

Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnen i Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län och sträcker sig till länsgränsen mot Gävleborgs län i norr samt till
länsgränsen mot Östergötlands län i söder.

Förbundet består av förbundsstämma, styrelse, revisorer, beredningsgrupp, och
valberedning. Styrelsen utser beredningsgruppen som ska bestå av tjänstemän med
beredande och stödjande funktion till styrelsen.

Till förbundsstämman ska varje medlem utse ett ombud och en ersättare för ombudet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Val av ombud Svealands kustvattenvårdsförbund

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2023-01-04 KS.2022.125

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Svealands kustvattenvårdsförbund (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2023-01-04 KS.2022.125

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Nominering av styrelseledamot och ersättare till Svealands
kustvattenvårdsförbund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen nominerar följande till styrelsen i Svealands kustvattenvårdsförbund

Ledamot xx

Ersättare xx

2. Ärendet
Svealands kustvattenvårdsförbund är en ideell förening. Föreningen är öppen för
länsstyrelser och andra statliga myndigheter, kommuner och landsting, offentliga och
privata bolag samt organisationer som bedriver verksamhet som påverkas av, påverkar
eller utövar tillsyn över vattenförhållandena inom förbundets verksamhetsområde. Även
andra som har intresse av eller vill främja förbundets verksamhet kan upptas som
medlemmar i förbundet.

Svealands kustvattenvårdsförbund verkar för en god vattenvård inom dess
verksamhetsområde genom att bygga upp en kunskapsbas om kustvattnets kvalitet och
orsaker till påverkan, och därigenom vara medlemmarna behjälpliga i deras
vattenvårdande verksamhet.

Förbundets verksamhetsområde omfattar kustvattnen i Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län och sträcker sig till länsgränsen mot Gävleborgs län i norr samt till
länsgränsen mot Östergötlands län i söder.

Förbundet består av förbundsstämma, styrelse, revisorer, beredningsgrupp, och
valberedning. Styrelsen utser beredningsgruppen som ska bestå av tjänstemän med
beredande och stödjande funktion till styrelsen.

Styrelsen utses av förbundsstämman som Oxelösunds kommun som medlem i
kustvattenvårdsförbundet utser ett ombud och en ersättare till i ett separat ärende.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm och består av 12 ledamöter och 12 ersättare varav en
ledamot och en ersättare utses av stämman bland medlemskommunerna i Södermanlands
län. Styrelsen sammanträder fyra gånger om året.

Kommunstyrelsen har att nominera en ledamot och en ersättare till styrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Nominering av styrelseledamot och ersättare till Svealands
kustvattenvårdsförbund

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2023-01-04 KS.2022.125

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Nominerade (för kännedom)

Svealands kustvattenvårdsförbund (för kännedom)
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registrator@oxelosund.se

Val av ombud Östra Sveriges luftvårdsförbund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande till Östra Sveriges luftvårdsförbund

Ombud xx

Ersättare xx

2. Ärendet
Östra Sveriges luftvårdsförbund syftar till att främja samverkan för att utföra lagstadgade
mätningar av luftens kvalité. Förbundet har 73 medlemmar varav 62 är kommuner.

Förbundet har bildats för att bidra till en förbättrad luftkvalitet i östra Sverige. Förbundets
uppgift är att på olika sätt tillhandahålla faktaunderlag för beslutsärenden till medlemmar
och andra aktörer som påverkar luftens kvalitet.

Kommunerna har ofta begränsade resurser och lagkraven är höga gällande luftkvalitet
vilket också kräver hög kompetens hos ansvariga tjänstepersoner. Att ha kompetens att
följa upp lagkraven inom luftvårdsarbete, det vill säga information till invånare,
inrapportering av mätdata och tillhanda mätningar såväl som mätinstrument blir mera
kostnadseffektivt via ett medlemskap i förbundet.

Förbundet består av en styrelse, en beredningsgrupp som besitter hög expertis, både ifrån
miljömedicin, trafikplanering och miljöinspektörer.

Kommunstyrelsen har att utse ett stämmoombud och en ersättare till förbundsstämman i
Östra Sveriges luftvårdsförbund

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Val av ombud Östra Sveriges luftvårdsförbund

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2023-01-04 KS.2022.125

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Östra Sveriges luftvårdsförbund (för kännedom)



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2023-01-04 KS.2022.125

OXL2
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v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Val av ombud Kommuninvest föreningsstämma

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande till Kommuninvest föreningsstämma

Ombud xx

Ersättare xx

2. Ärendet
Kommuninvests uppdrag är att finansiera utveckling inom kommunsektorn, att erbjuda en
trygg placering för investerare samt att fungera som kunskapscentrum inom kommunal
finansförvaltning och långsiktig hållbarhet. Kommuninvest är även kommunsektorns största
kreditgivare.

Kommuninvest ägs och styrs av medlemmarna genom en ekonomisk förening.
Kommuninvest består av två delar: aktiebolaget Kommuninvest i Sverige AB, som erbjuder
krediter och finansiell expertis, och Kommuninvest Ekonomisk förening där Oxelösunds
kommun är medlem, som äger aktiebolaget. 

Kommunstyrelsen har att utse ett ombud och en ersättare till Kommuninvests
föreningsstämma.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – val av ombud Kommuninvest föreningsstämma

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Valda (för kännedom)

Kommuninvest (för kännedom)

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 1(2)
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registrator@oxelosund.se

Val av politiska representanter till kommunens råd för
funktionshinderfrågor (KRFF)

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen väljer följande politiska representanter till kommunens råd för
funktionshinderfrågor (KRFF)

Ordförande xx

Vice ordförande xx

Ersättare xx

Ersättare xx

2. Ärendet
Kommunens råd för funktionsnedsättningsfrågor (KRFF) är ett organ för samråd och
ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för organisationer som arbetar
med funktionsnedsättningsfrågor och som är verksamma i kommunen.

Organisationerna som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor ges genom rådet möjlighet
att till kommunen lämna synpunkter i ett tidigt skede av olika beslutsprocesser i ärenden,
som har betydelse för människor med funktionsnedsättning. KRFF har ej beslutsfunktion
utan fungerar som en remissinstans. Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen
och ska sammanträda fyra gånger per år. Till rådet finns också ett arbetsutskott knutet som
har en beredande funktion inför rådssammanträdena.

Kommunstyrelsen har att utse en ordförande, en vice ordförande samt två ersättare till
kommunens råd för funktionshinderfrågor (KRFF).

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Val av politiska representanter till kommunens råd för
funktionshinderfrågor (KRFF)

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2023-01-04 KS.2022.125

Beslut till:
Valda (för kännedom)

De organisationer i Oxelösund-Nyköping som arbetar med funktionsnedsättningsfrågor (för
kännedom)

Kansliet (för åtgärd)
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Höjt personalomkostnadspålägg 2023

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

1. Godkänna ändring för beräkning av PO-pålägg från 42,75% till 44,53%

2. Godkänna omfördelning av budgetramen på sammanlagt 7 069 tkr till nämndernas
budget från finansförvaltningen för högre kostnader för PO-pålägg, enligt följande
tabell:

Kommunstyrelsen 714 tkr
Övriga nämnder 16 tkr
Utbildningsnämnden 2 902 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 3 143 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 145 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 147 tkr

2. Ärendet
Oxelösunds kommun följer SKR:s rekommendation för beräkning av PO-pålägg. I mål- och
budget 2023–2025 har nämnderna tilldelats budget för personalomkostnader beräknat på
ett PO-pålägg på 42,75%. Efter att mål- och budget har antagits av kommunfullmäktige har
SKR beslutat om ett förändrat PO-pålägg från 42,75% till 44,53%.

Anledningen är en prognosticerad ökning av pensionskostnader på grund av ett införande
av ett nytt avtal med en högre pensionsavsättning och en kompensation för inflation.

Förslag till ändrat PO-pålägg och medföljande omfördelning av budgetram innehåller
följande förändringar:

Kommunstyrelsen 714 tkr
Övriga nämnder 16 tkr
Utbildningsnämnden 2 902 tkr
Vård- och omsorgsnämnden 3 143 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 145 tkr
Kultur- och fritidsnämnden 147 tkr

Omfördelning av budgetramen på sammanlagt 7 069 tkr föreslås omfördelas till
nämndernas budget från finansförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2023-01-02 KS.2023.6

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen Höjt personalomkostnadspålägg 2023

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

Beslut till:
Controller (FÅ)
Verksamhetsekonomer UN, VON, MSN, KFN (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Personalchef (FK)
Verksamhetschefer UN, VON, MSN, KFN (FK)
.
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Fördelning av medel prioriterade grupper 2022 – fortsättning
2023

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Godkänna omfördelning av 1 217 tkr avseende helårseffekten för 2023 för de medel för
prioriterade grupper som fördelades 2022 enligt följande:

Kommunstyrelsen tilldelas 83 tkr

Kultur- och fritidsnämnden tilldelas 26 tkr

Utbildningsnämnden tilldelas 423 tkr

Vård- och omsorgsnämnden tilldelas 608 tkr

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tilldelas 77 tkr

Finansieringen av de 1 217 tkr sker via anslag avsatt för prioriterade grupper inom
finansförvaltningen.

2. Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 31 augusti 2022 om omfördelning av medel för
prioriterade grupper i löneöversyn 2022 på 880 tkr.

Omfördelningen på 1 217 tkr avser helårseffekten för 2023 av fördelningen av medel för
prioriterade grupper i löneöversyn som har skett i 2022 inklusive ett höjt
personalomkostnadspålägg.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Fördelning av medel prioriterade grupper 2022 – fortsättning för 2023

Johan Persson Margrita Sjöqvist
Kommunchef Controller

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen
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Förordnande av GDPR-samordnare för kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Malin Andersson utses till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen.

2. Sammanfattning
Enligt kommunens Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen ska
kommunstyrelsen, som personuppgiftsansvarig nämnd, utse minst en GDPR-
samordnare som ansvarig för dataskyddsfrågor inom styrelsens verksamhet.

Sedan januari 2019 (KS § 10) respektive mars 2022 (KS § 31) är Pia Rodén och Niklas
Thelin utsedda till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen. Tidigare utsedd
samordnare Mathias Arbelius har slutat sin anställning i kommunen och föreslås
ersättas av Malin Andersson.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef kanslichef

Beslut till:

Kanslichef (För åtgärd)

GDPR-samordnare för kännedom

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Remissversion av förslag till ny renhållningsordning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef/säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2023-01-03
Tjänsteskrivelse från Oxelö Energi AB 2022-12-29
Förslag till renhållningsordning med bilagor

Beslut till:
Oxelö Energi AB (för åtgärd)

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Förslag till ny renhållningsordning skickas ut på remiss samt ställs ut för inhämtning av
synpunkter inför kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige om ny
renhållningsordning.

2. Remisstid samt utställningstid är 13 februari till 9 mars 2023.

Genom beslut i Nyköpings kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN 21/
68:3), fick Tekniska divisionen i Nyköpings kommun i uppdrag att i samarbete med Oxelö
Energi följa upp och revidera befintlig renhållningsordning med avfallsplan och
avfallsföreskrifter.

Ett förslag till renhållningsordning har tagits fram i samarbete med Oxelö Energi. Arbetet
har utförts av en gemensam projektgrupp och en styrgrupp bestående av politiker och
tjänstepersoner från båda kommunerna.

Oxelö Energi föreslår att förslaget skickas ut på remiss till intressenter och ställs ut under
minst fyra veckor, för inhämtning av synpunkter inför kommande beslut i
kommunfullmäktige om det slutgiltiga förslaget.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att tillägga eller invända mot förslaget.
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Miljö- och renhållning 
Sofia Rappestad 
sofia.rappestad@oxelosund.se 
 

Remissversion av förslag till ny renhållningsordning  

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
beslut 

Förslaget till ny renhållningsordning skickas ut på remiss till intressenter 
och ställs ut under minst fyra veckor, för inhämtning av synpunkter inför 
kommande beslut i kommunfullmäktige om det slutgiltiga förslaget.  

2. Sammanfattning 
Oxelö Energi har fått i uppdrag att i samarbete med Tekniska divisionen i 
Nyköping följa upp och revidera kommunernas gemensamma 
renhållningsordning som innehåller en avfallsplan och kommunala 
föreskrifter för avfallshantering. Ett nytt förslag till avfallsplan har därför 
tagits fram och föreskrifterna om avfallshantering har reviderats.  
Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska kommunen samråda med de aktörer 
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen samt ställa ut 
förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. 
Oxelö Energi och Tekniska divisionen föreslår därför att remissversionen av 
förslag till ny renhållningsordning skickas ut på remiss till intressenter och 
ställs ut under minst fyra veckor, för inhämtning av synpunkter inför 
kommande beslut i kommunfullmäktige om det slutliga förslaget. 

3. Ärendet 
Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan och kommunala 
föreskrifter för avfallshantering. Föreskrifterna ska vara aktuella och 
uppgifterna i avfallsplanen ska enligt bestämmelser i avfallsförordningen 
ses över minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.  

mailto:kundcenter@oxelosund.se
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Befintlig avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner i oktober 2017. Planeringshorisonten för den är 
fram till år 2024.  
Genom beslut i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN21/68:3) fick 
Tekniska divisionen i uppdrag att i samarbete med Oxelö Energi följa upp 
och revidera befintlig renhållningsordning med avfallsplan och 
avfallsföreskrifter. Ett nytt förslag till avfallsplan har därför tagits fram. Den 
framtagna avfallsplanen har anpassats till rådande lokala förhållanden och 
gällande bestämmelser för dagens avfallshantering. Avfallsplanen utgår 
också från Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6). Planeringshorisonten 
har flyttats fram till år 2030.  
Remissutgåvan har utarbetats i samarbete med Oxelö Energi och med stöd 
av konsult. Arbetet har utförts av en gemensam projektgrupp och en 
styrgrupp bestående av politiker och tjänstepersoner från båda 
kommunerna. 
Avfallsplanens syfte är att:  

• Ange mål och åtgärder för minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning och återvinning. 

• Minska avfallets farlighet, säkra hanteringen av farligt avfall och 
minska miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och 
nedskräpning.  

• Stärka avfallsfrågan som en del av kommunens fysiska planering. 

• Vara ett aktivt och tydligt ramverk som bidrar till kunskap och 
engagemang för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i 
kommunerna. 

• Skapa förutsättningar för att kommunala planer och styrmedel 
strävar i samma riktning så att en hållbar avfallshantering främjas. 

I avfallsplanen beskrivs en målbild då arbetet med avfallsplanens mål och 
aktiviteter har lett till att avfallsmängderna minskat samt att medborgarnas 
engagemang och medvetenhet ökat. Avfallsplanen är sedan indelad i fyra 
prioriterade målområden; minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning, ökad återvinning, minskad miljöbelastning och människan i 
fokus. Till varje målområde finns mål samt önskade resultat och aktiviteter 
som beskriver vad som ska uppnås och hur det ska nås 
Avfallsplanens mål bygger på prioriteringarna som anges i EU:s 
avfallshierarki och Miljöbalken, det vill säga att man i första hand bör 
förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand återanvända produkter, i 
tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna energi och bara som 
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sista utväg deponera. Avfallsplanens samtliga dokument presenteras i 
framskrivningens Bilaga 0–6. 
Föreskrifterna om avfallshantering har reviderats efter lokala förhållanden 
och gällande bestämmelser för avfallshantering. Alla förändringar gentemot 
föregående föreskrifter presenteras i framskrivningens Bilaga 7. 
Förändringar i formuleringar eller tillägg har markerats i gult. Text som 
föreslås strykas från nuvarande föreskrifter har markerats med 
genomstruken text.   
Enligt bestämmelser i Miljöbalken ska kommunen samråda med de aktörer 
som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen samt ställa ut 
förslag till renhållningsordning för granskning under minst fyra veckor. 
Syftet med samråd och utställning är att aktörer och medborgare ska kunna 
ha synpunkter på ändringarna.  
 
 
Beslutsunderlag: 
Renhållningsordning med tillhörande bilagor  
 
 
 
 
Förvaltningschef Handläggare 
Nils Erik Selin     Sofia Rappestad 
 
Beslut till: 
Oxelö Energi AB  

mailto:kundcenter@oxelosund.se
http://www.oxeloenergi.se/
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Förord 
Avfallsplanen för Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tagits fram under 
år 2022–2023. Föregående avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige i 
respektive kommun i oktober 2017. Denna avfallsplan är en revidering och 
omarbetning av tidigare avfallsplan med anpassning till nya bestämmelser och 
lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen idag. Arbetet med att ta 
fram avfallsplanen har genomförts av en projektgrupp med stöd av Miljö- och 
avfallsbyrån i Mälardalen AB. 

 

Projektgruppen bestod av följande personer: 
Stina Karlsson, Projektledare, Nyköpings kommun  
Sofia Rappestad, Miljö- och renhållningschef, Oxelö Energi AB  
Emelie Nylund, Renhållningschef, Nyköpings kommun 
Maria Brantö, Miljöstrateg, Nyköpings kommun 
Jonas Andersson, Sakkunnig miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 
Nyköpings kommun 
Sara Carlsson, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Nyköpings kommun  
Catharina Edelsvärd, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Nyköpings kommun 
Elin Glanell, Kommunikatör, Nyköpings kommun 
Julia Bergman, Marknadschef, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB 
Marianne Heman, Personal/marknadsassistent, Oxelö Energi AB och 
Kustbostäder AB 
Jörgen Leander, Konsult, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB 

Styrgrupp för projektet har utgjorts av följande personer: 
Björn Fredlund (S, Nyköping)  
Kjell Johansson (C, Nyköping)  
Tommy Jonsson (M, Nyköping)  
Benita Vikström (S, Oxelösund)  
Tommy Karlsson (S, Oxelösund)  
Bengt Björkhage (M, Oxelösund)  
Kent Nyman, chef Tekniska divisionen, Nyköpings kommun 
Emelie Nylund, Renhållningschef, Nyköpings kommun 
Per Alm, VD Oxelö Energi AB, Oxelösunds kommun  
Maria Ljungblom, chef Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun 
Nils-Erik Selin, chef Miljö- och samhällsbyggnad, Oxelösunds kommun 

 

 

 

Nyköpings kommun, 202x-xx-xx 

Oxelösunds kommun, 202x-xx-xx 
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Sammanfattning 
Avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner har utvecklats 
genom tidigare avfallsplaner, och genom samarbetet mellan kommunerna har 
avfallsfrågorna prioriterats högre i kommunernas miljöarbete. Genom mål och 
aktiviteter i avfallsplanen vill kommunerna minska avfallsmängderna samt öka 
återanvändning och återvinning, vilket lägger grunden för en tydlig inriktning 
för en hållbar avfallshanteringen och resurshushållning. 

Planen innehåller fyra målområden för avfallshanteringen vilka identifierats 
utifrån bland annat nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell 
lagstiftning samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen. Till målområdena 
finns mål, önskade resultat och aktiviteter som beskriver vad som ska uppnås 
och hur det ska nås. 

Målområden: 

• Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning  
• Ökad återvinning  
• Minskad miljöbelastning 
• Människan i fokus  

 

Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet 
och under ledning av representanter från respektive kommun. 

Genomförandet av de aktiviteter som är nödvändiga för att uppnå 
avfallsplanens mål förutsätter engagemang från flera olika delar av 
kommunernas verksamheter och kan kräva ökade resurser.  

 

 

 

 

Läsanvisning 
Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. 
Huvuddokumentet innefattar bland annat avfallsplanens syfte, mål för 
avfallshanteringen inom kommunerna, styrmedel för att uppnå målen, 
konsekvenser av genomförande av planen samt en beskrivning av hur planen 
ska följas upp. 

I bilagor till planen presenteras handlingsplan med aktiviteter, 
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan, 
framtida avfallshantering och miljöbedömning. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 
Enligt 15 kap 41 § Miljöbalken ska varje kommun ha en renhållningsordning 
som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen 
och en avfallsplan. Avfallsplanen ska enligt Miljöbalken innefatta allt avfall som 
uppstår i kommunen. Enligt 9 kap 8 § Avfallsförordningen (2020:614) ska 
avfallsplanen ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov. 

Denna avfallsplan har tagits fram av Nyköpings och Oxelösunds kommuner.  

Syftet med avfallsplanen är att: 

• Ange mål och aktiviteter för minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning och återvinning.  

• Minska avfallets farlighet, säkra hanteringen av farligt avfall och minska 
miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpning.  

• Stärka avfallsfrågan som en del av kommunens fysiska planering.  
• Vara ett aktivt och tydligt ramverk som bidrar till kunskap och 

engagemang för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i 
kommunerna.  

• Skapa förutsättningar för att kommunala planer och styrmedel strävar i 
samma riktning så att en hållbar avfallshantering främjas.  

 

Fokus i denna avfallsplan ligger på avfall som ingår inom kommunalt ansvar 
beträffande beskrivning av hantering, statistik över avfallsmängder, mål och 
aktiviteter. Uppgifter avseende övriga avfallsslag och anläggningar redovisas 
översiktligt, i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter. Mål bör alla berörda 
aktörer arbeta efter, medan önskade resultat och aktiviteter i första hand avser 
de avfallsslag kommunerna har rådighet över. Kommunerna har möjlighet att 
genom exempelvis dialog med olika aktörer och tillsyn påverka hanteringen av 
avfallsslag som inte ingår i det kommunala ansvaret – såsom industriavfall och 
producentansvarsmaterial – vilket kan bidra till att avfallsplanens mål och 
övriga samhälleliga miljömål nås.  

1.2 Fakta om Nyköping och Oxelösund 
Hur mycket avfall som uppstår och dess sammansättning påverkas bland annat 
av folkmängd, boendeform och näringslivet i kommunerna. 

Nyköping och Oxelösund ligger vid kusten, mitt i det sörmländska 
kulturlandskapet. Här bor cirka 70 000 invånare fördelade på cirka 38 000 
hushåll och de flesta bor i de två centralorterna. Kommunernas gemensamma 
folkökning är cirka 600 invånare per år. Läget är strategiskt till följd av närheten 
till Stockholm och god infrastruktur, vilket medför goda pendlingsmöjligheter. 
Det sker en omfattande pendling, både mellan kommunerna och från/till 
omkringliggande regioner. Till följd av det kustnära läget finns 
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säsongsvariationer i antal invånare och turister vilket påverkar avfallets mängd. 
Variationerna består främst i att en stor del av fritidshusen på fastlandet och på 
öarna i skärgården mestadels är bebodda under sommaren och att turister 
kommer sjövägen under samma period.  

Näringslivet i kommunerna domineras av verksamheter inom 
tillverkningsindustrin och offentlig sektor samt av en av Sveriges största 
djuphamnar och en av Sveriges mest trafikerade flygplatser. SSAB:s stålverk i 
Oxelösund är också en betydelsefull verksamhet. I kommunerna finns många 
små och medelstora företag där flera anknyter till stål- och 
tillverkningsindustrin, olika typer av maritima verksamheter och offentlig sektor. 
Besöksnäringen är också viktig i kommunerna.  

1.3 Avfallshanteringen idag 
Dagens avfallshantering fokuserar i allt större utsträckning på att förebygga 
uppkomsten av avfall och öka återbruk för att minska avfallsmängderna, att 
underlätta för människor att sortera och lämna avfall samt att minska avfallets 
farlighet. Att förebygga uppkomsten av avfall är prioriterat i både den 
europeiska och nationella lagstiftningen. 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner samlas nästan 15 000 ton mat- och 
restavfall in från hushållen varje år. Restavfallet förbränns och energin utvinns i 
form av el och fjärrvärme. Matavfallet behandlas biologiskt genom rötning, 
vilket producerar biogas samt biogödsel. Miljöbelastningen från insamlingen 
av mat- och restavfall i kommunerna har minskat eftersom dessa fordon drivs 
av förnyelsebara bränslen.  

Insamlingen av hushållens grovavfall, farliga avfall och elavfall sker främst via 
kommunernas återvinningscentraler. Elavfall omfattas av producentansvar och 
kan även lämnas in till butiker som säljer elektriska och elektroniska produkter. 
Årligen samlas cirka 8 000 ton grovavfall in, varav lite mer än hälften går till 
energiåtervinning. Insamlingen av grovavfall har utvecklats för att förbättra 
tillgängligheten för medborgarna, öka resurshushållningen och minska 
mängden deponiavfall. I Oxelösund finns en återvinningscentral och i 
Nyköping finns en mobil återvinningscentral och fem fasta 
återvinningscentraler. Den mobila återvinningscentralen besöker regelbundet 
strategiska platser i och kring centralorten samt på landsbygden i Nyköping.  

Förpackningar och returpapper samlas in vid återvinningsstationer eller 
fastighetsnära i separata kärl i avfallsutrymmen i flerbostadshus, villaföreningar 
och verksamheter. Från 1 januari 2024 är det kommunalt ansvar på insamling 
av förpackningar och kommunerna kan då också komma att ta över ansvaret 
för återvinningsstationerna från Förpackningsinsamlingen (FTI). 
Producentansvaret för återvinningen av förpackningar kvarstår. Den totala 
mängden insamlade förpackningar och returpapper uppgår till cirka 5 000 ton 
årligen. Insamlade förpackningar och returpapper återvinns i huvudsak genom 
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materialåtervinning. En del insamlade plastförpackningar återvinns genom 
energiåtervinning. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och 
returpapper i kommunerna ger förbättrad service samt medför ökad 
källsortering och resurshushållning.  

1.4 Framtida utmaningar 
Nyköping och Oxelösund är kommuner i tillväxt, vilket innebär möjligheter 
men också utmaningar för framtida avfallshantering. Att minska 
avfallsmängderna kräver ett brett engagemang i samhället inom alla sektorer 
och förändrade konsumtionsvanor. Det krävs kommunikationsinsatser för att 
öka kunskapen men även beteendeförändringar för att nå hela vägen fram. Det 
är viktigt att bra lösningar bibehålls och tas med i den framtida planeringen 
men även att det ges plats för nya lösningar som strävar uppåt i avfallstrappan. 

Återvinningscentralerna är viktiga för insamling av grovavfall, men en utmaning 
är att utveckla dem mot ökad resurshushållning och förbättra förutsättningarna 
för återbruk. Nyköpings och Oxelösunds kommuner behöver också bli bättre 
på återbruk internt i kommunernas organisationer för att föregå med gott 
exempel. Textil är en särskilt viktig fraktion att hitta lösningar för ökad 
återanvändning och återvinning på grund av dess stora miljöpåverkan och för 
att möta ny lagstiftning. Det krävs också ett arbete för att minska matsvinnet 
och minska mängden avfall som går till energiåtervinning.  

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in hushållens 
förpackningar. Dessutom ska insamlingen ske fastighetsnära senast 1 januari 
2027. Från 1 januari 2026 ska kommunerna också ordna möjligheter att 
källsortera förpackningar på större populära platser utomhus, till exempel torg 
och parker av viss storlek, och plastförpackningar ska samlas in separat på fler 
platser utomhus. Detta innebär stora förändringar för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner och det behövs ett fortsatt arbete för moderna och 
smarta insamlingssystem som styr allt mer avfall till återvinning, minskade 
avfallsmängder och en bättre service till medborgarna. 

I arbetet med revideringen av avfallsplanen har ett antal behov och 
utvecklingsområden identifierats utifrån bland annat svensk lagstiftning, en 
nulägesanalys och diskussioner i styr- och projektgrupperna samt genomförda 
workshopar. Följande utvecklingsområden har identifierats, där behovet av mål 
och aktiviteter bedömts vara särskilt stort: 

• Förebyggande av avfall.  
• Återanvändning och återvinning av bygg- och rivningsavfall.  
• Ökad materialåtervinning.   
• Utsortering av matavfall som ska behandlas biologiskt så att växtnäring 

och biogas tas tillvara samt minskat matsvinn.  
• Planering och införande av nytt insamlingssystem för att uppfylla 

kommande krav på insamling av förpackningar.  
• Insamling av textil för återanvändning och återvinning.  
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• Hantering och förebyggande av farligt avfall, nedlagda deponier och 
nedskräpning.  

1.5 Innehåll i en kommunal avfallsplan 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2020:6) reglerar innehållet i en kommunal 
avfallsplan. Till föreskrifterna finns även en vägledning (Naturvårdsverket 
rapport 6760). 

I arbetet med att ta fram avfallsplanen ska fokus ligga på att ta fram mål och 
aktiviteter för att förebygga och hantera avfall. Mål och aktiviteter ska utgå från 
de nationella miljökvalitetsmålen, etappmålen samt andra relevanta mål, 
strategier och planer. Mål och aktiviteter för minskad nedskräpning ska finnas. 

För det avfall som kommunen ansvarar för ska planen innehålla mål och 
aktiviteter för att förebygga och hantera avfallet. Det omfattar kommunalt 
avfall, vilket innebär avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, slam från enskilda 
avlopp, latrin och bygg- och rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesmässig 
verksamhet samt avfall som uppkommer i kommunernas egna verksamheter. 
Planen ska även innehålla mål och aktiviteter för avfall som inte omfattas av 
kommunalt ansvar, i den utsträckning som kommunen kan påverka detta.  

Planen ska beskriva de aktiviteter som planeras för att uppnå de uppsatta 
målen samt hur målen kommer att följas upp. Planen ska även beskriva vilka 
styrmedel kommunen planerar att använda för att genomföra aktiviteterna och 
uppnå målen. 

1.6 Genomfört samråd 
En viktig del i arbetet med revideringen av avfallsplanen har varit att samråda 
om mål och aktiviteter med berörda aktörer och att fånga upp önskemål och 
erfarenheter utifrån olika perspektiv. Interna diskussioner har skett i både 
projektgruppen och styrgruppen. Ett brett samråd, i enlighet med lagkraven i 
Miljöbalken, har skett genom bland annat politisk förankring i kommunerna.  

Genomfört samråd omfattade även en lagstadgad utställning som pågick…  

Texten kommer kompletteras efter genomfört samråd.  
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2 Målbild 
Vårt arbete med avfallsplanens mål och aktiviteter har lett till att 
avfallsmängderna minskat samt att medborgarnas engagemang och 
medvetenhet ökat. Genom att se till att det skapas så lite avfall som möjligt har 
vi klättrat uppåt i avfallstrappan. Sambandet mellan konsumtion och 
avfallsproduktion har brutits och istället konsumerar vi hållbart. Genom att 
dela, hyra, låna, reparera och uppgradera har vi minskat resursanvändningen.  

Fysiska förutsättningar tillsammans med uthålliga kommunikationsinsatser har 
bidragit till beteendeförändringar som lett till att avfallet och nedskräpningen 
har minskat och att mer avfall återanvänds. Återvinningscentralerna är en viktig 
kontaktyta för kommunikation som uppmuntrar till materialåtervinning och 
återbruk.  

I våra kommuner underlättar vi vardagen genom att erbjuda god tillgänglighet 
och service så att det är lätt att göra rätt när medborgare och verksamheter 
sorterar allt sitt avfall. Medborgare och verksamheter är nöjda med vår service 
inom avfallshanteringen.  

Det avfall som samlas in återvinns på bästa möjliga sätt i form av 
materialråvara, biogas, biogödsel och energi. Det farliga avfallet sorteras ut 
och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Med god kunskap om 
kommunernas deponier och med genomförda aktiviteter har den negativa 
miljöpåverkan minskat. 

3 Mål och aktiviteter 

3.1 Bakgrund till mål och aktiviteter 
Nedan beskrivs de mål och bestämmelser på olika nivåer som varit 
utgångspunkter för framtagna mål och aktiviteter i avfallsplanen.  

FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, består av 17 globala mål för en 
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Framförallt mål 12, 
Hållbar konsumtion och produktion, berör avfallshantering med delmål som 
exempelvis: 

• Halverat matsvinn 
• Väsentligt minska avfallsmängderna 
• Hållbar upphandling 
• Information och medvetenhet 
• Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall  

 

Det finns inom Agenda 2030 också andra avfallsrelaterade mål om exempelvis 
hälsa, vattenförsörjning, infrastruktur, städer, klimat och hav.  
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En annan utgångspunkt är EU:s avfallsdirektiv som delvis är inarbetat i det 
svenska miljömålssystemet. Avfallsdirektivet innehåller bland annat mål om 
ökad materialåtervinning, minskat matsvinn och krav på insamling av textil, 
farligt avfall och matavfall. I avfallsdirektivet ingår även avfallstrappan som 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner arbetar enligt. Avfallstrappan är 
inarbetad i den svenska miljöbalken, som styr hur vårt avfall ska tas om hand på 
bästa möjliga sätt för människors hälsa och miljön, se Figur 1. Målet är att kliva 
uppåt i avfallstrappan för att minska användningen av jordens resurser och 
påverkan på miljön. Detta gör vi genom att i första hand förebygga avfall, alltså 
att se till så det skapas så lite avfall som möjligt, i andra hand återanvända 
produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand energiåtervinna och 
bara som sista utväg deponera avfall.  

 

Figur 1 Avfallstrappan. 

 

EU har också klimatmål som innehåller mål om minskade växthusgasutsläpp, 
minskad energiförbrukning och mer förnyelsebara bränslen. Sverige har 
nationella mål kopplat till detta, exempelvis om minskade växthusgasutsläpp 
från inrikes transporter. Det finns också ett krav från EU att alla medlemsländer 
ska ha en nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program. I Sveriges 
nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–2023 lyfts 
följande strömmar som extra viktiga att arbeta med: mat, textil, elektronik, 
bygg- och rivningsavfall, plast och nedskräpning.  

Nedskräpning innefattar också marin nedskräpning. I havs- och 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram för havsmiljön finns en åtgärd som 
innefattar att kommuner ska identifiera och belysa hur avfallshanteringen kan 
bidra till att minska uppkomsten av marint skräp. En dominerande del av det 
skräp som återfinns i den marina miljön kommer från landbaserade källor. 
Därför har aktiviteter för att minska nedskräpning på land och även 
avfallshantering en koppling till mängden avfall i den marina miljön, något som 
också behöver förebyggas.  
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Sveriges riksdag har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål samt 
etappmål. Avfallshanteringen är viktig för att miljökvalitetsmålen ska kunna nås 
och berörs främst av målen God bebyggd miljö, Begränsad klimatpåverkan och 
Giftfri miljö. Till målet God bebyggd miljö finns en precisering som handlar om 
hållbar avfallshantering. Här framgår att avfallshanteringen ska vara effektiv för 
samhället, ska vara enkel att använda för konsumenterna, avfall ska förebyggas 
samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår ska tas tillvara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö ska 
minimeras. Etappmål i miljömålssystemet som berör avfallsområdet är:  

• Senast år 2023 ska minst 75 % av matavfallet från hushåll, storkök, 
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 
växtnäring och biogas tas tillvara.  

• Förberedande för återanvändning, materialåtervinning och annan 
återvinning av icke-farligt bygg- och rivningsavfall, med undantag av jord 
och sten, ska årligen fram till 2025 uppgå till minst 70 %. 

• Senast 2025 ska förberedelse för återanvändning och 
materialåtervinning av kommunalt avfall ha ökat till minst 55 %, 2030 till 
minst 60 % och 2035 till minst 65 %. 

• Matsvinnet ska minska med 20 % per capita från 2020 till 2025.  
• En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument år 

2025 jämfört med år 2021.  
 

Mål och aktiviteter i avfallsplanen ska också utgå från Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kommunala avfallsplaner för förebyggande och hantering av 
avfall.  

Mål och aktiviteter ska dessutom utgå från lokala mål, strategier och planer. 
Avfallsplanen ska styra i samma riktning som andra planer i kommunerna och 
bidra till att mål i andra planer nås. Lokala mål och styrdokument av betydelse 
för avfallsplanen i kommunerna är exempelvis översiktsplaner, 
hållbarhetsprogram, strategi för hållbar utveckling samt 
kostpolicy/måltidspolicy och grundar sig bland annat på följande:  

• Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen är vägledande.  
• Avfall och resursanvändning ska minska. 
• Återanvändning och återvinning ska öka.  
• Kommunerna ska arbeta för en hållbar avfallshantering, hållbar 

utveckling, cirkulär ekonomi samt hållbar produktion och konsumtion.  
• Matsvinnet ska minimeras.  
• Upphandling nämns som verktyg för att nå hållbar utveckling och bättre 

arbetsmiljö.  
 

Vissa aspekter har valts att inte tas med i avfallsplanens mål och aktiviteter. 
Exempelvis har delar som hanteras inom tillstånd för Björshults 
avfallsanläggning inte tagits med.  
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Uppföljningen av den tidigare avfallsplanen har också varit en grund för 
framtagande av mål och aktiviteter. Uppföljningen visade bland annat att 
avfallsmängderna ökar och att en stor del av det som slängs hade kunnat 
återvinnas om det hade sorterats rätt. Därför krävs mål och aktiviteter för att 
vända denna trend.  

3.2 Målstruktur 
Avfallsplanens mål är strukturerade i fyra prioriterade målområden. Inom 
målområdena finns mål samt önskade resultat och aktiviteter som beskriver 
vad som ska uppnås och hur det ska nås. För att uppfylla målen krävs 
genomgripande förändringar av produktions- och konsumtionsmönster i 
samhället vilket kräver långsiktighet och avfallsplanen är ett viktigt verktyg för 
att på lång sikt bidra till en hållbar utveckling.  

Strukturen beskrivs enligt följande: 

• Mål. Anger riktningen med arbetet inom de olika målområdena. Dessa 
mål har sikte på år 2030 och är vägledande för alla som ger upphov till 
avfall, såväl kommunala verksamheter som medborgare och företag.  

• Önskade resultat. Anger på en mer konkret nivå vad som ska uppnås. 
De önskade resultaten är mätbara och anger den nivå som minst ska 
uppnås för att resultaten ska anses uppfyllda. Varje önskat resultat 
innefattar ett mått som används vid uppföljning. Målen ska av 
kommunstyrelsen och ansvariga nämnder lyftas upp och arbetas in i den 
av kommunfullmäktige beslutade budgeten, överenskommelser samt 
verksamhetsplaner. 

• Aktiviteter. Anger hur mål och önskade resultat ska uppnås. 
Aktiviteterna, som är formulerade på ett övergripande sätt, arbetas in 
och konkretiseras i ansvarig divisions, förvaltnings eller bolags plan och 
budget genom detaljerade aktiviteter. Aktiviteterna redovisas i 
handlingsplanen i bilaga 1. 

3.3 Målområden  

3.3.1 Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning 
Enligt avfallstrappan ska avfall i första hand förebyggas och i andra hand 
återanvändas. Eftersom vårt mål är att kliva uppåt i avfallstrappan är dessa 
trappsteg de viktigaste att arbeta med. Att se till att det uppstår så lite avfall 
som möjligt ger miljövinster som ofta är betydligt större än de miljövinster som 
avfallet ger vid energi- eller materialåtervinning. Målområdet Minskade 
avfallsmängder och ökad återanvändning visar på vår ambition att förebygga 
att avfall uppstår genom att på olika sätt skapa förutsättningar för 
återanvändning och genom att öka medvetenheten om hållbar konsumtion. 
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Mål 

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen. Sambandet mellan konsumtion och avfallsproduktion bryts 
genom hållbara val. Kommunernas egna verksamheter och bolag agerar 
förebilder och driver omställningen framåt. 

Önskade resultat: 

2023–2026 2027–2030 

Senast år 2026 ska mängden 
insamlat kommunalt avfall, exklusive 
trädgårdsavfall, vara 10 % under 
medelvärdet för alla kommuner i 
Sverige.  

Senast år 2030 ska mängden  
insamlat kommunalt avfall, exklusive 
trädgårdsavfall, vara 15 % under 
medelvärdet för alla kommuner i 
Sverige. 

Mängden material till 
återanvändning ska öka under 
perioden.  

Mängden material till  
återanvändning ska öka under 
perioden.  

Senast år 2025 ska mängden 
matsvinn ha minskat med 20 % 
jämfört med 2021. 

Senast år 2030 ska mängden  
matsvinn ha minskat med 50 %  
jämfört med 2021.  

 

3.3.2 Ökad återvinning 
Vi behöver bli bättre på att ta hand om de råvaror som redan finns i omlopp i 
samhället och minska utnyttjandet av jordens resurser. Ett led i detta är att öka 
återvinningen av avfall. Målområdet Ökad återvinning visar vår ambition att öka 
insamlingen och återvinningen av avfall samt att återföra näringsämnen till 
kretsloppet – detta genom att exempelvis möjliggöra sortering och insamling 
av avfall vid hushåll, återvinningsstationer och återvinningscentraler, 
kommunicera kring sortering samt säkerställa att det som samlas in faktiskt 
återvinns.  

Mål 

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att det kan 
återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. Återvinningen av material och 
näringsämnen ökar. Kommunernas egna verksamheter och bolag agerar 
förebilder och driver omställningen framåt.  
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Önskade resultat: 

2023–2026 2027–2030 

Senast år 2025 ska andelen 
kommunalt avfall som 
materialåtervinns ha ökat till  
minst 55 %.   

Senast år 2030 ska andelen 
kommunalt avfall som 
materialåtervinns ha ökat till  
minst 60 %.  

Senast år 2023 ska andelen matavfall 
som sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas 
tas tillvara ha ökat till minst 75 %.  

Efter år 2023 ska andelen matavfall 
som sorteras ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring och biogas 
tas tillvara bibehållas på 75 %.  

Senast år 2026 ska mängden avfall till 
energiåtervinning från kommunernas 
återvinningscentraler ha minskat med 
minst 20 % jämfört med år 2020.  

Senast år 2030 ska mängden avfall till 
energiåtervinning från kommunernas 
återvinningscentraler ha minskat med 
minst 30 % jämfört med år 2020.  

 

3.3.3 Minskad miljöbelastning 
Avfall, i synnerhet farligt avfall, innehåller farliga ämnen som kan orsaka stor 
miljöpåverkan om avfallet hamnar fel. Därför är det viktigt att farligt avfall som 
exempelvis glödlampor, batterier och smått elavfall sorteras ut och lämnas in 
på rätt sätt och på rätt plats. Nedskräpning är ett annat problem som påverkar 
miljön. I båda kommunerna finns dessutom gamla deponier som innebär en 
risk för miljöpåverkan i form av förorening av mark, grundvatten och ytvatten. 
Hanteringen av avfall innebär också utsläpp av växthusgaser som påverkar vårt 
klimat. Målområdet Minskad miljöbelastning visar vår ambition att minska 
miljöpåverkan från avfallshanteringen genom att säkra insamlingen av 
hushållens farliga avfall, förebygga nedskräpning, utreda samt vidta åtgärder 
på nedlagda deponier med stor risk för miljöpåverkan och minska utsläppen 
av växthusgaser.  

Mål 

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. 
Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpningen minskar. 
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Önskade resultat: 

2023–2026 2027–2030 

Nedskräpningen i kommunerna ska 
minska. 

Nedskräpningen i kommunerna ska 
minska. 

Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska minska. 

Mängden farligt avfall och elavfall i 
restavfallet ska minska. 

Senast år 2026 ska all insamling av 
avfall som kommunen ansvarar för 
utföras med förnybara drivmedel. 

Efter år 2026 ska all insamling av avfall 
som kommunen ansvarar för fortsatt 
utföras med förnybara drivmedel. 

 

3.3.4 Människan i fokus 
Målområdet Människan i fokus visar på vår ambition att med lättillgängliga 
insamlingssystem och tydlig kommunikation underlätta för medborgarna att 
sortera sitt avfall på bästa möjliga sätt. Kommunerna arbetar också med de 
fysiska förutsättningar som kan underlätta avfallshanteringen för medborgarna 
och göra det lätt att göra rätt. Tillgänglighet och service är två nyckelord.  Om 
det är lätt att göra rätt har vi också bättre förutsättningar att uppnå även övriga 
mål i avfallsplanen. 

Mål 

Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och omtanke 
om människan. Estetiskt tilltalande lösningar med god tillgänglighet är viktiga 
förutsättningar för att uppnå samhällets mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt 
att göra rätt.  

Önskade resultat: 

2023–2026 2027–2030 

Senast år 2026 är minst 95 % av 
invånarna i kommunerna nöjda med 
hämtningen av avfall vid sin bostad.  

År 2030 är fortsatt minst 95 % av 
invånarna i kommunerna nöjda med 
hämtningen av avfall vid sin bostad.  

Senast år 2026 är minst 90 % av 
invånarna i kommunerna nöjda med 
tillgängligheten till 
återvinningscentraler.  

År 2030 är fortsatt minst 90 % av 
invånarna i kommunerna nöjda med 
tillgängligheten till 
återvinningscentraler.  

Senast år 2026 är 80 % av hushållen i 
kommunen anslutna till fastighetsnära 
insamling av returpapper och 
förpackningar.   

Senast år 2027 är 100 % av hushållen i 
kommunen anslutna till fastighetsnära 
insamling av returpapper och 
förpackningar.   
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4 Styrmedel 
I följande kapitel beskrivs de styrmedel som kommunerna kommer att använda 
för att uppnå målen och genomföra aktiviteterna i avfallsplanen. 

4.1 Avfallsföreskrifter 
För varje kommun ska det enligt Miljöbalken finnas en renhållningsordning. 
Renhållningsordningen innefattar lokala föreskrifter om hantering av avfall som 
gäller för kommunen samt denna avfallsplan. 

Föreskrifterna innehåller de kommunala bestämmelserna om avfallshantering. 
Dessa bestämmelser är ett verktyg för att styra hanteringen av avfall och en 
rättslig grund i det dagliga arbetet och vid tvister. Här kan exempelvis 
fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare se vilka skyldigheter och vilket 
ansvar som vilar på olika aktörer. Föreskrifterna utgör komplement till gällande 
lagstiftning på området. 

4.2 Avfallstaxa 
De vanligaste ekonomiska styrmedlen som förekommer inom avfallsområdet är 
skatter, miljöavgifter/subventioner, pantsystem och differentierade taxor. En 
utgångspunkt vid utformandet av ekonomiska styrmedel där syftet är minskad 
miljöbelastning och/eller ökad resurshushållning är principen om att 
förorenaren ska betala. Avfallsekonomin regleras i lagstiftningen (Miljöbalken 
och Kommunallagen) genom självkostnadsprincipen, rätten till miljöstyrning 
och likställighetsprincipen. 

För att kunna stimulera till minskad miljöbelastning från avfallshanteringen och 
en ökad återvinning av avfall har kommunerna enligt Miljöbalken möjlighet att 
differentiera renhållningsavgiften. Differentieringen bör dock inte vara orimligt 
stor, det vill säga alternativen som differentieras måste vara ekonomiskt 
möjliga för kunden. Dramatiska skillnader i avgiftsnivåerna riskerar att leda till 
att hushåll som inte vill bidra till en fungerande hantering väljer en viss 
avfallshanteringslösning enbart av ekonomiska skäl, vilket ofta innebär att man 
inte uppnår förbättrad sortering och miljönytta. För små skillnader leder å 
andra sidan inte till avsedd miljönytta. För att en differentierad avgift ska uppnå 
en effektiv miljöstyrning måste den också kombineras med en god 
kommunikation där syftet och miljönyttan tydliggörs. 

Både Nyköpings och Oxelösunds kommuner tillämpar en miljöstyrande taxa 
som ska stimulera återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering samt främja en effektiv hämtning. Som exempel kan nämnas 
att minskade avfallsvolymer premieras genom lägre avgifter. I Nyköpings 
kommun är matavfallsinsamlingen obligatorisk och abonnemang för restavfall 
inkluderar därmed även hämtning av matavfall. I Oxelösunds kommun är 
matavfallsinsamlingen frivillig men avfallstaxan stimulerar utsortering av 
matavfall genom att avgiften är högre för de som väljer att inte sortera ut 
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matavfall. Matavfallsinsamlingen kommer dock bli obligatorisk även i 
Oxelösunds kommun eftersom det från den 1 januari 2024 är lagkrav på 
separat insamling av matavfall. I handlingsplanen finns en aktivitet som handlar 
om att årligen utveckla avfallstaxan som styrmedel mot ökad återvinning.  

Andra ekonomiska styrmedel än de kommunala är exempelvis skatt på avfall 
som deponeras, pantsystem, förbränningsskatt, producentansvarets 
förpackningsavgifter och avgifter på miljöfarliga batterier. Sådana avgifter och 
pantsystem är i huvudsak lagreglerade. 

4.3 Kommunikation 
För att få en beteendeförändring, och få invånarna att agera på rätt sätt, är det 
viktigt med enkelhet och tillgänglighet i insamlingssystemet. Praktiska 
förutsättningar, tillsammans med kommunikation, kan på ett påtagligt sätt göra 
det enklare för människor att göra miljömedvetna val, så som att sortera sitt 
avfall bättre, minska nedskräpningen och förebygga att avfall uppstår. Det ger i 
förlängningen en bättre avfallshantering. God kommunikation om avfall och 
återvinning kan därigenom bidra till att kommunernas verksamhet inom 
avfallsområdet blir mer effektiv, ur både ett ekonomiskt och miljömässigt 
perspektiv. I handlingsplanen finns flera aktiviteter i form av 
kommunikationsinsatser som exempelvis kommunikation kring hantering av 
farligt avfall, minskad nedskräpning och sorteringstips.  

Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att kommunicera om 
avfallsförebyggande aktiviteter och hantering av avfall, både sådant avfall som 
omfattas av kommunalt renhållningsansvar och producentansvar.  

Miljökommunikation är i allmänhet komplex och syftar till både en attityd- och 
beteendeförändring, och det tar tid att få genomslag. Avfallsfrågorna präglas 
av att hushåll och verksamheter förväntas att ändra sin attityd och därmed även 
sitt beteende, vilket kan handla om att göra avkall på sin egen bekvämlighet. 
Det krävs ett visst mått av engagemang och ansträngning att sätta sig in i hur 
avfallet ska sorteras samt att även lämna det till rätt insamlingssystem. Men 
även att konsumera mindre, börja återbruka eller låna kräver en förändrad 
attityd till konsumtion och produkters livslängd. 

Exempel på informations- och kommunikationskanaler som används inom 
avfallshanteringen i våra kommuner är: 

• Kommunernas webbplatser. 
• Utskick med information om avfallshanteringen. 
• Kommunernas facebook-sidor. 
• Annonsering i lokalpress. 
• Event, mässor och informationsmöten. 
• Särskild information till nyinflyttade. 
• Återvinningscentralerna.  
• Budskap på sopbilar.  
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4.4 Upphandling 
Kommuner och kommunala bolag är upphandlande myndigheter och ska 
tillämpa upphandlingsreglerna vid köp av varor och tjänster. Offentlig 
upphandling regleras genom Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.  

Kommunerna har möjlighet att använda sina offentliga upphandlingar och 
inköp som ett viktigt styrmedel för att uppnå målen och genomföra 
aktiviteterna i avfallsplanen. Genom offentlig upphandling kan kommunerna 
ställa relevanta och rimliga krav på avfallsförebyggande aktiviteter, 
återanvändning och återvinningsbarhet vid inköp av varor, tjänster och 
byggentreprenader. Genom bättre hållbarhetskrav i offentlig upphandling, 
både miljökrav och sociala krav, kan belastningen på miljö och hälsa minska 
samt bidra till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. En aktivitet i 
handlingsplanen handlar om att i upphandlingar, där så är möjligt, ställa krav 
på exempelvis förebyggande av avfall, återbruk och möjlighet till reparation 
och materialåtervinning.  

4.5 Fysisk planering 
I byggandet av det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande 
infrastruktur. Det är därför viktigt att planera för avfallshantering i den fysiska 
planeringsprocessen så att det ska finnas ändamålsenliga, tilltalande och 
praktiska ytor och anläggningar för återanvändning, sortering och övrig 
avfallshantering. Utgångspunkten är att samla in och få bort avfall på ett 
effektivt sätt så att samhället kan fortsätta att fungera och att öka 
materialåtervinningen genom att ge möjlighet till källsortering.  

I översiktsplan Nyköping 2040 tas det höjd för fortsatt stark befolkningstillväxt i 
kommunen och förtätning av staden. I översiktsplanen framgår att kommunen 
jobbar för att uppkomsten av avfall förebyggs, produkter återanvänds, material 
återvinns och energi utvinns. God tillgänglighet till anläggningar och system 
för insamling, sortering, återvinning och återbruk för alla kommuninvånare 
skapar goda förutsättningar för långsiktig och hållbar avfallshantering. I 
översiktsplanen framgår också att det bör planeras för en ny 
återvinningscentral i Nyköpings tätort och att det i samband med detaljplan för 
ny- eller ombyggnation ska reserveras plats för återvinningsstationer och 
bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper. Avfallshanteringen 
ska också planeras så att framkomlighet garanteras för både hämtningsfordon 
och hämtningspersonal. Dessutom ska tillgängligheten för avfallslämnare vara 
god. 

I översiktsplan Oxelösund 2030 framgår det att kommunen verkar för ökad 
återanvändning och materialåtervinning samt minskade mängder restavfall och 
material till deponi. För att uppnå detta krävs det enligt översiktsplanen att 
kommunen ökar möjligheterna till återbruk och tillhandahåller 
återvinningscentraler med möjlighet till återbruk och återvinning. Dessa bör 
vara av hög kvalitet samt tillgängliga för medborgarna. Kommunen ska också 
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förbättra möjligheterna till fastighetsnära insamling hos både villor och 
flerbostadshus, vid nybyggnation men även inom redan befintliga 
bostadsområden.  

En aktivitet i handlingsplanen handlar om att vid nybyggnation säkerställa att 
det skapas fysiska förutsättningar för avfallshantering och källsortering samt 
säkerställa att detta beaktas i detaljplaner och bygglov.  

4.6 Tillsyn 
Tillsyn syftar till att kontrollera så att grundläggande krav vad gäller 
avfallshantering efterlevs och att främja en hållbar utveckling.  

Miljöenheterna i kommunerna utövar tillsyn på uppdrag av den 
tillsynsansvariga nämnden i respektive kommun över bland annat tillstånds- 
och anmälningspliktiga verksamheter samt anmälningsärenden från till 
exempel kommuninvånare. Tillsynsområden som omfattar avfall är bland annat 
avfallsverksamheter, dispenser för eget omhändertagande av avfall 
(exempelvis kompost, fosforfällor, slam och latrin), Björshults avfallsanläggning, 
trädgårdstippar samt verksamheter där det uppkommer farligt avfall, 
exempelvis småbåtshamnar, hygieniska behandlingar, verkstäder och 
lantbruk/jordbruk. Länsstyrelsen utövar tillsyn över större verksamheter.  

Tillsynsmyndigheterna har ofta med sig frågor om verksamheters och 
kommuninvånares avfallshantering vid tillsyn. Tillsynsmyndigheternas arbete 
innebär också att informera verksamhetsutövare om gällande lagstiftning och 
myndighetsbeslut och i samråd med dem försöka lösa eventuella problem på 
bästa sätt. Tillsynsmyndigheterna kan också ställa krav på verksamhetsutövare 
att förbättra sin avfallshantering. 

5 Fortsatt planeringsprocess och uppföljning 
Denna avfallsplan är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att anpassa 
avfallshanteringen i riktning mot hållbarhet. Avfallsplaner ska ses över minst 
vart fjärde år och vid behov revideras. Uppföljning och utvärdering av 
avfallsplanens mål och aktiviteter sker årligen, och översyn av hela 
avfallsplanen påbörjas senast år 2026.  

En arbetsgrupp i respektive kommun bestående av tjänstepersoner från de 
förvaltningar och bolag som ansvarar för genomförandet av olika aktiviteter, 
ska göra den årliga uppföljningen av mål och aktiviteter. Avfallsplaneringen 
sker som en kontinuerlig process inför den årliga budgetprocessen och 
därmed blir avfallsplanen ett levande dokument. Renhållningen i Nyköping 
respektive Oxelö Energi i Oxelösund är sammankallande i arbetet. 
Uppföljningen ska dokumenteras i en lägesrapport som presenteras för 
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ansvarig nämnd i båda kommunerna och delges till ansvariga för olika 
aktiviteter enligt avfallsplanens handlingsplan. 

Avfallsplanen kommer att finnas tillgänglig för företag och allmänheten på 
kommunernas hemsidor. Uppdaterade faktaunderlag som är kopplade till 
målen i avfallsplanen, såsom uppgifter om avfallsmängder inom kommunalt 
avfallsansvar och producentansvar samt eventuella förändringar av 
avfallshanteringen i kommunerna, kommer att sammanställas årligen i 
samband med uppföljning av mål och aktiviteter. 

6 Konsekvenser av avfallsplanen 

6.1 Miljö 
Avfallsplanen kräver en miljöbedömning eftersom den på olika sätt påverkar 
följdverksamheter som anses kunna ge betydande miljöpåverkan. 
Bedömningen om betydande miljöpåverkan samt avgränsning och innehåll i 
miljökonsekvensbeskrivningen har stämts av genom samråd med 
Länsstyrelsen. Genomförd miljöbedömning av avfallsplanen redovisas i sin 
helhet i miljökonsekvensbeskrivningen i Bilaga 6. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra 
positiv miljöpåverkan, exempelvis till följd av att utveckla avfallstaxan som 
styrmedel mot ökad återvinning, säkerställa att matavfall samlas in genom 
uppföljning samt genom att kommunerna ställer krav i relevanta 
upphandlingar. Det är även viktigt att de utredningar och informations- och 
kommunikationsinsatser som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade 
vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden 
som materialåtervinns verkligen ökar. Det är viktigt att kommunerna föregår 
med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för att 
minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
aktiviteter och bedöms kunna uppstå främst om mängden transporter ökar, 
vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det som bedöms vara viktigast att beakta vid genomförande av planens 
aktiviteter är att ha uthållighet beträffande kommunikationsinsatser kring 
exempelvis förebyggande av avfall och ökad sortering för återvinning, 
eftersom det tar lång tid att förändra beteenden. 

Avfallsplanens mål bedöms också bidra till att uppfylla Sveriges nationella 
miljökvalitetsmål, etappmål och de globala målen. Avfallsplanens 
genomförande bedöms inte leda till att relevanta miljökvalitetsnormer 
överskrids. 
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6.2 Ekonomi 

6.2.1 Personella resurser 
Genomförandet av aktiviteterna i avfallsplanens handlingsplan förutsätter 
engagemang från flera olika delar av kommunernas verksamheter. 
Renhållningen i Nyköping och Oxelö Energi i Oxelösund är nyckelaktörer i 
arbetet men ett engagemang krävs även från andra kommunala verksamheter. 
Många av aktiviteterna bedöms dock kunna genomföras med befintliga 
personella resurser. Samverkan mellan Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
bedöms också underlätta genomförandet av avfallsplanen. 

6.2.2 Övriga kostnader 
Kostnaderna för avfallshantering ökar genom de aktiviteter som behövs för att 
nå uppställda lokala och nationella mål. Vissa av aktiviteterna kan också 
innebära behov av investeringar. Exempel på aktiviteter som kan generera 
ökade kostnader är: 

• Utveckla förutsättningar för återbruk.  
• Ta fram utbildningsmaterial och genomföra utbildningsinsatser. ´ 
• Säkerställa att det finns källsorteringsmöjligheter på kontor, 

sammankomstsalar och andra utrymmen i kommunala verksamheter 
samt följa upp att dessa används.  

• Utreda hur insamling, återbruk och återvinning av textilier kan utvecklas 
utifrån nya lagkrav. 

• Aktivt arbeta för en hållbar masshantering i kommunerna. 
• Inte tillåta osorterade säckar på återvinningscentralerna. 
• Minska nedskräpningen på populära platser.  
• Utveckla servicenivån och möjligheterna till återvinning på 

återvinningscentraler, andra insamlingsplatser och vid större evenemang 
i kommunerna.  

• Planera för och införa fastighetsnära insamling av förpackningar samt 
insamling av skrymmande förpackningar på lättillgängliga 
insamlingsplatser. 

• Ett flertal kommunikationsinsatser. 
• Fortsatt kvalitetssäkring av insamlat avfall innefattande bland annat 

plockanalyser, rutiner och kontroll vid insamling och omlastning samt 
återkoppling till fastighetsägare och verksamheter.  

 

6.2.3 Avfallstaxa 
Den kommunala avfallsverksamheten är helt finansierad via avgifter, inga 
skattemedel används. Avgifterna för avfallshantering används för att täcka 
planerings-, kapital- och driftskostnader för verksamheten. 

Avfallstaxorna i Nyköpings och Oxelösunds kommuner ska finansiera 
avfallsverksamheten och samtidigt bidra till att avfallsplanens mål uppfylls. 
Taxorna ska också leda till effektiv insamling med enhetligt behållarsystem och 
god arbetsmiljö samt bidra till en ökad valfrihet. 
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En aktivitet i handlingsplanen handlar om att utveckla avfallstaxan som 
styrmedel mot ökad återvinning. Det finns också aktiviteter rörande 
kommunernas insamling av förpackningar vilket kommer påverka avfallstaxan i 
kommunerna.  

6.2.4 Ekonomiska konsekvenser på längre sikt 
På längre sikt kan vissa aktiviteter i handlingsplanen leda till ökade kostnader. 
Det gäller exempelvis om utredningar enligt handlingsplanen leder till 
ytterligare aktiviteter, exempelvis om utredningar visar att ett nytt 
insamlingssystem för textil ska införas eller om särskilda lösningar för att utöka 
servicen gällande avfallshantering på offentliga platser behövs.   

Vissa aktiviteter kan istället antas ge besparingar på sikt. Om kommunala 
verksamheter och bolag blir bättre på att återanvända exempelvis möbler kan 
behov av inköp minska, minskat matsvinn leder till minskade inköp av 
livsmedel och minskad nedskräpning leder till minskade kostnader för 
skräpplockning. Om avfallet sorteras bättre leder det till återvinningsbara 
fraktioner av bättre kvalitet, vilket ofta leder till ett högre ekonomiskt värde på 
materialet samtidigt som kostnaden för avfallsförbränning minskar när mindre 
avfall går till energiåtervinning utan i stället materialåtervinns. Om 
kommunerna arbetar för en hållbar masshantering kan det i början leda till 
ökade kostnader men på sikt kommer det troligtvis leda till besparingar.  

6.3 Service 
Flera mål och aktiviteter, särskilt inom målområdet Människan i fokus, syftar till 
att öka servicen gällande avfallshanteringen. Det ska finnas lättillgängliga 
insamlingssystem, tydlig kommunikation och det ska vara lätt att göra rätt.  

Aktiviteter i handlingsplanen av särskild betydelse gällande service för 
avfallslämnarna handlar om att utveckla servicenivån på 
återvinningscentralerna och på populära platser i kommunerna, planera för 
och införa fastighetsnära insamling av förpackningar samt insamling av 
skrymmande förpackningar på lättillgängliga insamlingsplatser, 
kommunikationsinsatser samt utveckla tydlig och lättillgänglig information och 
använda mer bilder. 

6.4 Sociala aspekter 
Avfallsplanen har också en påverkan på de sociala aspekterna inom hållbarhet. 
Grunden till alla aktiviteter i avfallsplanen är att kommunerna ska ta hänsyn till 
alla grupper i samhället och deras olika förutsättningar. Detta innebär bland 
annat att avfallshanteringen ska vara tillgänglig för alla, både fysiskt tillgänglig 
och att informationen ska vara tillgänglig, oavsett exempelvis språkbarriärer, 
ålder, funktionsvariationer eller tillgång till bil.  

En viktig grupp som påverkas av avfallsplanens genomförande är barn och 
ungdomar. De påverkas exempelvis av farliga ämnen i kretsloppet, 
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trafiksäkerhet vid insamling av avfall, nedskräpning i deras närmiljöer samt 
framtida klimatförändringar och resursbrist.  

7 Ordlista  
 

Avfall – alla föremål eller ämnen som innehavaren vill göra sig av med eller är 
skyldig att göra sig av med. 

Avfallstrappan – prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika 
behandlingsmetoder för avfall bör användas för att minimera miljöpåverkan. 
Översta steget är förebyggande, därefter följer återanvändning, 
materialåtervinning, annan återvinning och sist deponering.  

Avfall under kommunalt ansvar – kommunalt avfall inklusive annat avfall 
under kommunalt ansvar (slam och latrin samt bygg- och rivningsavfall som 
inte producerats i en yrkesmässig verksamhet).  

Avfall Web – ett internetbaserat verktyg för uppföljning och benchmarking av 
kommunens avfallshantering. 

Energiåtervinning – förbränning av avfall där energin utvinns i form av el och 
fjärrvärme.  

Farligt avfall – avfall som är farligt därför att det är explosivt, brandfarligt, 
frätande, smittförande eller giftigt för människa och miljön. 

Fastighetsnära insamling (FNI) – insamling vid fastighetsgränsen eller vid 
överenskommen eller anvisad plats inom rimligt avstånd från fastigheten. 

Förebyggande av avfall – åtgärder som vidtas för att förebygga att det över 
huvud taget uppkommer avfall till exempel genom minskad konsumtion eller 
delat ägande. 

Förpackningar – en produkt som framställts för att innehålla, skydda eller 
presentera en vara.  

Grovavfall – avfall som är tungt eller skrymmande eller har andra egenskaper 
som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl eller säck, till exempel gamla 
och trasiga möbler och leksaker. 

Kommunalt avfall – avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll.  

Matavfall – biologiskt nedbrytbart avfall som består av livsmedel eller som 
uppstår i samband med hantering av livsmedel, till exempel kaffesump, olika 
skal och slaktrester. 
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Materialåtervinning – upparbetning av avfall till nya produkter, material eller 
ämnen. 

Matsvinn – onödigt matavfall som hade kunnat ätas upp, exempelvis öppnade 
och oöppnade förpackningar med mat, mat med passerat datum, matrester, 
ätbar frukt och grönsaker.  

MIFO – Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden. 

Nedlagda deponier – ett avfallsupplag som inte längre är i drift och som inte 
omfattas av deponeringsförordningen (SFS 2001:512). 

Plockanalys – en metod för att undersöka avfallets sammansättning med fokus 
på andelen förpackningar, returpapper, matavfall, matsvinn, farligt avfall och 
el-avfall i mat- och restavfallet.  

Producentansvar – skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, 
transporteras bort, återvinns, återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan 
krävas för en miljö- och hälsomässigt godtagbar avfallshantering.  

Restavfall – det avfall som finns kvar i soppåsen sedan matavfall, 
förpackningar, returpapper, farligt avfall och el-avfall sorterats ut. 

Returpapper – dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, 
broschyrer, skriv- och ritpapper, pocketböcker.  

Revaq – ett certifieringssystem för slamproduktion från avloppsreningsverk 
med syfte att återföra växtnäring till produktiv mark. 

SCB – Statistiska centralbyrån. 

Återanvändning – när en produkt eller komponent som inte är avfall används 
igen för att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för. 

Återbruk – ett samlat begrepp för återanvändning, inkluderar även avfall som 
efter kontroll, rengöring eller reparation kan återanvändas.  

Återvinningscentral (ÅVC) – bemannad större anläggning för insamling av 
exempelvis grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall, el-avfall. Ibland även med 
verksamhet för återanvändning. 

Återvinningsstation (ÅVS) – obemannad mindre anläggning för mottagning 
av förpackningar och returpapper.  



 

Bilaga 1  

Handlingsplan med aktiviteter 
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1 Introduktion 
I denna bilaga presenteras aktiviteter för att uppnå målen i avfallsplanen. Syftet med 
föreslagna aktiviteter är bland annat att förebygga avfall och att omhändertagandet av det 
avfall som uppstår ska förbättras ur miljö- och resurshushållningssynpunkt. 

För varje aktivitet anges vilken politisk organisation samt vilken division, verksamhet, 
förvaltning eller bolag (framöver benämnt verksamhet) som ansvarar för genomförandet 
av aktiviteten. För varje aktivitet anges också tidsramen för när aktiviteten ska vara 
genomförd. Angivet årtal betyder att aktiviteten ska vara genomförd senast vid utgången 
av det året om inte annat anges. Om det anges ett intervall ska aktiviteten genomföras 
under den perioden. Årligen innebär att aktiviteten ska genomföras minst en gång per år. 
Löpande innebär att aktiviteten ska genomföras när behov uppstår, vilket kan variera från 
flera gånger per år till varje eller vartannat år.  

För varje aktivitet anges också bedömning av resursbehov enligt följande skala:  

Låg kostnad som kan rymmas inom ordinarie budgetnivå.   

Måttlig kostnad som inte säkert kan rymmas inom ordinarie budgetnivå.  

Hög kostnad som innebär behov av personalförstärkningar eller större investeringar.  

Resursbehovet för genomförande gäller både ekonomiska och personella resurser. 
Observera att flera aktiviteter som berör samma verksamhet tillsammans kan kräva 
personalförstärkningar, även om de var för sig kan rymmas inom ordinarie budgetnivå för 
respektive verksamhet. 

Aktiviteter listas inom ett visst målområde för att det ligger närmast det området, men 
aktiviteter kan också bidra till mål inom andra områden. Ett exempel är aktiviteter inom 
målområdet Människan i fokus. När dessa aktiviteter genomförs kommer det också blir 
lättare att nå mål kopplade till målområdena Minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning samt Ökad återvinning. Ett exempel är aktiviteten ”Säkerställa att samtliga 
hushåll har tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar”. Om detta säkerställs 
kommer troligtvis också målet om ökad återvinning vara lättare att nå. Det finns också 
kopplingar mellan aktiviteter då vissa med fördel genomförs tillsammans som en 
gemensam aktivitet snarare än separata aktiviteter, exempelvis när det gäller 
kommunikation som i flera fall kommer genomföras tillsammans med andra aktiviteter.  

 

Följande förkortningar används i handlingsplanen:  

Nyköpings kommun 

Politiska organisationer 
KS  Kommunstyrelsen 
MSN  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
BUN  Barn- och ungdomsnämnden 

Verksamheter 
TEK  Tekniska divisionen 
SHB  Samhällsbyggnad 
DU  Division utbildning 
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DSO  Division social omsorg 
RH  Renhållningen 
PE  Projektenheten 
K-fast  Kommunfastigheter  
GPH  Gata Park Hamn 
VA  Nyköping vatten 
MÅS Måltidsservice 
MEX  Mark- och exploatering  

 

Oxelösunds kommun 

Politiska organisationer  
KS  Kommunstyrelsen 
MSN  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
UN  Utbildningsnämnden 

Verksamheter  
KLG  Kommunledningsgruppen 
MSF  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
UF  Utbildningsförvaltningen 
ÄF  Äldreomsorgsförvaltningen  
SOF  Social- och omsorgsförvaltningen 
KBAB  Kustbostäder 
RH  Renhållningen, Oxelö Energi 
VA  Vatten och Avlopp, Oxelö Energi  
GP  Gata Park, Kustbostäder 
KE  Kostenheten 
MEX  Mark- och exploatering 
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1.1 Målområde: Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning  
Mål Önskade resultat     

2023–2026 2027–2030 Uppföljning 

Hushåll och verksamheter bidrar 
till att minska avfallsmängderna 
och öka återanvändningen. 
Sambandet mellan konsumtion 
och avfallsproduktion bryts 
genom hållbara val. 
Kommunernas egna verksamheter 
och bolag agerar förebilder och 
driver omställningen framåt.  

Senast år 2026 ska mängden 
insamlat kommunalt avfall1, 
exklusive trädgårdsavfall, 
vara 10 % under 
medelvärdet för alla 
kommuner i Sverige.  

Senast år 2030 ska mängden 
insamlat kommunalt avfall, 
exklusive trädgårdsavfall, 
vara 15 % under 
medelvärdet för alla 
kommuner i Sverige. 

Insamlade mängder i båda 
kommunerna enligt Avfallweb.  

Utgångsvärde 2021: 1 % under 
medelvärdet2 för alla kommuner i 
Sverige.  

  Mängden material till 
återanvändning ska öka 
under perioden.  

Mängden material till 
återanvändning ska öka 
under perioden.  

Insamlade mängder till 
återanvändning enligt Avfallweb.  

Utgångsvärde 2021:  
Nyköping 95 ton.  
Oxelösund 18 ton.   

  Senast år 2025 ska mängden 
matsvinn3 ha minskat med 
20 % jämfört med 2021. 

 
 

Senast år 2030 ska mängden 
matsvinn ha minskat med  
50 % jämfört med 2021.  

Plockanalyser av mat- och restavfall. 
Statistik över matsvinn i kommunala 
kostverksamheter.  

 

1 Med kommunalt avfall, exklusive trädgårdsavfall, avses mat- och restavfall, grovavfall (exkl. trädgårdsavfall), förpackningar, returpapper, farligt avfall, 
elavfall, batterier och visst bygg- och rivningsavfall, som gips och planglas, från hushåll. 
2 Medelvärdet hämtas från Avfallweb och beräknas på nyckeltal för de kommuner som matat in värden i Avfallweb. 
3 Matsvinn är onödigt matavfall (öppnade och oöppnade förpackningar med mat, mat med passerat datum, matrester, ätbar frukt och grönsaker) som 
slängts i mat- och restavfallet.  
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Utgångsvärde plockanalys 20214: 
Nyköping 6,6 kg/invånare/år.  
Oxelösund 12,5 kg/invånare/år.  

Utgångsvärde kommunala 
kostverksamheter VT 20225: 
Nyköping 62 gram/portion/dag. 
Oxelösund 59 gram/portion/dag.  

Önskade resultat baseras på 
Sveriges etappmål för matsvinn och 
globala mål om matsvinn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Utgångsvärdet är ett viktat medelvärde baserat på antal hushåll och beräknas genom en sammanvägning av plockanalysresultat över mängden 
matsvinn i mat- och restavfall från villor och flerbostadshus. 
5 Inkluderar ej äldreomsorgen.  
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Aktiviteter Tidsram Ansvarig verksamhet 
(Nyköping/Oxelösund) 

Ansvarig politisk org. 
(Nyköping/Oxelösund) 

Bedömning 
av resurs-
behov 

Utveckla förutsättningarna för återbruk på kommunernas 
återvinningscentraler.  

Löpande RH/RH MSN/KS  

Utveckla samarbeten med återbruksaktörer gällande 
exempelvis insamling, försäljning och reparationer.  

2024 RH/RH MSN/KS  

Vid bygg- och rivningsåtgärder göra en 
materialinventering för att identifiera vilka byggprodukter 
som kan återbrukas och hur dessa ska tas om hand.  

Löpande 
PE, K-fast, MEX, 

Nyköpingshem/KBAB, 
MSF 

KS/KS  

Undersöka möjligheterna för återbruk av bygg- och 
rivningsavfall, exempelvis insamling, försäljning och 
samarbeten med andra aktörer.  

2024 RH/RH MSN/KS  

I varje upphandling, där så är möjligt, ställa krav på 
exempelvis förebyggande av avfall, återbruk och 
möjlighet till reparation och materialåtervinning. Använda 
interna eller externa resurser med miljö- eller annan 
relevant kompetens som stöd för att kunna ställa relevanta 
och rimliga krav.  

Löpande 
Alla verksamheter/Alla 

verksamheter 
KS/KS  

Minska avfallet och öka återbruket i kommunala 
verksamheter och bolag genom att exempelvis se över 
möjligheter till flergångsalternativ i stället för 
engångsprodukter, använda kranvatten i stället för 
buteljerat vatten och se över arbetssätt för att minska 
användningen av produkter.  
 

Löpande 
Alla verksamheter/Alla 

verksamheter 
KS/KS  

Utveckla kommunernas möjligheter att återbruka 
befintliga material och produkter internt inom den 

2024 TEK/KLG KS/KS  
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kommunala organisationen samt skapa en organisation 
för hanteringen. 

Arbeta med att förebygga matsvinn i kommunernas 
verksamheter, framför allt på skolor, förskolor, fritidshem 
och inom omsorgen.  

Löpande 
MÅS, DU, DSO/KE, UF, 

SOF, ÄF 
KS/KS  

Sprida goda exempel i befintliga kommunikationskanaler 
på vad kommunerna gör för att minimera avfall och bidra 
till mer återbruk och återvinning. Inspirera andra internt 
men också utanför kommunerna.  

Årligen 
Alla verksamheter/Alla 

verksamheter 
KS/KS  

Ta fram utbildningsmaterial om exempelvis 
förebyggande, återbruk och återvinning för att stötta både 
kommunala verksamheter, externa aktörer och 
privatpersoner. 

2025 RH/RH MSN/KS  

Genomföra utbildningsinsatser inom kommunernas 
verksamheter, exempelvis utbilda barn och 
lärare/pedagoger i förskolor och skolor om exempelvis 
förebyggande, återbruk och återvinning.  

Årligen DU/ UF BUN/UN  
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1.2 Målområde: Ökad återvinning 
Mål Önskade resultat     

2023–2026 2027–2030 Uppföljning 

Hushåll och verksamheter sorterar 
det avfall som uppstår, så att det 
kan återvinnas på bästa sätt för en 
hållbar utveckling. Återvinningen 
av material och näringsämnen 
ökar. Kommunernas egna 
verksamheter och bolag agerar 
förebilder och driver 
omställningen framåt.  

Senast år 2025 ska andelen 
kommunalt avfall6 som 
materialåtervinns ha ökat 
till minst 55 %.   

Senast år 2030 ska andelen 
kommunalt avfall som 
materialåtervinns ha ökat till 
minst 60 %.   

Nyckeltal i Avfallweb.  

Utgångsvärde 20217:  
Nyköping 45 %.  
Oxelösund 31 %.  

Önskade resultat baseras på Sveriges 
etappmål om materialåtervinning. 

  Senast år 2023 ska andelen 
matavfall som sorteras ut 
och behandlas biologiskt 
så att växtnäring och 
biogas tas tillvara ha ökat 
till minst 75 %.  

Efter år 2023 ska andelen 
matavfall som sorteras ut 
och behandlas biologiskt så 
att växtnäring och biogas tas 
tillvara bibehållas på 75 %.  

Nyckeltal i avfallweb.  

Utgångsvärde 2021:  
Nyköping 55%.  
Oxelösund 59%.  

Önskade resultat baserat på Sveriges 
etappmål om matavfall.  
 

 

6 Kommunalt avfall som inkluderas är förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, visst farligt avfall, metallskrot, wellpapp, kommunplast, textilavfall, 
övrigt grovavfall till materialåtervinning samt matavfall och trädgårdsavfall till biologisk behandling och som är till nytta för jordbruket eller förbättrar 
miljön. 
7 I utgångsvärdet ingår avfall som förbereds för återanvändning eftersom det är så etappmålet är formulerat.  
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  Senast år 2026 ska 
mängden avfall till 
energiåtervinning från 
kommunernas 
återvinningscentraler ha 
minskat med minst 20 % 
jämfört med år 2020.  

Senast år 2030 ska mängden 
avfall till energiåtervinning 
från kommunernas 
återvinningscentraler ha 
minskat med minst 30 % 
jämfört med år 2020.  

Nyckeltal i avfallweb.  

Utgångsvärde 2020:  
Nyköping 3 390 ton.  
Oxelösund 1 730 ton.  
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Aktiviteter 
 

Tidsram Ansvarig verksamhet 
(Nyköping/Oxelösund) 

Ansvarig politisk org. 
(Nyköping/Oxelösund) 

Bedömning 
av resurs-
behov 

Följa upp att matavfall sorteras ut och genomföra 
kommunikation/uppmaning om det inte görs samt vid 
behov utveckla befintliga rutiner kring uppföljning.  

2023 och 
sedan 

löpande 

RH, K-fast, 
Nyköpingshem/RH, 

KBAB 
MSN, KS/KS 

 

Säkerställa att det finns källsorteringsmöjligheter på 
kontor, sammankomstsalar och andra utrymmen i 
kommunala verksamheter samt följa upp att dessa 
används.  

2023 och 
sedan 

löpande 

Alla verksamheter/Alla 
verksamheter 

KS/KS 
 

Utveckla samarbete med fastighetsägare för att skapa 
förutsättningar för bättre sorteringsmöjligheter i 
bostaden, exempelvis genom att ge tips och råd till 
fastighetsägare hur de kan förbättra de fysiska 
förutsättningarna eller inspirera sina hyresgäster.  

2023–2026 RH/RH MSN/KS 
 

Vid nybyggnation säkerställa att det skapas fysiska 
förutsättningar för avfallshantering och källsortering, 
säkerställa att detta beaktas i detaljplaner och bygglov 
samt utveckla och kommunicera riktlinjer gällande storlek, 
placering och annan utformning av avfallslösningar.  

Löpande 
RH, Stadsbyggnad, 

Bygglov/RH, Bygglov, 
MEX 

MSN/MSN 
 

Ta fram ett koncept för sortering och avfallshantering i 
samband med större evenemang. 

2024 RH/RH MSN/KS 
 

Utöka antal skåp för insamling av matolja och matfett.  2026 RH/RH MSN/KS 
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Utveckla kommunikationen i olika kanaler med 
sorteringstips, varför avfall ska sorteras på ett visst sätt, 
hur olika typer av avfall återvinns, sorteringsresultat och 
vad återvinningen ger för miljövinster. 

Årligen RH/RH MSN/KS 
 

Ha tätare dialoger med företag och organisationer för att 
förbättra avfallshanteringen samt öka utsortering och 
renhet i avfallet. Exempelvis genom kommunikation, 
rådgivande inspektioner, följa upp utsortering av 
matavfall och särskild kommunikation kring hantering av 
farligt avfall.  

Löpande RH/RH MSN/KS 
 

Utreda hur insamling, återbruk och återvinning av textilier 
kan utvecklas utifrån nya lagkrav. 

2024 RH/RH MSN/KS 
 

Utveckla avfallstaxan som styrmedel mot ökad 
återvinning.  

Årligen RH/RH MSN/KS 
 

Vid bygg- och rivningsåtgärder kontrollera att det i 
kontrollprogrammet finns information om hur bygg- och 
rivningsavfallet ska tas om hand för att möjliggöra 
materialåtervinning av hög kvalitet och säker hantering av 
farliga ämnen.  

Löpande Bygglov/Bygglov MSN/KS 
 

Inte tillåta osorterade säckar på återvinningscentralerna.  2023 RH/RH MSN/KS 
 

Aktivt arbeta för en hållbar masshantering i kommunerna. 
Löpande 

SHB, TEK/VA, MSF, 
MEX 

KS, MSN/KS  

Genomföra plockanalyser av mat- och restavfall.  2024, 
2027, 
2030 

RH/RH MSN/KS  
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1.3 Målområde: Minskad miljöbelastning 
Mål Önskade resultat     

2023–2026 2027–2030 Uppföljning 

Avfallets farlighet minskar 
och hanteringen av farligt 
avfall säkras. 
Miljöbelastningen från 
avfallshanteringssystemet 
och nedskräpningen minskar. 

Nedskräpningen i 
kommunerna ska minska8.  

Nedskräpningen i 
kommunerna ska minska.  

Statistik på mängden avfall som plockats 
(kommer för 2022) och 
kundundersökningar om inställning till 
nedskräpning.  

Utgångsvärde kundundersökningar 2022: 
Nyköping 88 % positiva. 
Oxelösund 80 % positiva.  

  Mängden farligt avfall och 
elavfall i restavfallet ska 
minska.  

Mängden farligt avfall och 
elavfall i restavfallet ska 
minska.  

Plockanalyser av restavfall.  

Utgångsvärde 20219:  
Nyköping 0,392 kg/invånare/år.  
Oxelösund 0,695 kg/invånare/år.  

  Senast år 2026 ska all 
insamling av avfall som 
kommunen ansvarar för 
utföras med förnybara 
drivmedel.  

Efter år 2026 ska all insamling 
av avfall som kommunen 
ansvarar för fortsatt utföras 
med förnybara drivmedel.  

Statistik över drivmedelsanvändning.  

Utgångsvärde 2021:  
Nyköping 33 %.  
Oxelösund 100 %.  

 

 

 

8 Inkluderar även marin nedskräpning.  
9 Utgångsvärdet är ett viktat medelvärde baserat på antal hushåll och beräknas genom en sammanvägning av plockanalysresultat över mängden farligt 
avfall och elavfall i restavfall från villor och flerbostadshus. 
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Aktiviteter Tidsram Ansvarig verksamhet 
(Nyköping/Oxelösund) 

Ansvarig politisk org. 
(Nyköping/Oxelösund) 

Bedömning 
av resurs-
behov 

Undersöka möjligheten till alternativa insamlingssystem 
för farligt avfall och elavfall i samband med planering för 
införande av fastighetsnära insamling av förpackningar 
från hushåll.  

2023–
2026 

RH/RH MSN/KS 
 

Minska nedskräpningen av fimpar genom samarbete med 
producentansvarsorganisation, exempelvis genom 
kommunikationsinsatser, uppsättning av askkoppar och 
utdelning av fickaskkoppar.  

Löpande GPH/GP, MSF MSN/KS 
 

Delta i nationella kampanjer och lokalt arrangera 
aktiviteter som exempelvis Håll Sverige Rent och 
strandstädning.  

Årligen GPH/MSF MSN/KS 
 

Genomföra riktade kommunikationsinsatser om 
nedskräpning till olika målgrupper, exempelvis förskolor 
och skolor samt allmänheten.  

Årligen GPH/MSF MSN/KS 
 

Minska nedskräpningen på populära platser10, exempelvis 
genom att öka antalet eller ändra placeringen av 
papperskorgar och hundlatriner samt säkerställa insamling 
av förpackningar på populära platser.  

1/1 2026 
och sedan 
löpande 

GPH/MSF MSN/KS 
 

 

10 Exempelvis torg och parker men även andra populära platser där det uppkommer avfall, exempelvis hamnar, naturområden, campingplatser, öar eller 
badplatser.  
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Effektivisera och minska miljöpåverkan från 
avfallstransporter. Exempelvis ruttoptimering, utreda hur 
avfallstransporter kan samordnas bättre, upphandla 
fordon som uppfyller senaste miljöklassning, användning 
av förnybara drivmedel samt se över andra möjliga 
bränslen som el eller gas.  

Löpande RH/RH MSN/KS 
 

Upprätta ett samlat program för åtgärder, exempelvis 
städning och förbättrad täckning, och vid behov 
kontrollprogram för nedlagda deponier där kommunerna 
varit verksamhetsutövare.  

2026 RH/MSF MSN/MSN 
 

Bedriva ett aktivt uppströmsarbete11 för att identifiera och 
eliminera föroreningskällor gällande slam.  

Löpande VA/VA MSN/KS 
 

 

  

 

11 Uppströmsarbete innebär att arbeta för att stoppa miljöföroreningar redan vid källan så att dessa aldrig hamnar i sjöar, vattendrag eller avloppsvatten.  
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1.4 Målområde: Människan i fokus 
Mål Önskade resultat     

2023–2026 2027–2030 Uppföljning 

Insamlingssystemet präglas av 
service, nytta för medborgaren 
och omtanke om människan. 
Estetiskt tilltalande lösningar med 
god tillgänglighet är viktiga 
förutsättningar för att uppnå 
samhällets mål på avfallsområdet. 
Det ska vara lätt att göra rätt.  

Senast år 2026 är minst 95 % 
av invånarna i kommunerna 
nöjda med hämtningen av 
avfall vid sin bostad.  

År 2030 är fortsatt minst 95 % 
av invånarna i kommunerna 
nöjda med hämtningen av 
avfall vid sin bostad.  

Kundundersökningar i respektive 
kommun.  

Utgångsvärde 2022:  
Nyköping 93 %. 
Oxelösund 89 %.  

  Senast år 2026 är minst 90 % 
av invånarna i kommunerna 
nöjda med tillgängligheten 
till återvinningscentraler.  

År 2030 är fortsatt minst 90 % 
av invånarna i kommunerna 
nöjda med tillgängligheten till 
återvinningscentraler.  

Kundundersökningar i respektive 
kommun.  

Utgångsvärde 2022:  
Nyköping 70 %.  
Oxelösund 89 %.  

  Senast år 2026 är 80 % av 
hushållen i kommunen 
anslutna till fastighetsnära 
insamling av returpapper 
och förpackningar.   

Senast år 2027 är 100 % av 
hushållen i kommunen 
anslutna till fastighetsnära 
insamling av returpapper och 
förpackningar.   

Bedömning av anslutningsgrad i 
respektive kommun.  

Utgångsvärde 202012:  
Nyköping ca 70 %. 
Oxelösund ca 40 %.  

 

  

 

12 Inkluderar en- och tvåbostadshus (permanentboende), fritidshus och flerbostadshus. 
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Aktiviteter Tidsram Ansvarig verksamhet 
(Nyköping/Oxelösund) 

Ansvarig politisk org. 
(Nyköping/Oxelösund) 

Bedömning 
av resurs-
behov 

Utveckla servicenivån på återvinningscentralerna i 
kommunerna. Exempelvis genom att se över skyltning, 
utbilda personal i kundbemötande och se över platser 
och frekvenser för mobil återvinningscentral (Nyköping).  

Löpande RH/RH MSN/KS 
 

Utreda hur servicen kan utökas gällande avfallshantering 
på populära platser, exempelvis i hamnar, 
naturområden, campingplatser, på öar eller badplatser.  

2026 RH/RH MSN/KS  
 

Utveckla samarbetet med fastighetsägare för att skapa 
en välfungerande avfallshantering i områden med 
särskilda utmaningar, som exempelvis låg sorteringsgrad 
och dumpning av avfall. 

Löpande RH/RH MSN/KS 
 

Planera och förbereda för att kommunerna övertar 
ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll, 
exempelvis ta fram plan för utbyggnad av fastighetsnära 
insamling, säkerställa omlastningsstation, upphandlingar 
och kommunikation.  

2023 
RH, GPH, SHB/RH, 

MSF, MEX 
MSN/KS 

 

Ta över ansvaret för insamling av förpackningar från 
hushåll, inklusive ta över insamlingen från 
återvinningsstationer och befintlig fastighetsnära 
insamling samt säkerställa att kraven på 
sorteringsmöjligheter på kommunernas 
återvinningscentraler uppfylls.  

1/1 2024 RH/RH MSN/KS  
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Säkerställa att samtliga hushåll har tillgång till 
fastighetsnära insamling av förpackningar samt insamling 
av skrymmande förpackningar på lättillgängliga 
insamlingsplatser.  

2024–2026 RH/RH MSN/KS 
 

Riktade kommunikationsinsatser till särskilda målgrupper 
eller inom ett visst tema för att minska avfallsmängderna 
och öka återbruk och materialåtervinning, exempelvis till 
flerbostadshus, nyinflyttade, medverka i olika kampanjer 
och erbjuda studiebesök på exempelvis 
återvinningscentraler.  

Löpande RH/RH MSN/KS 
 

Utveckla tydlig och lättillgänglig information om 
exempelvis avfallshantering, förebyggande av avfall, 
återbruk och materialåtervinning samt använda mer 
bilder.  

I all 
kommuni-

kation 
RH/RH MSN/KS 
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1 Inledning 
I denna bilaga beskrivs nuläget i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. I 
kapitel 2 beskrivs förhållanden i kommunerna som påverkar avfallets mängd 
och sammansättning. I kapitel 3–6 beskrivs olika typer av avfall, indelat efter 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar, avfall från kommunal verksamhet, 
avfall som omfattas av producentansvar samt övrigt avfall. Slutligen i kapitel 7 
beskrivs anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall.  

2 Beskrivning av kommunerna 
I följande kapitel beskrivs förhållanden i kommunerna som påverkar avfallets 
mängd och sammansättning. Kapitlet innehåller uppgifter om antal invånare, 
antal hushåll fördelat på boendeform, kommunernas näringslivsstruktur samt 
en översiktlig beskrivning av den kommunala avfallsorganisationen i 
kommunerna.  

2.1 Geografiskt läge och infrastruktur 
Nyköpings kommun har en landareal på 1 419 km2 medan Oxelösunds 
kommun, som är en av de till ytan minsta kommunerna i Sverige, har en 
landareal på 35 km2. I både Nyköpings och Oxelösunds kommuner är störst 
andel av den totala landarealen skogsmark, enligt statistik från SCB 2015. Efter 
skogsmark kommer i Nyköpings kommun åkermark och i Oxelösunds kommun 
bebyggd mark och tillhörande mark.  

Nyköping och Oxelösund har ett kustnära läge vid Östersjön, cirka 10 mil 
söder om Stockholm. Läget är strategiskt till följd av närheten till Stockholm 
och god infrastruktur. Motorväg E4 sträcker sig från Stockholm, förbi Nyköping 
och vidare mot Linköping och Helsingborg. I Nyköpings kommun finns även 
Sveriges tredje största flygplats, Stockholm-Skavsta flygplats. Andra viktiga 
delar i infrastrukturen är Oxelösunds djuphamn och järnvägen. I framtiden 
kommer Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken att medföra 
förbättrade kommunikationer både norrut och söderut från Nyköping. 

2.2 Befolkning och bebyggelse 
Kommunerna har tillsammans cirka 69 800 invånare, varav 57 633 invånare i 
Nyköpings kommun och 12 132 invånare i Oxelösunds kommun (år 2021). I 
Tabell 1 presenteras antal invånare och bebyggelsestruktur i kommunerna.  
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Tabell 1 Antal invånare i kommunerna 2021-12-31, antal hushåll fördelat på olika 
boendeformer samt antal fritidshus. Källa: SCB. 

  Invånare Hushåll i 
villa 

Hushåll i 
flerbostadshus 

Fritids-
hus 

Nyköping 57 633 11 423 16 050 3 252 

Oxelösund 12 132 2 566 3 590 817 

 

Till följd av kommunernas kustnära läge finns säsongsvariationer i antal 
invånare och turister, vilket påverkar avfallets mängd. Variationerna består 
främst i att en stor del av fritidshusen på fastlandet och på öarna i skärgården 
mestadels är bebodda under sommaren och att turister kommer sjövägen 
under samma period.  

Bebyggelsen i Nyköpings kommun är fördelad över flera större och mindre 
tätorter och mellan orterna finns en relativt stor landsbygd. Cirka 33 % av 
villorna (nära 4 000 hushåll) finns i andra tätorter än Nyköpings tätort och 26 % 
av villorna (drygt 3 000 hushåll) finns inom utpräglad landsbygd. Oxelösunds 
kommun består av tätortsbebyggelse och i kommunen förekommer i princip 
ingen landsbygd, hela 28 % av marken i kommunen är bebyggd. De större 
tätorterna (över 600 invånare) i kommunerna är Nyköping, Oxelösund, 
Jönåker, Tystberga, Nävekvarn, Vrena och Stigtomta. 

I Nyköping har befolkningen de senaste 5 åren ökat med cirka 2 700 personer 
eller cirka 5 % medan befolkningen i Oxelösund har ökat med cirka 200 
personer eller cirka 2 %. En fortsatt befolkningsökning kan utifrån utvecklingen 
de senaste 5 åren förväntas i båda kommunerna, vilket även innebär 
nybyggnation av både villor, flerbostadshus och verksamhetslokaler de 
närmaste åren. En större andel äldre och yngre har också lett till ett ökat behov 
av förskolor, skolor och äldreboenden. Denna utveckling förväntas fortsätta. 
Enligt Nyköpings kommuns befolkningsprognos förväntas antal invånare i 
Nyköpings kommun öka till 62 864 personer år 2030, vilket innebär en ökning 
med i genomsnitt ungefär 580 personer per år. Enligt SCB:s 
befolkningsprognos från 2021 förväntas antal invånare i Oxelösund ha ökat till 
cirka 12 300 personer år 2030. 

2.3 Näringslivsstruktur 
Näringslivet i kommunerna domineras av verksamheter inom 
tillverkningsindustrin, där SSAB:s stålverk i Oxelösund är störst och mest 
betydelsefullt, samt offentlig sektor, en av Sveriges största djuphamnar och en 
av Sveriges mest trafikerade flygplatser. I kommunerna finns många små och 
medelstora företag där flera anknyter till stål- och tillverkningsindustrin, olika 
typer av maritima verksamheter och offentlig sektor. Besöksnäringen är också 
viktig i kommunerna.  
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I Nyköping etablerar sig allt fler företag inom byggbranschen och 
tjänstesektorn. På landsbygden i Nyköping finns även flera verksamma 
mikroföretag, främst inom jord- och skogsbruk, entreprenad och bygg, 
konsulttjänster och besöksnäringen. Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
samt de kommunala bolagen Nyköpingshem, Kustbostäder och Oxelö energi 
är också stora arbetsgivare i kommunerna. 

Det sker en omfattande pendling, både mellan kommunerna och från/till 
omkringliggande regioner. Den största pendlingen sker till och från Nyköping. 
I Tabell 2 presenteras antal personer som pendlar in till och ut från respektive 
kommun. Totalt sett är utpendlingen större än inpendlingen. I respektive 
kommuns siffror ingår pendlingen mellan Nyköping och Oxelösund. 

Tabell 2 Antal personer som pendlar till respektive från kommunerna, år 2020. Källa: 
SCB. 

  Inpendlare Utpendlare 

Nyköpings kommun totalt, varav:  5 182 6 738 

- män  2 666 4 253 

- kvinnor 2 516 2 485 

Oxelösunds kommun totalt, varav:  2 252 2 151 

- män 1 491 1 064 

- kvinnor 761 1 087 

Totalt 7 434 8 889 

 

2.4 Ansvar för avfallsfrågor 
Hanteringen av avfall inom det kommunala avfallsansvaret innefattar insamling, 
transport och behandling av kommunalt avfall, vilket innebär avfall från hushåll 
och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 
avfall från hushåll, slam från små avloppsanläggningar, latrin och bygg- och 
rivningsavfall som inte uppkommer i yrkesmässig verksamhet samt avfall som 
uppkommer i kommunernas egna verksamheter. 

I Nyköpings kommun har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden det politiska 
ansvaret för de frågor inom avfallsområdet som kommunen ansvarar för. 
Renhållningen är ansvarig för förvaltning och insamlingen av avfall utförs i egen 
regi. Se figur 2. 

I Oxelösunds kommun har det kommunala bolaget Oxelö Energi ansvaret för 
avfallsfrågorna enligt direktiv från Kommunfullmäktige. För insamling av avfall 
anlitas av Oxelö Energi upphandlad entreprenör. Se Figur 1. 
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Kommunerna äger tillsammans Björshults avfallsanläggning. Driften av 
anläggningen sköts av Tekniska divisionen/Renhållningen i Nyköping. 

 

Figur 1 Nyköpings och Oxelösunds organisation för avfallshanteringen. 

 

Kommunerna samverkar sedan år 1964 genom ett civilrättsligt avtal avseende 
Björshults avfallsanläggning. Kommunerna samverkar även genom 
gemensamma upphandlingar av behandling av avfall, gemensamt 
framtagande av avfallsplan och avfallsföreskrifter samt genom ett löpande 
utbyte mellan tjänstepersoner.  

Avfallshanteringen består av en kedja med flera olika aktörer som alla har sitt 
ansvar. Avfallslämnaren har ett ansvar att sortera sitt avfall i de fraktioner som 
finns. Fastighetsinnehavare har skyldighet att främja en miljöriktig och effektiv 
avfallshantering, exempelvis genom att hålla vägar i framkomligt skick.  

Kommuner ansvarar för insamling, transport och återvinning eller 
bortskaffande av kommunalt avfall samt avfall under kommunalt ansvar, vilket 
regleras i Miljöbalken. Insamlingen kan ske i egen regi av kommunerna eller 
genom att anlita en entreprenör. Kommuner kan också anlita entreprenörer för 
transport av avfall till behandlingsanläggning samt själva behandlingen av 
avfallet som samlats in.  

Övrigt avfall som kommunen inte ansvarar för kan samlas in av godkända 
entreprenörer. I Sverige finns lagstadgade producentansvar för flera olika 
avfallskategorier. Producenterna ansvarar i dessa fall för att samla in och ta 
hand om uttjänta produkter, vilket innebär att det ska finnas lämpliga 
insamlingssystem och behandlingsmetoder för återvinning. Vad som ingår i ett 
producentansvar kan dock skilja sig åt mellan olika producentansvar.   

Den som tar emot avfall för behandling eller annan hantering ska ha de 
tillstånd eller ha gjort de anmälningar som krävs för hanteringen. Den ska 
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också se till att hanteringen görs på ett sätt som skyddar människors hälsa och 
miljön.  

3 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
I nedanstående kapitel beskrivs kommunernas hantering av avfall som omfattas 
av kommunalt avfallsansvar.  

Från 1 januari 2024 är det kommunalt ansvar för insamling av förpackningar 
men det är fortsatt producentansvar på återvinningen av förpackningar. 
Hanteringen av förpackningar beskrivs därför i kapitel 5.  

3.1 Förebyggande och återbruk 
På samtliga återvinningscentraler i Nyköpings och Oxelösunds kommuner går 
det att lämna avfall för återbruk. På flera platser i kommunerna finns också 
klädinsamlingsboxar utplacerade, oftast i anslutning till 
återvinningsstationerna, samt secondhandbutiker där invånare också kan 
lämna in saker som kan återanvändas av någon annan.  

3.2 Avfallsslag och mängder 
I Tabell 3 redovisas avfallsmängder som omfattas av kommunalt avfallssansvar i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Redovisningen är uppdelad per 
insamlad fraktion samt utifrån vilka behandlingsmetoder som tillämpas. 
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Tabell 3 Insamlade och behandlade mängder avfall som omfattas av kommunalt ansvar 
år 2021, ton. Källa: Avfall Sverige (Avfall Web). 

 Material- 
åter-
vinning 

Biologisk 
behand-
ling 

Energi-
åter-
vinning 

Depo-
nering  

Annan 
behand-
ling 

Totalt 

Mat- och restavfall1 10 4 121 10 553   14 684 

Returpapper 1 055     1 055 

Grovavfall2 3 615  4 272 39  7 926 

Trädgårdsavfall3  2 679 625   3 304 

Latrinavfall4   12    12 

Slam totalt5, varav:       5 826 

- slam från små 
anläggningar  

 4 898     

- fettavskiljarslam   928     

Farligt avfall totalt, 
varav: 

     897 

- tryckimpregnerat 
trä6 

  721    

- asbest7    0,2   

- övrigt farligt avfall8    176   

Summa, cirka 4 680 12 638 16 171 215  33 704 
1 Avser matavfall och restavfall enligt Avfall Webs positioner Å5, Å1 och Å33. 
2 Avser grovavfall enligt Avfall Webs positioner Å31, Å3 och D2. 
3 Avser trädgårdsavfall enligt Avfall Webs positioner Å6, Å6a och Å2. 
4 Avser latrin enligt Avfall Webs position S8. 
5 Avser slam och fett enligt Avfall Webs positioner S7 och S9. 
6 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F4. 
7 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs position F9. 
8 Avser farligt avfall enligt Avfall Webs positioner F2, F3, F10, F23 och F24 
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I Tabell 4 redovisas mängd avfall i kg/invånare för mat- och restavfall, 
returpapper, grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall samt en jämförelse 
med det nationella genomsnittet.  

Tabell 4 Mängd avfall i kg/invånare för olika avfallstyper, 2021. Källa: Avfall Sverige 
(Avfall Web). 

  Nyköpings 
kommun 

Oxelösunds 
kommun 

Nationellt 

Matavfall 58 76 39 

Restavfall  148 149   150 

Returpapper  15 12   15 

Grovavfall  114 169   166 

Trädgårdsavfall  53 15   44 

Farligt avfall2  24 27   26 

2 Farligt avfall inklusive elavfall och batterier.  

 

Vid en översiktlig jämförelse med nationell statistik avseende insamlade 
mängder avfall under kommunalt ansvar kan konstateras att Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner samlar in mer matavfall än det nationella genomsnittet. 
Nyköping ligger lite lägre på insamlade mängder grovavfall och Oxelösund 
ligger lite lägre på insamlade mängder trädgårdsavfall men i övrigt ligger 
kommunerna på ungefär samma nivåer som det nationella genomsnittet.  

3.3 Insamling och behandling 

3.3.1 Mat- och restavfall 
Mat- och restavfall uppkommer i hushåll och verksamheter. Avfallet samlas in i 
två separata kärl – ett brunt kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall 
som oftast är grönt. Insamlingen av matavfall sker i grön plastpåse gjord av 100 
% återvunnen plast eller papperspåse. I Nyköpings kommun är 
matavfallsinsamlingen obligatorisk medan matavfallsinsamlingen i Oxelösunds 
kommun är frivillig med miljöstyrande taxa. Matavfallsinsamlingen kommer 
dock bli obligatorisk även i Oxelösunds kommun. Insamling utförs i egen regi i 
Nyköping och av Oxelö Energi upphandlad entreprenör i Oxelösund.  

För villor i kommunerna är den vanligaste behållartypen för både matavfall och 
restavfall 140 liter kärl med tömning varannan vecka. Under en begränsad 
period varje sommar sker hämtning av hushållens avfall varje vecka i 
Oxelösunds kommun. Motsvarande lösning är vanlig även för fritidshus men 
det är också vanligt att dessa är anslutna till olika typer av 
gemensamhetslösningar, där det även förekommer att restavfall samlas in i 
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container med bruna kärl som komplement för matavfall. Från fritidshus sker 
hämtning under perioden från vecka 15 till vecka 45 i Oxelösund varje vecka 
under högsommaren och glesare i början och slutet av perioden. I Nyköping 
sker hämtning från fritidshus normalt varannan vecka under perioden vecka 19 
till vecka 40. I flerbostadshus är den vanligaste behållartypen för restavfall 660 
liter kärl och för matavfall 240 liter kärl, båda med tömning varje vecka. I 
Nyköping förekommer även underjordsbehållare som vanligtvis töms varje 
vecka eller varannan vecka. I både Nyköping och Oxelösund finns också 
containrar och komprimatorer på några ställen. 

I både Oxelösunds och Nyköpings kommuner finns skärgård. Ingen insamling 
av avfall sker från öarna. Hushåll på öarna lämnar sitt avfall vid 
uppsamlingsplatser på fastlandet. 

Hemkompostering av matavfall förekommer i båda kommunerna. För att få 
hemkompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten ska en anmälan 
göras till tillsynsansvarig nämnd. 

Allt insamlat mat- och restavfall omlastas på Björshults avfallsanläggning och 
transporteras av entreprenör till behandlingsanläggning. Restavfallet förbränns 
och energin utvinns i form av el och fjärrvärme. Matavfallet behandlas 
biologiskt genom rötning, vilket producerar biogas som uppgraderas till 
fordonsgas samt biogödsel som används i jordbruket.  

3.3.2 Returpapper 
I Nyköpings kommun samlas ungefär hälften av returpappret in vid 
återvinningsstationer och hälften samlas in fastighetsnära i separata kärl i 
avfallsutrymmen i flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter. I 
Oxelösunds kommun samlas returpapper framför allt in vid 
återvinningsstationer men det förekommer även att returpapper samlas in 
fastighetsnära. Återvinningsstationerna drivs idag av Förpackningsinsamlingen 
(FTI) men från 1 januari 2024 när kommunerna tar över insamlingsansvaret för 
förpackningar kan kommunerna också komma att ta över ansvaret för 
återvinningsstationerna. 

Nyköpings kommun och Oxelö Energi erbjuder fastighetsnära insamling av 
returpapper via upphandlad entreprenör för fastighetsägare, privatpersoner 
och verksamheter.  

Upphandlad entreprenör levererar returpappret direkt till 
behandlingsanläggning1, både från återvinningsstationer och den 
fastighetsnära insamlingen. Insamlat returpapper återvinns i huvudsak genom 
materialåtervinning. 

 

1 Stena Recyclings anläggning i Nyköpings kommun när detta skrivs.  
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3.3.3 Grovavfall och trädgårdsavfall 
Grovavfall från hushåll lämnas främst till bemannade återvinningscentraler vid 
Björshults avfallsanläggning, Nävekvarn, Stigtomta, Jönåker och Tystberga i 
Nyköping och Föreningsgatan i Oxelösund. I Nyköping finns dessutom en 
mobil återvinningscentral som regelbundet besöker strategiska platser i och 
kring centralorten samt på landsbygden. Mindre mängder grovavfall från 
verksamheter i Nyköpings kommun får lämnas till återvinningscentralen på 
Björshult.  

Det finns även möjlighet till fastighetsnära insamling via grovavfallsflak genom 
särskild avgift i båda kommunerna. Grovavfallet samlas in i egen regi i 
Nyköping och av entreprenör i Oxelösund. Osorterat grovavfall transporteras 
till Björshult för sortering. Utsorterat material transporteras vidare till mottagare 
av olika återvinningsmaterial. Brännbart avfall transporteras till 
behandlingsanläggning för förbränning, energin utvinns i form av el och 
fjärrvärme. Deponirest deponeras i huvudsak på Björshults avfallsanläggning 
men en del av deponiresten transporteras till annan mottagare för deponering. 

Trädgårdsavfall lämnas på återvinningscentralen på Björshults 
avfallsanläggning i Nyköping och på Föreningsgatan i Oxelösund. Det finns 
även kompletterande system för insamling av trädgårdsavfall enligt följande:  

• Fastighetsnära insamling under perioden vecka 14 till vecka 45 genom 
abonnemang i Nyköpings kommun. 

• Enklare fraktioner av trädgårdsavfall såsom ris och grenar kan lämnas till 
kommunernas mellanlager för trädgårdsavfall så kallade 
trädgårdstippar/ristippar. Dessa trädgårdstippar/ristippar är avsedda för 
privatpersoner. Verksamheter hänvisas till Björshults avfallsanläggning. 

I huvudsak behandlas trädgårdsavfall i form av grenar och ris genom flisning 
och vidare transport till en förbränningsanläggning. Gräsklipp och liknande 
trädgårdsavfall komposteras på Björshult och kompostprodukten används som 
jordförbättringsmedel i kommunen. Privatpersoner kan också hämta 
kompostjord under sommarhalvåret på trädgårdstippen på Brandholmen i 
Nyköpings kommun.  

Hemkompostering av trädgårdsavfall förekommer i båda kommunerna. 

3.3.4 Latrinavfall 
Latrinavfall från hushåll samlas in i särskilda latrinkärl. Insamlingen sker i egen 
regi i Nyköpings kommun och av entreprenör i Oxelösunds kommun. Latrinet 
transporteras till Björshults avfallsanläggning för mellanlagring. Latrinet 
omhändertas av en lantbrukare som våtkomposterar latrinet för att därefter 
använda det som gödsel i jordbruket. Latrinkärlen går till förbränning. Energin 
som produceras används till fjärrvärme och el. Hämtning sker på beställning i 
Nyköping och enligt schema i Oxelösund under perioden vecka 15 till vecka 
45. Hemkompostering av latrin förekommer i båda kommunerna. 
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3.3.5 Slam från små avloppsanläggningar 
Slam från hushåll och verksamheter och som omfattas av kommunalt 
avfallsansvar uppstår i små avloppsanläggningar. Inom Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner finns cirka 5 000 små avloppsanläggningar. Tömning 
av små avloppsanläggningar ska ske så ofta att en god funktion upprätthålls i 
anläggningen och enligt fastställda intervall. Tömning sker i enlighet med 
abonnemang eller på beställning. Insamlingen av slam från små 
avloppsanläggningar sker i egen regi i Nyköping och via entreprenör i 
Oxelösund. Hämtning av slam från skärgårdsöar sker i båda kommunerna via 
entreprenör.  

Slammet transporteras till Brandholmens avloppsreningsverk i Nyköping för 
behandling. Avloppsreningsverket byggdes om under 2016 och har två 
rötkammare. Slammet förtjockas genom mekanisk förtjockare efter tillsatts av 
polymer innan det går vidare till nästa steg. I rötningsprocessen bryts slammet 
ned anaerobt (utan tillgång till syre) och rötgas bildas, vilken används till 
uppvärmning av avloppsreningsverkets lokaler och elproduktion. Rötslammet 
avvattnas och mellanlagras därefter på Björshult innan borttransport till extern 
mottagare för avyttring till deponitäckning, åkermark eller som 
jordförbättringsmedel.  

3.3.6 Fett och matolja 
I båda kommunerna samlas fett och matolja in i plastflaskor på 
återvinningscentralerna eller i särskilda insamlingsskåp som finns på olika 
platser i kommunerna. Oxelö Energi och Nyköpings kommun delar ut 
miljötrattar till invånare för att möjliggöra en enklare insamling av matolja. 
Insamlat fett och matolja går till återvinning. Återvunnen matolja kan användas 
till framställning av biogas, biodiesel och fjärrvärme. Den kan också användas 
som råvara till nya produkter såsom tvål, tvättmedel och gummi. 

3.3.7 Fettavskiljarslam 
Slam från hushåll och verksamheter och som omfattas av kommunalt 
avfallssansvar uppstår i fettavskiljare.  

Slam från fettavskiljare samlas in av entreprenör i båda kommunerna, rötas och 
blir till biogas och biogödsel. Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta att en 
god funktion upprätthålls i anläggningen, dock minst en gång per år. Tömning 
sker i enlighet med abonnemang eller efter beställning. 

3.3.8 Textilavfall 
I Nyköpings och Oxelösunds kommuner har aktörer2 skåp för insamling av 
textil på alla stationära återvinningscentraler. Det finns också 

 

2 Myrorna när detta skrivs.  
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insamlingsstationer för textil runt om i kommunerna, ofta i anslutning till 
återvinningsstationer.  

Textil som aktörerna samlar in återanvänds eller återvinns i Sverige eller 
utomlands. Det som inte kan återanvändas eller materialåtervinnas går till 
energiåtervinning.  

3.3.9 Farligt avfall 
Farligt avfall i form av kemikalier och kemiska produkter från hushåll samlas i 
huvudsak in genom återvinningscentralerna, som har godkända containrar för 
mottagande, sortering och mellanlagring av farligt avfall. Tömning sker av 
extern godkänd entreprenör. Verksamheter lämnar sitt farliga avfall till externa 
mottagare.  

3.4 Kundnöjdhet 
Kundundersökningar har genomförts i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
med frågor om exempelvis hämtning av avfall vid bostaden, tillgänglighet på 
återvinningscentraler, återvinningsmöjligheter och nedskräpning. Resultaten 
visar att medborgare i båda kommunerna generellt sett är nöjda med 
avfallshanteringen i kommunerna. I Nyköping är de flesta nöjda med hur 
hämtningen av avfall vid bostaden fungerar medan många tycker att 
möjligheterna att kunna återvinna avfall utan att behöva transportera bort det 
med bil eller annat motordrivet fordon behöver bli bättre. I Oxelösund är flest 
invånare positivt inställda till hur det fungerar för dem att lämna avfall vid 
återvinningscentralen.  

4 Avfall från kommunal verksamhet 
Avfall från kommunal verksamhet utgörs av avfall som omfattas av kommunalt 
ansvar och som uppstår i exempelvis förskolor, skolor, äldreomsorg och 
kommunkontor samt kommunalt verksamhetsavfall från bland annat 
avloppsreningsverk, fastighetsskötsel och gatudrift. 

4.1 Förebyggande och återbruk 
Avfall som uppkommer i kommunala verksamheter i Nyköping och Oxelösund 
återanvänds sällan. I Nyköping finns dock några goda exempel på hur olika 
kommunala verksamheter försöker öka återanvändningen och minska avfallet, 
som Ta-Ge-hyllor på arbetsplatser och återbruk av exempelvis IT-utrustning, 
olika emballage och sopsand. Porslin, möbler och annat skickas också till 
Returen, som är kommunens egen återbruksservice, för att kunna återanvändas 
i en annan verksamhet. Returen används idag i liten utsträckning. Förskolor i 
kommunen använder i viss utsträckning återbrukat pedagogiskt material som 
har lämnats i en särskild container på Björshults återvinningscentral. Vid ny- 
och ombyggnationer i kommunen görs en återanvändningsanalys där det 
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bedöms om något material kan återanvändas. Krav på nybyggnadsregler 
gällande exempelvis brandsäkerhet gör dock att mycket tyvärr inte kan 
återanvändas. Det finns även några få exempel på ombyggnationer där möbler 
har återanvänts, antingen som de är eller efter att de genomgått möbeltvätt, 
klätts om eller lackats om, samt att när nya möbler köpts har försök gjorts att 
köpa återbrukade möbler. Det pågår också ett arbete med att ta fram 
standardkrav för att framöver öka återanvändningen och minska avfallet via 
upphandlingar.  

I Oxelösund är det vanligt att verksamheter har bokhyllor där det går att låna 
och lämna böcker. Kommunen återanvänder också exempelvis IT-utrustning 
och sopsand. Kommunen har dessutom ett intranät som samtliga anställda 
inom kommunen har tillgång till. På intranätet ges möjlighet för anställda att 
återbruka kontorsmöbler. Det har också införts Ta-Ge-skåp på förskolor i 
kommunen och skolor uppger att de jobbar mycket med återbruk och 
återbrukar det som är möjligt i Benjamins återbruk på kommunens 
återvinningscentral. Återbruket på återvinningscentralen är känt inom 
kommunen och där är det en stor omsättning på möbler, husgeråd och 
heminredning.  

4.2 Skolor, förskolor och storkök 
På skolor, förskolor och storkök i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
källsorteras mat- och restavfall, returpapper samt förpackningar av glas, 
papper, plast och metall. I Nyköpings kommun samlar renhållningen in mat- 
och restavfall samt förpackningar från kommunala fastigheter medan 
upphandlad entreprenör samlar in returpapper. I Oxelösunds kommun samlar 
entreprenör, på uppdrag av Oxelö Energi, in mat- och restavfall samt 
returpapper, medan valfri entreprenör samlar in resterande fraktioner.  

Farligt avfall i form av exempelvis lysrör, färg, lösningsmedel, kemikalier och 
batterier uppkommer i mindre utsträckning i dessa verksamheter i 
kommunerna. På skolor sorterar och lämnar vanligtvis personal över farligt 
avfall till vaktmästeriet som åker med det till någon av kommunernas 
återvinningscentraler enligt skolornas egenkontrollplaner. Ibland när 
exempelvis stora, skrymmande möbler ska slängas beställs en container där 
grovavfall kan slängas. Vissa skolor, förskolor och storkök har matavfallskvarn 
kopplad till sluten tank som töms med slambil. På vissa skolor i Nyköping finns 
även insamling av petflaskor som pantas av verksamheterna själva.  

4.3 Äldreomsorg och hälso- och sjukvård 
På kommunala verksamheter inom området social omsorg i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner källsorteras vanligen mat- och restavfall, förpackningar 
av glas, papper, wellpapp, plast och metall samt returpapper. Mest 
förekommande avfall är förbrukningsmaterial som blöjor, papper och 
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rengöringsmaterial som slängs i restavfallet, samt wellpapp som allt material 
som beställts har varit förpackat i.  

Farligt avfall och smittförande avfall som uppkommer inom verksamheterna 
behandlas enligt verksamheternas policy. Stickande, skärande och 
smittförande avfall placeras i så kallade safe clips eller i andra förslutna kärl 
som hämtas av ett företag för destruktion. Mediciner tas om hand i slutna påsar 
och skickas till Apoteket. Verksamheter inom social omsorg har ofta 
vaktmästare som sköter om övrigt avfall, exempelvis elavfall, glödlampor och 
porslin och transporterar samt sorterar det på någon av kommunernas 
återvinningscentraler. Vid större utrensning av exempelvis möbler kan 
grovavfallsflak beställas.  

4.4 Fastighet och lokalvård 
Kommunernas fastighetsbestånd består till största delen av förskolor och 
skolor men även olika vårdboenden och andra kommunala verksamheter som 
exempelvis restauranger, campingar, badhus och kontor. Dessa fastigheter 
förvaltas i Nyköping av Kommunfastigheter och i Oxelösund av Kustbostäder. 
Kustbostäder sköter även städning i alla skolor, förskolor och äldreboenden i 
Oxelösund. Vid städning ställs krav på att miljövänliga produkter ska användas 
i första hand. Både Kommunfastigheter och Kustbostäder genomför 
fastighetsskötsel och mindre renoveringar då det kan uppkomma mindre 
mängder bygg- och rivningsavfall och farligt avfall, som exempelvis lysrör, 
batterier och målarfärgsburkar. I Nyköping transporteras detta till Björshults 
avfallsanläggning eller så omhändertas det av entreprenör. Vissa kommunala 
verksamheter har även miljöstationer där farligt avfall kan lämnas som sedan 
hämtas av entreprenör. Vid större renoveringar och andra projekt anlitas oftast 
entreprenör som också tar hand om det avfall som uppkommer, exempelvis 
bygg- och rivningsavfall och farligt avfall. I Oxelösund inkommer allt insamlat 
avfall från Kustbostäder till verksamhetens egna containrar på deras 
centralförråd för vidare sortering och transporteras sedan till 
återvinningscentralen på Föreningsgatan.  

All lokalvård i Nyköpings kommuns fastigheter utförs av entreprenör. 
Verksamheterna sorterar själva sitt avfall i olika fraktioner men 
städentreprenören ansvarar för att lämna det sorterade avfallet på angiven 
plats, exempelvis i ett miljörum, där det sedan hämtas av kommunen. 
Städentreprenören tar hand om sitt eget avfall som uppkommer vid städning. 
Vid upphandling ställs det också krav på att miljövänliga produkter ska 
användas i första hand. 

Kommunala fastigheter i båda kommunerna, som exempelvis restauranger och 
campingar, ska ha fettavskiljare. Dessa töms av entreprenör. Verksamheter som 
har oljeavskiljare som ska tömmas ansvarar hyresgästen själv för. 
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Det kommunala fastighetsbolaget Nyköpingshem i Nyköping ger upphov till 
trädgårdsavfall. Detta slängs i en container som sedan transporteras till 
Björshults avfallsanläggning. Farligt avfall, elavfall och metallskrot som 
uppkommer i verksamheten tas omhand av entreprenör enligt avtal. 
Nyköpingshem genomför sandupptagning i egen regi som transporteras till 
Björshults avfallsanläggning. Vid renoveringar anlitas entreprenörer som också 
tar hand om det avfall som uppkommer, exempelvis bygg- och rivningsavfall 
och farligt avfall. Nyköpingshem behöver också ta hand om mycket avfall som 
lämnats på fel platser i bostadsområden och fastigheter av hyresgäster. Detta 
slängs i containrar som sedan transporteras till Björshults avfallsanläggning av 
renhållningen i Nyköpings kommun. Farligt avfall som lämnas på fel plats 
lämnas till entreprenör.  

4.5 Vatten- och avloppsreningsverk 
Brandholmens avloppsreningsverk i Nyköping samt Oxelösunds 
avloppsreningsverk ger upphov till avfall i form av grovrens och slam. Grovrens 
uppkommer också vid pumpstationerna på Brandholmens ledningsnät som 
grovrensar bräddat avloppsvatten från ledningsnätet innan det släpps ut i 
Östersjön. Grovrens tvättas och transporteras av entreprenör till 
behandlingsanläggning för förbränning. Avloppsvattnet behandlas med 
mekanisk, biologisk och kemisk rening innan utsläpp till Östersjön. I Oxelösund 
finns dessutom ett fjärde reningssteg i form av en våtmark vid Brannäs före 
utsläpp till Östersjön. Slammet mellanlagras på Björshults avfallsanläggning i 
Nyköping innan det avyttras av entreprenör.  

Förutom Brandholmens avloppsreningsverk har Nyköping Vatten 11 mindre 
avloppsreningsverk och Kommunfastigheter 6 mindre avloppsreningsverk i 
Nyköpings kommun. Slam från dessa anläggningar körs till Brandholmen 
medan grovrens hämtas direkt av entreprenör.  

Mängden avvattnat slam från kommunala avloppsreningsverk uppgick år 2021 
till 5 746 ton, inkl. avvattnat slam från små avloppsanläggningar. Slammet är i 
nuläget inte Revaq-certifierat vilket gör det svårare att hitta avsättning på 
åkermark. 2021 spreds inget slam på åkermark utan den största delen gick till 
deponitäckning och en del till jordtillverkning. 

4.6 Gata och park 
I Nyköping ansvarar Gata Park för drift och underhåll av kommunens gator och 
parker. Park- och trädgårdsavfall i form av exempelvis växter, buskar, kvistar, 
löv och jordrester som uppstår vid underhåll av kommunens parker 
transporteras till Brandholmen. Om avfallet innehåller invasiva arter går det till 
förbränning, annars transporteras det till Björshults avfallsanläggning där det 
flisas eller komposteras. Löv samlas in i egen regi i Nyköping och transporteras 
till Björshults avfallsanläggning där det komposteras. Papperskorgar i 
kommunen töms löpande och omlastas på Björshults avfallsanläggning innan 
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det transporteras vidare till behandlingsanläggning för förbränning, energin 
utvinns i form av el och fjärrvärme. 

I Oxelösund tar Kustbostäder hand om gator, vägar, parker, grönområden, 
båtplatser, skog och jaktmarker. Insamlat avfall från fältgruppen (gata/park) 
inkommer till verksamhetens egna containrar på centralförrådet för vidare 
sortering och transporteras sedan till återvinningscentralen på Föreningsgatan. 
Park- och trädgårdsavfall kan också lämnas på kommunens ristippar eller direkt 
på kommunens återvinningscentral. Invasiva arter går till förbränning. 

Halk- och snöbekämpning ger upphov till avfall i form av grus, sand och snö. 
Grus och sand samlas in i egen regi i Nyköping och av det kommunala 
bostadsbolaget Kustbostäder i Oxelösund. Grus och sand siktas och 
återanvänds. Endast en mindre mängd transporteras till Björshults 
avfallsanläggning där det används som brandbekämpning och till 
anläggningsändamål. I Oxelösund mellanlagras sopsand som samlas in efter 
vinterhalvåret inom Kustbostäders centralförråd för att sedan transporteras 
vidare av entreprenör till Björshult. Snö samlas in både i egen regi samt av 
entreprenör och transporteras till snöupplag, bland annat på Brandholmen i 
Nyköping och Isbergsbacken i Oxelösund. Smältvattnet avrinner mot 
ytvattendiken och i Oxelösund filtreras smältvattnet dessutom genom en 
våtmark innan det når Östersjön.  

4.7 Administration 
På de flesta kommunkontor i båda kommunerna finns möjlighet till utsortering 
av mat- och restavfall, returpapper samt förpackningar av glas, papper, plast 
och metall. Det kan också uppkomma mindre mängder farligt avfall som då 
hanteras enligt verksamheternas egna rutiner. I vissa verksamheter 
förekommer sekretesstunnor som verksamheterna beställer tömning av direkt 
från ett företag.  

IT-hårdvara i kommunerna, som exempelvis datorer, surfplattor, skrivare och 
telefoner, som inte kan återbrukas skickas av upphandlad leverantör till 
återvinningsföretag specialiserade på återvinning av elektronikskrot. 

4.8 Evenemang 
När evenemang anordnas i kommunerna uppkommer olika typer av avfall 
beroende på typ av evenemang men större delen utgörs av avfall från 
matservering såsom papperstallrikar, muggar, plastglas, plastflaskor, bestick 
och matrester. I Nyköpings kommun beställs kärl från renhållningen som också 
samlar in avfallet efter evenemangen. I Oxelösunds kommun samlar 
entreprenör, på uppdrag av Oxelö Energi, in avfallet. Glas samlas in separat 
men övrigt avfall hanteras som restavfall. I Oxelösund kan arrangörerna själva 
vid större evenemang anordna avfallshantering av ytterligare fraktioner. 
Nyköpings Arenor, som genomför evenemang i Nyköpings kommun, har tagit 
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fram en lista att följa för att arrangera hållbara evenemang som bland annat 
innefattar att minska avfallet.  

5 Avfall som omfattas av producentansvar 
I Sverige tillämpas producentansvar, vilket innebär att den som producerar en 
vara har miljöansvaret för produkten. Det betyder att producenterna ska se till 
att varan tas omhand på ett miljöriktigt sätt efter konsumenternas 
slutanvändning. Producenterna ansvarar därför för att samla in och ta hand om 
uttjänta produkter, vilket innebär att det ska finnas lämpliga insamlingssystem 
och behandlingsmetoder för återvinning.  Producentansvaret omfattar 
förpackningar, fiskeredskap, vissa tobaksvaror och filter, våtservetter, 
elutrustning, batterier, ballonger, däck, bilar, läkemedel och radioaktiva 
produkter. Vad som ingår i ett producentansvar kan skilja sig åt mellan olika 
producentansvar.   

5.1 Avfallsslag och mängder 
I Tabell 5 redovisas insamlade mängder avfall som omfattas av 
producentansvar 2021.  
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Tabell 5 Insamlade mängder avfall som omfattas av producentansvar 2021. Källa: Avfall 
Sverige (Avfall Web). 

 Nyköpings 
kommun, 
kg/invånare 

Oxelösunds 
kommun, 
kg/invånare 

Sverige, 
kg/invånare 

Förpackningar totalt, varav: 51,4 46,3 56,2 

- pappersförpackningar 21 21 21 

- plastförpackningar 9 8 10,7 

- glasförpackningar 19,8 15,9 22 

- metallförpackningar 1,7 1,5 2,2 

Elavfall totalt, varav: 5,6 4,5 6,8 

- elavfall, exkl. batterier1 5,3 4,1 6,5 

- bärbara batterier 0,3 0,4 0,3 

Bilbatterier 1 1 0,9 

Däck Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

8,72 

Bilar Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Läkemedel Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

Ingen 
uppgift 

1 Avser El-Kretsens fraktion Diverse elektronik. I denna fraktion ingår inte vitvaror, kyl och frys, 
batterier, lysrör och lågenergilampor samt övriga ljuskällor. 

2 Avser statistik för 2020 från Svensk Däckåtervinning.  

 

Statistiken avseende avfall som omfattas av producentansvar för Nyköping och 
Oxelösund baseras på underlag från FTI och El-Kretsen. Denna statistik visar att 
Nyköping och Oxelösund i regel ligger något under de nationella 
genomsnitten för insamlad mängd avfall per invånare. För däck, bilar och 
läkemedel saknas statistik.  

5.2 Förpackningar 
Insamling av förpackningar sker framför allt vid återvinningsstationer. I 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner finns 33 respektive 7 
återvinningsstationer för insamling av hushållens förpackningsmaterial (glas, 
kartong, plast och metall). I Nyköpings kommun finns ytterligare 3 
återvinningsstationer där det enbart samlas in glasförpackningar. 
Återvinningsstationerna är placerade på allmänna platser, till exempel vid 
butiker.  

Det förekommer även att förpackningar samlas in fastighetsnära i separata kärl 
i avfallsutrymmen i flerbostadshus, samfälligheter och verksamheter. I 
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Nyköpings kommun bedöms anslutningsgraden till denna fastighetsnära 
insamling vara cirka 70 %. I Oxelösunds kommun bedöms anslutningsgraden 
vara cirka 40 %. I Nyköping sker den fastighetsnära insamlingen av 
förpackningar genom att kommunen erbjuder detta som en tilläggstjänst till 
fastighetsägaren men fastighetsägaren kan även vända sig till entreprenörer på 
marknaden. I Oxelösund erbjuder inte Oxelö Energi dessa tjänster utan 
fastighetsägarna är hänvisade till entreprenörer på marknaden.   

Förpackningar som samlas in, både i egen regi och av entreprenör, omlastas 
på Björshults avfallsanläggning. Insamlade förpackningar återvinns i huvudsak 
genom materialåtervinning. En del insamlade plastförpackningar återvinns 
genom energiåtervinning.  

Från 1 januari 2024 tar kommunerna över insamlingsansvaret för förpackningar 
och kommunerna kan då också komma att ta över ansvaret för 
återvinningsstationerna. Kommunerna behöver också bygga ut den 
fastighetsnära insamlingen av förpackningar fram till 1 januari 2027. 

5.3 Däck 
Däck från hushåll samlas in via återförsäljare av däck samt på 
återvinningscentralerna. Däcken mellanlagras på Björshult innan de 
transporteras bort av en entreprenör på uppdrag av Svensk Däckåtervinning, 
som ansvarar för omhändertagandet. Däck på fälg omhändertas av aktör3 för 
återvinning. Däck omhändertas ofta genom förbränning där energin används 
till uppvärmning alternativt omhändertas däcken genom materialåtervinning. 

5.4 Batterier 
Småbatterier från hushåll samlas in via ett flertal platser, i huvudsak i 
batteriholkar på återvinningsstationer, återvinningscentraler och hos 
återförsäljare. Det är också möjligt att lämna batterier via en särskild behållare 
så kallad ”Samlaren” i några utvalda livsmedelsbutiker och insamlingen sker i 
samarbete med lokala handlare. Insamling sker av kommunerna på uppdrag av 
Elkretsen. Småbatterierna sorteras, materialet separeras och återvinns genom 
materialåtervinning och energiåtervinning. Farligt avfall omhändertas separat.  

Blybatterier tyngre än tre kilogram samlas in via återförsäljare eller 
återvinningscentraler. Blybatterierna transporteras till en anläggning som 
krossar batterierna, neutraliserar batterisyran och utvinner bly, som säljs vidare 
som råvara till blybatteritillverkare. 

 

3 Kuusakoski Sverige när detta skrivs.  
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5.5 Bilar 
En bil som ska skrotas lämnas till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller till 
en auktoriserad bilskrotningsfirma.  

Övergivna skrotbilar på kommunal mark faller under kommunalt avfallsansvar, 
om skrotbilen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa och miljön. 
Övergivna skrotbilar kan också anses vara nedskräpning om den finns på en 
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. På enskild mark eller 
tomtmark är det markägaren som ansvarar för att den förvaras säkert ur 
miljösynpunkt, om markägaren godkänt placeringen. På allmän vägmark, det 
vill säga allmänna vägar utanför tätort samt parkeringsfickor och rastplatser 
längs dessa, är Trafikverket ansvarig för skrotbilar. På övrig allmän mark är det 
kommunen som beslutar om hämtning och skrotning av uttjänta fordon. Med 
uttjänta fordon menas fordon som är i dåligt skick, övergivet samt har ett 
mycket lågt värde. 

Efter omhändertagande återanvänds vissa delar av bilen, andra delar 
materialåtervinns och en liten del förbränns. 

5.6 Avfall från elektriska och elektroniska produkter 
Avfall från elektriska och elektroniska produkter (elavfall) från hushåll och 
mindre verksamheter samlas in via återvinningscentralerna. Lågenergilampor 
och lysrör lämnas till återvinningscentraler eller till försäljningsställe som tar 
emot sådant avfall. Det finns också möjligheten att lämna glödlampor samt 
lågenergilampor via en särskild behållare så kallad ”Samlaren” i ett urval av 
livsmedelsbutiker och insamlingen sker i samarbete med lokala handlare. 
Insamling sker av kommunerna via en överenskommelse med El-Kretsen som 
ombesörjer omhändertagandet. Elavfallet sorteras, demonteras och 
materialåtervinns. En mindre del förbränns. 

5.7 Läkemedel 
Överblivna läkemedel och kanyler lämnas till apotek. Kommunerna tar ej emot 
läkemedel eller dylikt avfall, dock tillhandahåller kommunerna behållare för 
kanyler via apoteken.  

6 Övrigt avfall 
Övrigt avfall avser avfall som inte omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar utan utgörs av avfall från företag och andra verksamheter och 
som uppkommer i samband med en verksamhets produktion av varor eller 
tjänster. Avfallet samlas in av entreprenörer på uppdrag av den enskilda 
verksamheten och transporteras till en av verksamheternas avtalade 
anläggningar för omhändertagande. 
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6.1 Avfallsslag och mängder 
Utifrån beskrivningen av kommunernas näringslivsstruktur bedöms 
avfallsmängderna från tillverkningsindustri och då särskilt från kategorin 
metallframställning och metallvarutillverkning vara betydande. SSAB:s stålverk i 
Oxelösund bedöms vara av särskild betydelse. Produktionsspill återvinns i hög 
grad och SSAB har även två aktiva deponier, där deponeras de restprodukter 
som idag inte kan recirkuleras eller återvinnas.  

Livsmedelsindustrin i kommunerna är begränsad, varför inte några större 
mängder industriellt livsmedelsavfall bedöms uppstå. Idbäckens 
Kraftvärmeverk i Nyköping ger upphov till avfall i form av askor och slagg. 
Region Sörmland ger upphov till många olika avfallsfraktioner, till exempel 
brännbart verksamhetsavfall, matavfall och förpackningsavfall samt farligt avfall 
såsom läkemedel och lysrör. Studsvik i Nyköping arbetar med hantering, 
lagring och bearbetning av radioaktivt avfall. I kommunerna finns även 
myndigheter till exempel Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen, som främst ger 
upphov till brännbart verksamhetsavfall, matavfall samt förpackningsavfall. 

Inom några år kommer Trafikverket att påbörja byggandet av 
höghastighetsbanan Ostlänken i Nyköpings kommun och projektet kommer att 
generera stora överskott av berg- och jordmassor.  

Uppgifter om avfall från företag och verksamheter och som inte omfattas av 
kommunalt avfallsansvar eller producentansvar har inte inventerats eller 
sammanställts, varför uppgifter saknas om dessa avfallsmängder. Men i Tabell 
6 redovisas de företag med fler än 100 anställda i Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner och som därför bedöms kunna generera större mängder 
verksamhetsavfall.  
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Tabell 6 Företag med fler än 100 anställda i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. 

Bransch  Verksamhet 

Metallframställning och 
metallvarutillverkning Svenskt Stål AB (SSAB) 

Tjänster inom tandvård Folktandvården Sörmland 

Tjänster inom 
kärnkraftsindustrin Studsvik Nuclear AB 

Tjänster inom logistik och 
transport Oxelösunds Hamn AB 

Omvårdnad och hushållsnära 
tjänster Invita omvårdnad AB 

Övrig kollektivtrafik Nobina Sverige AB  

Produktion av produkter till 
fordonsindustrin Purem Nyköping AB 

Ståltillverkning Proplate 

Detaljhandel med dagligvaror Ica Maxi Nyköping 

Förpackning, städ- och 
fastighetsskötsel Lokalvård och Produktion Mm 

Försäkringsbolag och bank 
Länsförsäkringar 
Södermanland 

 

6.2 Hantering av avfall från företag och andra verksamheter 
Privata verksamheter måste själva se till att det avfall som inte omfattas av 
kommunalt avfallsansvar kan transporteras och behandlas på ett miljöriktigt 
sätt.  

Alla handels- och industriföretag måste idag källsortera sitt avfall. Först sorteras 
farligt avfall ut och lämnas separat. Flertalet företag sorterar ut återvinningsbart 
avfall såsom trä, skrot, plast, papper och så vidare. Alla företag har skyldighet 
att sortera ut förpackningar, däck med mera som anges i förordningen om 
producentansvar. Det avfall som återstår delas slutligen upp i brännbart och 
icke brännbart avfall. Avfallet hanteras i traditionella avfallsbehållare, 
exempelvis kärl eller containrar, och transporteras till mottagande 
anläggningar för sortering, behandling och återvinning. 
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7 Anläggningar för återvinning och bortskaffande 
av avfall 
I det följande kapitlet beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som 
nyttjas för hantering av avfall från kommunerna. 

7.1 Avfallsanläggningar i kommunerna 

7.1.1 Återvinningscentraler 
I Nyköpings kommun finns sex återvinningscentraler: 

• Björshults avfallsanläggning, tillsammans med Oxelösunds kommun 
• Nävekvarn 
• Tystberga 
• Stigtomta 
• Jönåker 
• Mobil återvinningscentral, som besöker 14 platser centralt och på 

landsbygden. 

I Oxelösunds kommun finns en återvinningscentral placerad på 
Föreningsgatan. 

Återvinningscentralernas öppettider är utformade på ett sådant sätt att det ska 
finnas minst en central öppen varje dag. Under perioder då behovet av att 
lämna avfall bedömts vara större är minst två centraler öppna samtidigt, 
exempelvis på lördagar. 

Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, farligt avfall och elavfall från 
hushåll och mindre verksamheter. På återvinningscentralerna finns även 
återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. År 2021 tog 
återvinningscentralerna emot cirka 10 500 ton avfall. De dominerande 
avfallsfraktionerna var trä och övrigt brännbart (cirka 4 000 ton) samt 
återvinningsbart material i form av wellpapp och metallskrot (cirka 2 700 ton). 
Deponimängderna har minskat kraftigt (cirka 40 ton år 2021 jämfört med 2 200 
ton år 2010). Trädgårdsavfall hanteras inte i någon större utsträckning på 
återvinningscentralerna utan merparten tas emot vid obemannade 
mottagningsplatser för trädgårdsavfall. 

7.1.2 Björshults avfallsanläggning 
Björshults avfallsanläggning är den anläggning som är av störst betydelse för 
avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Se Figur 2 för en 
karta över Björshults avfallsanläggning. Oxelö Energi äger knappt 20 %4 av 

 

4 Ägarandel i relation till antal invånare i respektive kommun. 
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Björshults avfallsanläggning som i övrigt ägs och drivs av Nyköpings kommun 
och är lokaliserad 3 km söder om Nyköpings tätort.  

 

Figur 2 Översiktlig kartbild över Björshults avfallsanläggning. 

 

På anläggningen bedrivs bland annat följande verksamhet: 

• Omlastning av kommunalt avfall. 
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• Mellanlagring och grovsortering av farligt avfall och batterier. 
• Mellanlagring av mat- och restavfall, hushållens farliga avfall, slam, elavfall 

och latrin samt metallskrot, trä, betong och sand/grus från kommunal 
halkbekämpning. 

• Kompostering av trädgårdsavfall. 
• Sortering av grovavfall och industriavfall. 
• Deponigasutvinning i en kompressorstation och fackling av gas. 
• Flisning av trä. 
• Deponering av inert, icke-farligt avfall och asbest från hushåll och industri. 
• Krossning av asfalt och betong. 
• Mottagning av sorterat grovavfall, förpackningar, returpapper och farligt 

avfall samt mindre föremål och textilier för återanvändning vid 
återvinningscentralen. 

• Tvätt av fordon och maskiner i tvätthall. 

Avfallsanläggningen har en yta på cirka 30 ha. Deponeringsverksamheten vid 
anläggningen har pågått sedan mitten av 1960-talet. Sluttäckning av deponin 
pågår och beräknas vara klar år 2037. Gasutvinning har pågått sedan mitten av 
1980-talet. Deponigasen levereras till Idbäcksverket för förbränning och blir 
fjärrvärme. Gas som inte kan nyttiggöras facklas bort. Projektering av 
utbyggnad och renovering av befintligt deponigassystem inklusive flytt av 
kompressorstation och fackla pågår, med syfte att utvinna mer deponigas och 
säkerställa deponigassystemet innan sluttäckning. Lakvatten samlas upp i två 
dammar och leds vidare till Brandholmens avloppsreningsverk. Det pågår en 
utredning om hur lakvattnet ska behandlas nu och på lång sikt.  

År 2021 mottogs cirka 65 000 ton avfall på anläggningen. De dominerande 
avfallsfraktionerna som togs emot var mat- och restavfall (14 700 ton), 
schaktmassor till sluttäckning av deponin (7 600 ton), blandat avfall (6 500 ton), 
slam (5 700 ton), returträ (4 500 ton), park- och trädgårdsavfall (2 700 ton) och 
grovavfall (2 500 ton).  

7.1.3 Övriga anläggningar 
Nedan beskrivs de avfallsanläggningar som bedöms som de viktigaste (utöver 
Björshults avfallsanläggning) för avfallshanteringen i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner.  

• STENA Recyclings anläggning i Nyköping tar emot farligt avfall och icke 
farligt avfall för mellanlagring, sortering, förbehandling och mekanisk 
bearbetning. 

• Kuusakoski Sveriges anläggning i Oxelösund tar emot farligt avfall, till 
exempel elavfall, och icke farligt avfall, till exempel metallskrot, för 
mellanlagring.  

• SSAB i Oxelösund har två aktiva deponier, där deponeras de restprodukter 
som idag inte kan recirkuleras eller återvinnas.  
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• Idbäckens Kraftvärmeverk i Nyköping tar främst emot returträflis och CCA-
impregnerat virke till förbränning.  

Utöver dessa finns ett antal avfallsanläggningar av mindre betydelse för 
avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Det handlar 
exempelvis om mindre avfallsanläggningar som hanterar, och framför allt 
mellanlagrar, trädgårdsavfall, metallskrot, farligt avfall, icke farligt avfall och 
radioaktivt avfall.  

7.2 Anläggningar utanför kommunerna 
Utanför kommunerna finns flera anläggningar som handlas upp för återvinning 
och bortskaffande av avfall från kommunerna. När detta skrivs är dessa de 
viktigaste:  

• Gärstadverket i Linköping, Tekniska Verken i Linköping. Hit transporteras 
restavfall, grovavfall och annat avfall som samlats in till energiåtervinning. 
Avfallet förbränns och energin utvinns i form av el och fjärrvärme. I 
biogasanläggningen behandlas matavfallet biologiskt genom rötning och 
biogas samt biogödsel produceras. 

• Finspångs Tekniska verk i Finspång, Tekniska Verken i Linköping. Vid 
enstaka tillfällen transporteras det insamlade restavfallet till Finspång där 
det förbränns i Finspångs värmeverk och energin utvinns i form av 
fjärrvärme.  

• Ekokem, Kumla. Behandling av farligt avfall.  
• STENA Recyclings anläggning i Lanna. Hit transporteras kommunernas 

insamlade kommunplast för materialåtervinning.  
• Himmerfjärdsverket, reningsverk i Grödinge som ägs och drivs av Syvab. 

Slam från fettavskiljare som samlas in av entreprenör i båda kommunerna 
transporteras hit där det rötas och blir till biogas och biogödsel.  

7.2.1 Övriga anläggningar 
Övriga anläggningar som nyttjas är ett antal anläggningar för exempelvis 
återvinning av industriavfall eller avfall som omfattas av producentansvar. 
Sådana anläggningar kan vara till exempel sorteringsanläggningar, industrier 
som använder återvunna materialråvaror i produktionen (glasbruk, stålverk, 
kartongbruk med mera) samt förbränningsanläggningar. 
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1 Bakgrund 
I Nyköpings och Oxelösunds kommuner finns ett antal nedlagda deponier. 
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla 
uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för 
olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen 
varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna 
åtgärder redovisas.  

I de fall kommunen har varit verksamhetsutövare är kommunen ansvarig för att 
miljöbalkens regler efterlevs. Tillsynsansvarig nämnd är tillsynsmyndighet både 
när det gäller deponier som drivits av kommunen och andra deponier. I något 
enstaka fall är länsstyrelsen tillsynsmyndighet.  

År 2020 ersatte begreppet ”kommunalt avfall” den tidigare termen 
”hushållsavfall” i den svenska miljölagstiftningen. Detta för att anpassa 
begrepp och definitioner till EU:s lagstiftning. I det här dokumentet används 
dock fortfarande begreppet ”hushållsavfall” eftersom det användes vid 
inventering och riskklassning av deponierna. För att göra det tydligt för läsaren 
har vi i det här dokumentet också valt att inte blanda begreppen.  

1.1 Genomförd inventering och riskklassning 
Inför avfallsplanen år 1994 utförde Miljökontoret i Nyköping en inventering och 
riskbedömning (tabell 1) av de då kända deponierna i kommunen. Man 
inventerade även de avfallsupplag som fortfarande användes till schaktmassor 
och trädgårdsavfall.  

Som metodik användes i huvudsak Naturvårdsverkets rapport nr 3857 ”Gamla 
avfallsupplag, metodik för inventering och klassificering”.   

Tabell 1. Riskklassning enligt Naturvårdsverkets rapport nr 3858 och 4918. 

Riskklass Bedömd risk 

1 Mycket stor risk 

2 Stor risk 

3 Måttlig risk 

4 Liten risk 

 
I samband med revideringen av avfallsplanen år 2011 genomförde 
Miljöenheten en ny bedömning av riskerna med de nedlagda deponierna i 
Nyköpings kommun. Den nya bedömningen medförde en lägre riskklass, d.v.s. 
risken med deponierna bedömdes vara högre än vid tidigare bedömning. 
Dessutom hade ytterligare åtta nedlagda deponier tillkommit till listan. 
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Sedan år 1999 används en metodik för inventering och riskklassning av 
förorenade områden (Naturvårdsverkets rapport 4918). Metodiken inbegriper 
två faser, där fas 1 omfattar en orienterande studie och resulterar i en 
riskklassning, och fas 2 omfattar en översiktlig undersökning och en ny 
riskklassning. Inventeringen och riskbedömningen av nedlagda deponier som 
utfördes år 1994 samt år 2011 bedöms utgöra MIFO fas 1.  

Under år 2016 utfördes en miljöteknisk undersökning och riskklassning enligt 
MIFO fas 2 av sex nedlagda deponier i Nyköpings kommun. Utöver dessa 
deponier har Kungshagen och Spelhagen genomgått en rad undersökningar 
och bedömningen är att MIFO fas 2 är uppfylld. 

Resultatet från undersökningen 2016 medförde att vidare undersökningar 
behövdes på några av deponierna. År 2017 pekade Renhållningen i Nyköpings 
kommun ut vilka deponier som behöver undersökas vidare, dels för att 
verifiera riskklassningen, dels för att undersöka behov av kontroll- och 
åtgärdsprogram. Prioriterade deponier är Nävekvarns deponi, Stigtomta 
deponi, Ålberga deponi, Tystberga deponi och Runtuna deponi. 

Under år 2021 har vidare undersökning skett av Ålberga deponi, där mark-, yt- 
och grundvattenprover analyserats på föroreningsinnehåll. Bedömning av 
proverna pågår. Detta underlag kommer ligga till grund för beslut om 
kontrollprogram behöver tas fram. Under 2021 har också åtgärder vidtagits på 
Ålberga deponi för att förbättra täckningen av deponerat avfall och jämna av 
slänterna. Deponislänterna har täckts med jordmassor och besåtts med gräs. 
Inom de närmsta åren ska arbetet gå vidare med Nävekvarns deponi. 

I Oxelösunds kommun gjordes en inventering av nedlagda avfallsupplag år 
1992. Upplagen klassificerades i riskklasser 1–4 enligt följande: 

• Riskklass 1 efterbehandling eller andra skyddsåtgärder behövs. 
• Riskklass 2 skyddsåtgärder kan behövas. 
• Riskklass 3 upplag där relativt enkla åtgärder behövs. 
• Riskklass 4 åtgärder bedöms inte nödvändiga. 

Kommunerna kommer att fortsätta undersöka och riskbedöma de nedlagda 
deponierna enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod. 

2 Resultat av inventering och riskklassning 
I Nyköpings kommun finns i dagsläget 33 nedlagda deponier (tabell 2). Av 
dessa har 24 inventerats enligt MIFO fas 1 och 8 inventerats enligt MIFO fas 2. 
En deponi saknar riskklassning. Kommunen är verksamhetsutövare för 24 
nedlagda deponier. 

I Nyköping har två deponier bedömts tillhöra riskklass 1 Mycket stor risk och 
det gäller Kungshagen samt Spelhagen. Det finns sex deponier som tillhör 
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riskklass 2 Stor risk. Av resterande deponier bedöms 20 deponier tillhöra 
riskklass 3 Måttlig risk och 4 deponier tillhöra riskklass 4 Liten risk.  

Där tabellen redovisar deponering av hushållsavfall i Nyköpings kommun 
deponerades även industriavfall från verksamheter i närheten, vanligen inte 
separerat från annat. Även sådant som idag kallas farligt avfall lades fram till 
1980-talet vanligtvis på deponierna, ibland separerat i "oljegropar". Där det 
står fyllnadsmassor kan man räkna med att även annat deponerades medvetet 
eller olovandes. Vid rivning separerades inte elinstallationer och så vidare från 
avfallet. 

 

Tabell 2. Nedlagda deponier i Nyköpings kommun. Fetmarkerade objekt anger var 
kommunen är verksamhetsutövare. 

Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Anderslund, 
gamla lertäkter 

Hushållsavfall, 
tidigt 1900-tal 

Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 3 (MIFO 1). 

 

Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

Barkdeponi Bark från Sjösa 
träimpregnering. 

Sjösa 1:3 Riskklass 2 (MIFO 1) 
 

Brandholmen Schaktmassor, 
sprängsten, 
trädgårds- och 
parkavfall 

Brandholme
n 1:2 m.fl. 

 

Riskklass 3 (MIFO 1). 

Undersökningar 
gjorda i kvarteret 
Korvetten och nära 
reningsverket. 

Markytan 
iordningställs.  

Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

 

Brandkärr Hushållsavfall, 
tidigt 1900-tal 

Exakt 
placering 
okänd.  

Riskklass 3 (MIFO 1). Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

Bönsta Sprängsten, 
schaktmassor, 
byggavfall 

Bönsta 6:1 

 

Riskklass 4 (MIFO 1). 

Inga 
undersökningar 
genomförda. 

Inga åtgärder 
planerade i dagsläget.  

CEWE/ABB  

vid Spelhagen 

Gjuterisand mm Ribban 6 Riskklass 3 (MIFO 1). Marken mot Kilaån har 
fyllts ut med bl.a. 
gjuterisand. 
Översiktliga 
undersökningar har 
gjorts på Ribban 5 då 
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Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

gjuteriverksamheten 
var belägen där. Nya 
undersökningar från 
2021/22 visar på 
diverse avfall samt 
petroleum på Ribban 
6. Ingår i 
planprogrammet för 
Ribban 5, 6 och 7. 
Ytterligare 
provtagning ska ske 
under 2022.  

Hovra Hushållsavfall Hovra 3:5 Riskklass 3 (MIFO 1). 

Inga 
undersökningar är 
genomförda.   

Täckt med 
huvudsakligen 
finkornig jord, beväxt 
med gräs och träd. 
Tänkbar åtgärd är 
kontroll av grundvatten 
i brunnar. Inga 
åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Jönåker Hushållsavfall, 
fyllnadsmassor 

Lunda-
Tybble 16:7 

Riskklass 3 (MIFO 2). 
Provtagning av 
mark och ytvatten år 
2016.  

Inga fler 
undersökningar 
föreslås med 
nuvarande 
markanvändning som 
motorbana för motor-
cyklar.  Behov av 
åtgärder har inte 
uppmärksammats i 
dagsläget. 

Krikonbacken, 
utmed ån 

Fyllnadsmassor Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 4 (MIFO 1). Innan eller i samband 
med att området 
bebyggdes på 1970-
talet fylldes marken ut.  

Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 
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Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Kråkberget, 
södra sidan 

Hushållsavfall, 
tidigt 1900-tal 

Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 3 (MIFO 1). Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

Kungshagen Hushållsavfall, 
industriavfall, 
rivningsavfall, 
fyllnadsmassor 

 

Brandholme
n 1:1 och 
kvartersmark 
i kvarteret 
Hjälmen, 
Kungshagen 
m.fl. 

Riskklass 1 (MIFO 2). 

Omfattande 
undersökningar har 
utförts. 

Fortsatta utredningar 
med avseende på 
deponigaser pågår 
under år 2017. 
Används idag till 
industritomt, gräsyta 
och gator. Inga 
åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Nävekvarn Hushållsavfall, 
gjuterisand, 
schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 

Kungstorp 
3:1 

Riskklass 2 (MIFO 2). 

Provtagning av 
mark, ytvatten, 
sediment och 
grundvatten år 
2016. 

Kompletterande 
undersökningar ska 
utföras. Därefter 
klargörs vilka åtgärder 
som bör vidtas.  

Nävekvarn Hushållsavfall Nävekvarn 
3:3  

Riskklass saknas. 
Inga kända 
undersökningar. 

Lite information finns. 
Deponin är övertäckt, 
dock är avfall synligt. 
Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

Oppeby gård, 
mellan 
bebyggelsen och 
ån 

Fyllnadsmassor 
och sprängsten 

Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 4 (MIFO 1). Innan eller i samband 
med att området 
bebyggdes på 1960- 
och 1970-talen fylldes 
marken ut. Inga 
åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Ringvägen Latrin Exakt 
placering 
okänd. 

Riskklass 3 (MIFO 1). Inga åtgärder 
planerade i dagsläget. 

Runtuna, 
sockenskogen 

Hushållsavfall 
1960/70-talet, 
schaktmassor, 

Skarpåker 
4:1 

Riskklass 3 (MIFO 2). 
Provtagning av 
mark, ytvatten och 
sediment år 2016. 

Deponin är bristfälligt 
täckt med sand.  

Inga omedelbara 
åtgärder bedömdes 
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Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

rivnings- och 
trädgårdsavfall 

behövas, men 
uppföljande 
undersökning 
rekommenderades. 

Ryssbergen Schaktmassor, 
sprängsten, 
slagg från SSAB 
mm 

Arnö 1:3 

 

Riskklass 3 (MIFO 1). 

Inga kända 
undersökningar. 

Området används till 
slalombacke. Inga 
åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Sjösa Gruvor Deponi till Sjösa 
såg/ impregn. 

Sjösa 1:3 Riskklass 2 

(MIFO 1) 

 

Spelhagen Hushållsavfall, 
fyllnadsmassor 

Ana 8 m.fl. Riskklass 1 (MIFO 2). 

Omfattande 
undersökningar 
gjorda inför 
planläggning och 
exploatering.  

Används som 
industriområde och 
bostadsområde.  

Stadens soptipp 
omkring 1900 till 1950. 
Ett planarbete pågår 
och åtgärdsprogram 
finns i 
planhandlingarna.  

Starrflodeponin Industrideponi  Lunda-
Tybble 11:1 

Riskklass 2  

(MIFO 1) 

Närhet till bebyggelse 
och stor spridningsrisk 
till yt- och grundvatten. 
Ursprungligen en 
barkdeponi för 
Lövhamra såg inklusive 
doppning. Därefter 
”vild tippning”.  

Stavsjö gamla 
tipp, väster om 
samhället 

Hushållsavfall 
fram till 1970, 
schaktmassor, 
sprängsten 

Stavsjö 2:1 Riskklass 3 (MIFO 1). 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Deponin är täckt med 
mestadels grovt grus 
och sand, beväxt med 
buskar och högt gräs. 
Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

Stavsjö gamla 
fyllnadstipp, NO 
om samhället 

Hushållsavfall, 
fyllnadsmassor, 
trädgårdsavfall 

Stavsjö 2:1 Riskklass 4 (MIFO 1). Täckt med avrösnings-
massor från 
intilliggande grustäkt, 
beväxt med örter och 
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Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Undersöktes vid 
anläggningen av ny 
vattentäkt. 

gräs.  Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

Stigtomta 
gamla tipp 

Hushållsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall 

Tängsta 1:46 
och 
Stigtomta-
Rogsta 1:17 

Riskklass 3 (MIFO 2). 

Provtagning av jord, 
sediment, yt- och 
grundvatten år 
2016. 

År 2022 har åtgärder 
vidtagits för att 
förbättra täckningen av 
synligt avfall på 
deponin. Delar av 
slänten har täckts med 
schaktmassor mindre 
än ringa risk (MRR) och 
schaktmassor upp till 
riktvärdet för MKM. 
Sedan tidigare är 
avslutade delar täckta 
med lerblandad sand. 
Lägre delen igenväxt. 
För att bekräfta låga 
föroreningshalter kan 
provtagningen 
kompletteras. Inga 
åtgärder planerade i 
dagsläget. 

Studsvik– två 
deponier finns på 
området: 

Kolaskedeponin 

Industriavfalls-
deponin 

Aska och andra 
fyllnadsmassor 

Hånö Säteri 
1:9 

Riskklass 2 (MIFO 1). 

Vissa 
undersökningar har 
gjorts. 
Kontrollprogram 
har tagits fram. 

Inga ytterligare 
åtgärder är planerade i 
dagsläget. 

Svalsta gamla 
tipp, västra 

Hushållsavfall Anderbäck 
1:3 

Riskklass 3 (MIFO 1).  
Miljöteknisk 
markundersökning 
utförd år 2012. 

Återfyllt till marknivå.  
Utifrån planerad 
markanvändning i 
detaljplan bedöms 
inga eller mycket låga 
risker för människors 
hälsa eller miljön 
föreligga. Inga 
åtgärder är planerade. 
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Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Svalsta gamla 
tipp, östra 

Hushållsavfall Bergs-
hammar 5:18 

Riskklass 3 (MIFO 1). 

Provtagning 
genomförd år 
2011/2012. 

Återfyllt till marknivå, 
gräsbeväxt. Inga 
åtgärder planerade i 
dagsläget.  

Svalsta 
biodammar 

Schaktmassor, 
trädgårds- och 
parkavfall 

Jogerstad 
3:11 

Riskklass 3 (MIFO 1). 

Provtagning 
genomförd år 
2011/2012. 

 

Efter att dammarna 
slutat användas för 
avloppsrening 
omkring år 1970 har 
de fyllts med 
jordmassor mm. Inga 
ytterligare åtgärder är 
planerade. 

Tystberga Hushållsavfall 
fram till 1975. 
Schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 
till 2009 

Sulsta 3:6 Riskklass 3 (MIFO 2). 
Provtagning av jord 
och ytvatten år 
2016. 

Merparten av deponin 
är avslutad, täckning 
har skett med sand.  
Kompletterande 
undersökning av mark 
och ytvatten föreslås. 
Inga åtgärder är 
planerade i dagsläget, 
dock föreslås 
avstädning av ytligt 
avfall och täckning av 
otäckta ytor.  

Valsta Deponi till Sjösa 
såg 

Valsta 3:1 Riskklass 2 (MIFO 1) 
 

Vrena, vid bron 
för väg 52 över 
järnvägen 

Hushållsavfall ca 
1910-1970. 
Schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 

Vrenaby 1:26 Riskklass 3 (MIFO 1). 

Undersöktes vid 
avvecklingen av 
mineralullsfabriken. 
Höga zinkhalter 
antas bero på 
läckage från denna 
tipp. 

Tänkbara åtgärder är 
avstädning av ytligt 
avfall och täckning. 

Vrena gamla 
tipp, nära badet 

Hushållsavfall, 
schaktmassor, 
trädgårdsavfall 

Vrenaby 14:2 Riskklass 3 (MIFO 1). Deponin har avslutats 
på ett godtagbart sätt. 
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Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Inga ytterligare 
undersökningar 
krävs. 

Inga planerade 
åtgärder i dagsläget. 

Vrena 
mineralullstipp 

Kasserad 
mineralull 

Vrenaby 
14:93 

Riskklass 3 (MIFO 1). 

Kontrollprogram 
finns.  

Plan för sluttäckning 
håller på att tas fram av 
verksamhetsutövare. 

Ålberga  Hushållsavfall ca 
1910–1970. 
Schaktmassor, 
bygg- och 
trädgårdsavfall 

Ålberga 
Gård 3:3333 

Riskklass 3 (MIFO 2). 
Provtagning av jord, 
sediment, yt- och 
grundvatten. 

År 2021 har åtgärder 
vidtagits för att 
förbättra täckningen av 
deponin. Synligt avfall 
har städats bort och 
deponins slänter har 
täckts med rena 
schaktmassor. 
Slänterna har besåtts 
med gräs. Inga fler 
åtgärder är planerade. 
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I Oxelösunds kommun finns i dagsläget 14 nedlagda deponier. Tre deponier 
bedöms tillhöra riskklass 1, varav en har marksanerats och slutrapport inkom 
2009. Tre deponier bedöms tillhöra riskklass 3 och åtta bedöms tillhöra 
riskklass 4. Ingen deponi tillhör riskklass 2. Kommunen eller de kommunala 
bolagen är verksamhetsutövare för tio av dessa nedlagda deponier. 

 

Tabell 3. Nedlagda deponier i Oxelösunds kommun. 

Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Aspa Hushållsavfall, 
latrin, berg- och 
lermassor 

Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4.  

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Brannäs (bef. 
Hanteringsyta) 

Inert 
slaggdeponi 
med 
muddermassor 

Stora 
Hummelvik 
1:8 

Riskklass 1 (MIFO 1) Avslutad deponi på en 
del av SSAB:s 
verksamhetsområde.  
Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Brannäs Sprängsten, 
muddermassor, 
m.m  

Brannäs 1:2 Riskklass 4.  

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Centrifugalrör Hyttslam, 
stenmassor, 
cementslam, 
slagg mm 

Gösen 2 Riskklass 1.  

Området är 
undersökt och 
efterbehandlat.   

Marksanering har 
genomförts, slutrapport 
inkom 2009. Området 
används idag som 
industritomt. 

Frösäng Hushållsavfall Oxelö 7:13 Riskklass 4. 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Frösäng Rivningsavfall 
bostadshus 

Gulsippan 2, 
Snödroppen
1, Konvaljen 
6 

Riskklass 3. 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 



 

 

12 (13) 

Namn Avfallsslag Fastighets-
beteckning 

Undersöknings-
status 

Planerade/ 
genomförda åtgärder 

Föreningsgatan Rivningsavfall 
bostadshus 

Poppeln 15 Riskklass 3. 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Lotsängen  Inert och IFA 
deponi med 
hyttslam och 
hyttsot 

Stora 
Hummelvik 
1:8 

Riskklass 1 (MIFO 1) Avslutad deponi på en 
del av SSAB:s 
verksamhetsområde. 
Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet. 

Lövgölet 12 Hushållsavfall Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4. 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

 Latrin Oxelö 7:50 Riskklass 4. 

Okänt. 

Inga åtgärder vidtagna. 

 Latrin Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4. 

Okänt.  

Inga åtgärder vidtagna. 

Ramdalshöjden Rivningsavfall 
bostadshus 

Oxelö 8:53 Riskklass 3. 

Området är 
undersökt.  

Rivningsavfall 
borttaget. 

Vallsund Hushållsavfall Stjärnholm 
5:37 

Riskklass 4. 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 

Vattentornet Latrin Oxelö 7:32 

 

Riskklass 4. 

Inga 
undersökningar är 
genomförda. 

Inga åtgärder vidtagna. 
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Källhänvisning 
Miljökontorets utredning, rapport 1994–5. Faktadel II Gamla soptippar. 
Avfallsplan för Nyköpings kommun. Rapporten bygger på intervjuer med 
personer som varit delaktiga och på arkivforskning. 

Deponi Ålberga, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Tystberga, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Nävekvarn, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Stigtomta, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Runtuna, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Deponi Jönåker, Nyköpings kommun. Miljöteknisk undersökning och 
riskklassning enligt MIFO fas 2. 2016-09-21 

Källa Oxelösund – uppgifter från bilaga 2 till Avfallsplan 2002 för Nyköpings 
och Oxelösunds kommuner samt arbetsmaterial från påbörjad revidering av 
avfallsplanen år 2005.  
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1 Uppföljning av mål och åtgärder 
Vid revidering av en avfallsplan ska mål och åtgärder i föregående avfallsplan 
följas upp. Den föregående avfallsplanen antogs av Kommunfullmäktige i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner i oktober 2017 och var styrande i 
utvecklingen av avfallshanteringen åren 2017–2021.  

År 2020 ersatte begreppet ”kommunalt avfall” den tidigare termen 
”hushållsavfall” i den svenska miljölagstiftningen, detta för att anpassa begrepp 
och definitioner till EU:s lagstiftning. I det här dokumentet används dock 
fortfarande begreppet ”hushållsavfall” eftersom det användes i föregående 
avfallsplan som är det dokument som här följs upp. För att göra det tydligt för 
läsaren har vi i det här dokumentet också valt att inte blanda begreppen.  

1.1 Sammanfattning 
En rad åtgärder har genomförts i kommunerna under åren 2017–2021. Nedan 
sammanfattas ett urval av genomförda åtgärder och större förändringar som 
skett inom avfallshanteringen.  

Nyköping 
• Genomfört kontinuerliga informationsinsatser till hushållen rörande 

sortering av matavfall, återanvändning, återvinning, nedskräpning med 
mera i flera olika kanaler. Några exempel: Den digitala sorteringsguiden på 
kommunens hemsida har fyllts på löpande och foldern ”Lätt att kasta rätt” 
har gått ut till kommunens invånare två gånger per år.  

• Deltagit i projekt som syftar till att minska avfallsmängderna och öka 
återanvändningen, exempelvis Minimeringsmästarna och ett 
matsvinnsprojekt i samarbete med måltidsservice (kommunens 
organisation för tillagning av mat i förskola, skola och äldreomsorg).  

• Arbetat med planering av en ny återvinningscentral i Nyköping. 
Förprojektering och miljötillstånd är klart och under 2023 påbörjas 
detaljprojektering och därefter byggnation.  

• Arbetat för ökad återanvändning och materialåtervinning. Exempelvis så 
finns det på Björshults återvinningscentral sedan 2021 möjlighet att lämna 
elektronik för återanvändning och fraktionen deponi har tagits bort vilket 
möjliggör utökad sortering och materialåtervinning och minskade 
deponimängder.  

• Arbetat för ökad återanvändning och minskat avfall inom kommunens 
verksamheter, exempelvis genom Ta-Ge-hyllor på arbetsplatser och 
förskolor samt återbruk av exempelvis IT-utrustning, material vid ny- och 
ombyggnationer, olika emballage, sopsand och möbler.  

• Genomfört en inventering för att få köken i kommunens skolor, förskolor 
och äldreboenden att sortera sitt avfall i högre utsträckning. I samband med 
inventeringen har samtliga kök kompletterats med avfallskärl för matavfall 
och förpackningar där det har saknats. 

• Anordnat en klädbytardag i samarbete med Naturskyddsföreningen för att 
främja en ökad återanvändning av textilier och minska det textila avfallet. 
Fler klädbytardagar, och även prylbytardag, har varit inplanerade men har 
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behövt ställas in på grund av coronapandemin 2020–2021. Informerat via 
olika kommunikationskanaler om textilavfall och miljövinster med 
återanvändning och återvinning av textil och kläder. 

• Arrangerat de årliga skräpplockardagarna i samarbete med stiftelsen Håll 
Sverige Rent och i samband med detta uppmärksammat problemen med 
nedskräpning. Kampanjen har årligen haft stor uppslutning trots att det 
genomförts med lite annorlunda upplägg under coronapandemin.  

• Kommunen arbetar löpande med att se över placering av papperskorgar 
och fimpmöjligheter och har även haft samarbeten med exempelvis 
restauranger för att tillsammans jobba med problematiken kring 
nedskräpning av fimpar. 

• Påbörjat arbetet med att vidare undersöka några av kommunens nedlagda 
deponier. Detta grundar sig i resultatet från undersökningen enligt MIFO 
fas 2 som gjordes 2016. Åtgärder har vidtagits för att förbättra täckningen 
av deponerat avfall på en av deponierna.  

• Förbättrat dialogen med andra verksamheter i kommunen vid planering för 
ny bebyggelse för att säkerställa att mark avsätts för avfallshanteringens 
behov och för att skapa förutsättningar för kommunens invånare att kunna 
källsortera sitt avfall.  

• Sedan hösten 2021 tankar alla renhållningens fordon det förnyelsebara 
bränslet HVO100, vilket bidrar till minskad miljöpåverkan från insamlingen 
av hushållsavfall.  

Oxelösund 
• Oxelö Energi har genomfört kontinuerliga informationsinsatser till 

hushållen rörande hantering av farligt avfall, sortering av mat- och restavfall 
samt hur sortering på en återvinningscentral går till. Arbetet har syftat till att 
få en förbättrad sortering av hushållsavfallet samt på återvinningscentralen 
för en optimerad återvinning där vi arbetar för att klättra uppåt i 
avfallstrappan samt att minimera avfallsströmmarna till deponi och 
förbränning.  

• På Oxelö Energis webbplats finns en sorteringsguide som uppdateras 
kontinuerligt. Bolaget har även periodvis delat ut sorteringsguiden som en 
tryckt folder till allmänheten.  

• Under 2018 startades Benjamins återbruk på återvinningscentralen för att 
främja återanvändning av material. Besökare välkomnas att lämna eller 
hämta möbler, inredningsdetaljer och husgeråd.  

• Under 2021/2022 deltog Oxelösunds kommun via Oxelö Energi i 
Minimeringsmästarna, ett nationellt projekt som syftar till att minska 
avfallsmängderna och öka återanvändningen.  

• Oxelö Energi har utökat möjligheten för invånare att sortera ut fler 
fraktioner på återvinningscentralen, bland annat har fraktionen hårdplast 
tillkommit samt utsortering av mjukplast från energiåtervinning.   

• Under 2021 infördes ett nytt arbetssätt ”töm och sortera säcken” vid 
fraktionen energiåtervinning, vilket innebär att vi inte längre tar emot 
osorterat avfall på återvinningscentralen. I och med att osorterade 
sopsäckar inte längre slängs i fraktionen energiåtervinning så sorteras 
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plasten ut och alla all LDPE plast skickas till materialåtervinning. Antalet 
tömningar för fraktionen energiåtervinning har minskat med cirka 40 %.  

• Avfallstaxan har utvecklats för att fungera som ett styrmedel mot en 
förbättrad sortering av avfall och genom det minimera avfallsmängderna 
och öka återvinningen.  

• Renhållningsfordon i kommunen tankas enbart med de förnyelsebara 
drivmedlen HVO100 och RME och bidrar på så vis till minskad 
miljöpåverkan vid insamlingen av hushållsavfall.  

• Oxelö Energi har varit delaktiga i planeringen vid nybyggnationer i 
kommunen för att främja en bättre sortering av avfall via miljöhus. I 
samarbete tillsammans med Kustbostäder får nya hyresgäster sorterings-kit 
som ska bidra till bättre källsortering och en miljötratt som förenklar 
insamlingen av matfett och matolja. Miljötratten delas även ut till andra 
fastighetsägare samt vid olika evenemang och aktiveter. 

• Ett miljösåp har satts upp på Järntorget för insamling av matfett och matolja  
• Deltagit i Håll Sverige Rents nationella kampanj Beach Clean Day och 

Skräpplockardagarna som riktar sig mot skolar och idrottsföreningar för att 
uppmärksamma nedskräpningen i kommunen.  

• Kampanjen har fått stor uppslutning under åren och medvetenheten kring 
nedskräpning i naturen och längs med havskusten har ökat.  

• Årligen arrangerat en Hållbarhetsdag i enlighet med Oxelö Energis 
ägardirektiv. Under Coronapandemin har upplägget varit en månadslång 
hållbarhetsjakt som genomförts med stort engagemang från 
kommuninvånarna, digitalt och via print.  

• ”Loppis på torget” startades tidigare av Oxelö Energi och genomförs nu av 
Oxelösunds Företagarförening.  Det skapas även årliga bokbytardagar 
både internt på företaget och externt via exempelvis Koordinaten.  

• Oxelö Energi har tagit fram en målgruppsanpassad kommunikationsplan 
för hur avfallsplanens aktiviteter ska genomföras. Arbetet med 
avfallsplanens aktiviteter har skett från 2017 och framåt med syftet att få 
ökade miljövinster genom ökad återanvändning och återvinning.   

• Sett över placeringen av papperskorgar och fimpmöjligheter. Oxelö Energi 
och kommunen har tillsammans delat ut 200 fickaskkoppar till 
kommuninvånarna samt även satt upp en Fimpomat, en roligare variant av 
askkopp där de som fimpar kan rösta på två alternativ när de slänger sin 
fimp, allt för att bidra till en minskad nedskräpning av fimpar i naturen.  

• Oxelö Energi har delat ut ”Safe clip” i samverkan med apoteken då 
plockanalysen från 2018 visade att det fanns kanyler i restavfallet.  

• Oxelö Energi har sponsrat Natur- och Miljöboken som används som 
utbildningsmaterial i skolorna runt om i kommunen.  

• Oxelö Energi har tagit beslut om att införa avgift för företag som lämnar 
avfall på återvinningscentralen.  
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Gemensamt för Nyköping och Oxelösund  
• Under 2021 genomfördes en plockanalys på mat- och restavfall i 

kommunerna för att få en bild av avfallets sammansättning.  
• Oxelö Energi och Nyköpings kommun har tillsammans genomfört en 

förstudie kring ett nytt insamlingssystem för att möta framtidens krav på 
fastighetsnära insamling. Ett mer utvecklat och lättillgängligt system för 
insamling av hushållsavfall fastighetsnära kommer hjälpa kommunerna att 
främja sin källsortering.  

• I kommunerna erbjuds matavfallspåsar gjorda av 100 % återvunnen plast 
för att möta framtidens krav på plastförbrukning. Invånarna erbjuds även 
papperspåsar till matavfallsinsamling.  

• Oxelö Energi och Nyköpings kommun har placerat ut insamlingsskåp i 
kommunerna för att främja återvinning av matolja och matfett och för att 
förhindra att fettet hamnar i våra ledningsnät. I samband med monteringen 
av nya insamlingsskåp genomfördes det en kampanj för insamling av 
matfett då miljötrattar delades ut.  

• Både Nyköping och Oxelösund har tagit fram en informationslapp som kan 
hängas på kärlen och används för att kommunicera med kunder för att 
påvisa exempelvis felsortering eller för att ge bra feedback för en god 
utsortering. 

1.2 Måluppfyllelse  
Föregående avfallsplan innehöll övergripande mål samt mål och åtgärder inom 
fyra prioriterade målområden. Det fanns 4 övergripande mål, 8 mål och totalt 
48 åtgärder för att uppnå målen. Till de övergripande målen fanns också en 
eller flera indikatorer som skulle visa på trender och ge en indikation på hur 
arbetet mot de övergripande målen fortgick. Som nollreferens användes 
värden från år 2015 och därför har vi i denna uppföljning jämfört de senaste 
tillgängliga värdena med värden från 2015 för att se utvecklingen över tid.  

Måluppföljningen baseras på resultatet från plockanalyser av mat- och 
restavfall, statistik över insamlade avfallsmängder, kundenkäter och underlag 
från olika verksamheter och bolag inom kommunerna. Detta innebär att 
åtgärder kan vara genomförda trots att målet inte har uppnåtts eller att målet 
är uppfyllt trots att inte alla åtgärder är genomförda. Vissa mål har varit svåra 
att följa upp då exempelvis jämförbar statistik från olika år har saknats eller varit 
svåra att jämföra av olika skäl. I dessa fall har en bedömning gjorts utifrån 
genomförda åtgärder kopplat till målen.  

I Nyköping bedöms 5 mål vara uppfyllda, 6 mål är delvis uppfyllda och 1 mål är 
inte uppfyllt. Av totalt 48 åtgärder är 23 genomförda, 19 är delvis genomförda 
eller pågående och 6 är inte genomförda.  

I Oxelösund bedöms 5 mål vara uppfyllda, 6 mål är delvis uppfyllda och 1 mål 
är inte uppfyllt. Av totalt 48 åtgärder är 35 genomförda, 11 är delvis 
genomförda eller pågående och 2 är inte genomförda. 
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Måluppfyllelsen illustreras med följande symboler:   

  mål uppfyllt/åtgärder genomförda 

  mål delvis uppfyllt/åtgärder delvis genomförda eller pågående 

  mål inte uppfyllt/åtgärder inte genomförda  

 

1.2.1 Människan i fokus  
 

Övergripande mål Nyköping Oxelösund 

Insamlingssystemet präglas av service, nytta för medborgaren och 
omtanke om människan. Estetiskt tilltalade lösningar med god 
tillgänglighet är viktiga förutsättningar för att uppnå samhällets 
mål på avfallsområdet. Det ska vara lätt att göra rätt! 

  

Indikatorer 

• SCB:s medborgarundersökning med frågan "Sophämtningen i din kommun?" (index) 
• SCB:s medborgarundersökning med frågan "Tillgängligheten till återvinningscentraler i 

din kommun?" (index) 

 
Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

I Nyköpings kommun har SCB:s medborgarundersökning genomförts varje år. Jämfört med 
2015 fick kommunen 2020 samma resultat på frågan om "sophämtningen i din kommun" 
och högre resultat på frågan om "tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun". 
Resultatet på båda frågorna klassas enligt SCB som "nöjd".  

Dialogen mellan olika kommunala verksamheter har förbättrats vid planering för ny 
bebyggelse för att säkerställa att mark avsätts för avfallshanteringens behov. Kommunen 
arbetar också med att skapa lösningar med god tillgänglighet för olika målgrupper, 
exempelvis genom att tillgänglighetsanpassa hemsidan, använda Sopsamlarmonster i 
kommunikation kring källsortering för barn och hänvisa till informationsblad på olika språk. 
Resterande åtgärder har dock bara delvis genomförts. Till exempel så pågår arbetet med 
en ny återvinningscentral i Nyköping och under 2023 påbörjas detaljprojektering och 
därefter byggnation. Information går löpande ut till kommunens invånare med olika teman 
och med målet att främja återanvändning och materialåtervinning, men informationen går 
ut till breda målgrupper och det har inte genomförts så många riktade informationsinsatser. 
Den digitala sorteringsguiden på kommunens hemsida fylls på löpande och foldern ”Lätt 
att kasta rätt” går ut till kommunens invånare två gånger per år, men mer information 
behövs exempelvis om vad som händer med restavfall, tidningar och förpackningarna som 
samlas in.  
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Oxelösunds kommun  

Målet är delvis uppfyllt.  

Oxelö Energi försöker alltid att vara delaktig vid planeringen av nybyggnationer i 
kommunen för att främja en bra källsortering av samtliga fraktioner och skapa goda 
förutsättningar för miljöhus. 

Via de kanaler som Oxelö Energi använder sig av går det kontinuerligt ut information både 
till privatpersoner och verksamheter hur avfall hanteras och sorteras på bästa sätt inom 
kommunen och hur vi arbetar för att nå våra kommunala och nationella mål.   

Oxelö Energi arbetar med att skapa lösningar med god tillgänglighet och estetiska 
lösningar för olika målgrupper, exempelvis källsortering för barn, andra kommunala 
verksamheter samt miljöstationer i småbåtshamnar.  

Vid de två senaste mätningarna 2016 och 2019 fick Oxelösunds kommun likartat resultat på 
frågan om ”sophämtningen av hushållsavfall vid din fastighet” där 87–89 % var nöjda eller 
mycket nöjda med avfallshanteringen. Gällande frågan om ”tillgänglighet till 
återvinningscentraler” var 91–93 % nöjda eller mycket nöjda. 

 

1.2.2 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning 
 

Övergripande mål Nyköping Oxelösund 

Hushåll och verksamheter bidrar till att minska avfallsmängderna 
och öka återanvändningen. Förhållandet mellan konsumtion och 
avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val. 

  

Indikatorer 

• Total mängd hushållsavfall (kg/person/år). 
• SCB:s medborgarundersökning med frågan "Hur medveten är du om 

miljökonsekvenserna av dina inköp" (index) 

 
Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

I Nyköpings kommun har den totala mängden insamlat hushållsavfall per person och år 
minskat under åren 2017–2019, men 2020 och 2021 ökade det igen och är uppe på nästan 
samma nivåer som 2016. Det är grovavfallet och mer specifikt trä och trädgårdsavfall som 
ökat mest. Några anledningar till ökningen är rättningar i inrapporterad statistik, ett arbete 
med att tömma kommunens ristippar, ökad insamling av fallfrukt samt att coronapandemin 
lett till att fler personer varit hemma och renoverat och arbetat i sina trädgårdar. Insamlade 
mängder hushållsavfall, exklusive trädgårdsavfall, per person minskade också under åren 
2017–2019, låg 2020 kvar på samma nivå som 2019 och ökade 2021. Insamlade mängder 
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restavfall per person har minskat sedan 2017 medan insamlade mängder matavfall har 
ökat.  

Frågan om medvetenhet är inte längre med i SCB:s medborgarundersökning, och kan 
därför inte följas upp. Kommunen har dock genomfört flera åtgärder som kopplar till målet, 
bland annat uppmärksammat verksamheter som säljer begagnat, lagar, lånar eller hyr ut 
saker i kommunens olika kanaler, exempelvis i samband med den årliga kampanjen 
"Europa minskar avfallet". Kommunen har också deltagit i Minimeringsmästarna, där målet 
är att minska avfallsmängderna, och medverkat i klädbytardagar (dock har klädbytardagar 
och även prylbytardagar ställts in under coronapandemin). 

Det finns också många goda exempel på hur olika kommunala verksamheter försöker öka 
återanvändningen och minska avfallet. Några exempel är Ta-Ge-hyllor på arbetsplatser, 
återbruk av exempelvis IT-utrustning, olika emballage och sopsand, samt att porslin, 
möbler och annat skickas till Returen, som är kommunens egen återvinningsservice, i hopp 
om att det kan användas i en annan verksamhet. Dock lyfts det att Returen borde kunna 
utvecklas och användas mer. Förskolor i kommunen använder i viss utsträckning återbrukat 
pedagogiskt material som har lämnats i en särskild container på Björshults 
återvinningscentral. 

Vid ny- och ombyggnationer i kommunen görs en återanvändningsanalys där det bedöms 
om något material kan återanvändas. Krav på nybyggnadsregler gällande exempelvis 
brandsäkerhet gör dock att mycket tyvärr inte kan återanvändas. Det brukar också ställas 
krav i miljöprogram som entreprenörer förhåller sig till att avfallet som slängs ska 
källsorteras och andelen avfall som går till deponi ska vara under 20 %. Det finns även 
exempel vid ombyggnation där möbler har återanvänts, antingen som de är eller efter att 
de genomgått möbeltvätt, klätts om eller lackats om, samt att när nya möbler köpts in har 
de försökt köpa återbrukade möbler. Detta sker dock inte i alla byggprojekt och system för 
återanvändning behöver utvecklas mer. Det finns inte heller något strukturerat förfarande 
av att öka återanvändningen och minska avfallet via upphandlingar i nuläget, det arbetas 
dock med att få in standardkrav gällande detta framöver. 

Långt ifrån alla kommunens verksamheter och bolag känner till målen och åtgärderna i 
avfallsplanen. De jobbar inte aktivt med dem och har inte kunskap om hur deras egna 
verksamheter påverkar och påverkas av målen i avfallsplanen. Det är ett fåtal personer som 
har utbildats om avfallsminimerande lösningar.  

Oxelösunds kommun  

Målet är delvis uppfyllt. 

I Oxelösunds kommun har den totala mängden insamlat hushållsavfall per person och år 
ökat mellan 2017 och 2021. Ökningen kopplas till grovavfallet och mer specifikt 
fraktionerna trä och trädgårdsavfall. Ökningen kan bero på en ökad konsumtion och 
coronapandemin som lett till att fler personer renoverat både hem och trädgård. Insamlade 
mängder hushållsavfall, exklusive trädgårdsavfall, per person har också ökat från 2017 till 
2021. Insamlade mängder matavfall per person har ökat mellan 2017 och 2021 medan 
insamlad mängd restavfall per person har minskat jämfört med 2017, även om det har ökat 
igen under 2020 och 2021. Ökningen av matavfallet beror troligtvis på en miljöstyrande 
taxa där Oxelö Energi har infört åtgärder för att öka insamlingen av matavfall.  
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Trots många kommunikativa insatser så har inte avfallets mängd minskat i större 
utsträckning. Oxelö Energi har dock genomfört flera åtgärder som går att koppla till det 
övergripande målet. Bland annat har återvinningscentralen nu ett fungerade återbruk med 
cirkulation av saker som kommer in varje dag för att bidra till den cirkulära konsumtionen. 
Oxelö Energi har deltagit i Europa minskar avfallet och under 2021–2022 även varit delaktig i 
Minimeringsmästarna, ett nationellt projekt för att öka medvetenheten om konsumtionens 
påverkan på miljön.  

Oxelö Energi har årligen arrangerat en Hållbarhetsdag i enlighet med Oxelö Energis 
ägardirektiv. Under Coronapandemin har upplägget varit en månadslång hållbarhetsjakt 
som genomförts med stort engagemang från kommuninvånarna digitalt eller via print. 
Sedan 2019 delar Oxelö Energi även ut ett hållbarhetspris. Priset instiftades för att belöna 
en person eller en verksamhet som ses som en god förebild och inspiratör i omställningen 
till ett hållbart samhälle. 

Ta- och Ge-skåp har införts på förskolor i kommunen.  Skolorna uppger att de jobbar 
mycket med återbruk och återbrukar det som är möjligt i Benjamins återbruk på 
kommunens återvinningscentral. I flera verksamheter finns även möjligheten för de 
anställda att lämna utlästa böcker och låna nya. Kommunen återanvänder också exempelvis 
IT-utrustning och sopsand. Kommunen har dessutom ett intranät som samtliga anställda 
inom kommunen har tillgång till. Intranätet ger möjlighet för anställda att återbruka 
kontorsmöbler.   

Mål Nyköping Oxelösund 

År 2020 ska 2 % av det grovavfall som inkommer till 
återvinningscentraler återanvändas.    

 
Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

År 2020 gick 1 % av det grovavfall som inkom till återvinningscentraler till återanvändning, 
vilket är samma andel som 2015. Mängden insamlat material till myrorna har ökat, men det 
har också den totala mängden insamlat grovavfall. Myrornas insamling har också varit 
stängd i perioder under 2020–2021 på grund av coronapandemin, vilket kan ha påverkat 
mängderna. Det har också genomförts åtgärder efter 2020 men det saknas i dagsläget 
mätningar på vilken effekt dessa åtgärder har gett.  

Idag har Myrorna mottagning av textilier och mindre prylar på nästan alla Nyköpings fasta 
återvinningscentraler men ingen tar emot möbler. Sedan 2021 finns det även möjlighet att 
lämna elektronik på Björshults återvinningscentral och som hämtas av en lokal aktör för 
återanvändning. På Björshults återvinningscentral finns också en särskild container där 
Nybygget tar emot material som kan återanvändas i kommunens förskolor. Dessutom 
arbetas det med att utveckla återbruksdelen på den planerade nya återvinningscentralen i 
Nyköping. Kommunen har också genomfört åtgärder för att uppmana medborgare att sälja 
eller skänka saker i stället för att kasta dem, men eftersom mycket lämnas till andra 
återbruksaktörer har kommunen ingen statistik över dessa mängder. Det har inte 
genomförts någon plockanalys av den brännbara fraktionen grovavfall.  
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Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt.  

Fel mängder har rapporterats i Avfall web vad gäller insamlat material till återanvändning 
under 2020, vilket innebär att det inte går att göra en tillförlitlig jämförelse. Mängderna till 
återvinningscentralens återbruk och till containern från Myrorna har dock varit väldigt 
omfattande, trots att både containern från Myrorna och Oxelö Energis eget återbruk på 
återvinningscentralen varit stängd under perioder åren 2020 och 2021 på grund av 
coronapandemin, vilket kan ha haft en påverkan på resultatet.   

I Oxelö Energis eget återbruk tas det emot husgeråd, elektronik, cyklar, möbler med mera 
med en väldigt stor omsättning på materialet. Det har inte genomförts någon plockanalys 
på fraktionen energiåtervinning under de senaste åren på grund av brist på resurser. 
Däremot har ”Töm säcken” införts, vilket innebär att personal på återvinningscentralen 
dagligen kontrollerar vad som slängs i energiåtervinning och det tas inte längre emot 
osorterat avfall. 

På återvinningscentralen och på ytterligare 6 insamlingsstationer runt om i Oxelösund finns 
möjligheten för kommuninvånarna att lämna in textilier till Myrorna för återanvändning. 
Information om dessa insamlingsstationer finns på Oxelö Energis webbplats. Personalen på 
återvinningscentralen brukar även tipsa besökare om One More Time, Röda Korset och 
andra lokala verksamheter där man kan lämna in material och även handla saker tillverkade 
av återbrukat material. 
 
Mål  Nyköping Oxelösund 

Mängden matsvinn ska minska genom ökad medvetenhet om 
matsvinn.    

 
Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt. 

Det har genomförts en plockanalys på mat- och restavfallet 2021 och matsvinnet var då i 
genomsnitt 13 %. Detta är en minskning jämfört med plockanalysen som gjordes 2018, då 
matsvinnet var i genomsnitt 19 %. Kommunen har dessutom genomfört flera insatser för att 
öka medvetenheten om matsvinn. Exempelvis har ett matsvinnsprojekt genomförts i 
samarbete med måltidsservice (som är kommunens organisation för tillagning av mat i 
förskola, skola och äldreomsorg) där matsvinnet minskat med 42 %. Det har även varit tema 
matsvinn inom Minimeringsmästarna och på bomässan 2019. Kommunen har deltagit i 
Nyköpings restabud 2017 och även gått ut med information i flera av kommunens kanaler.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt. 

Det har genomförts en plockanalys på mat- och restavfallet 2021. Det har inte tidigare 
gjorts plockanalyser på matavfallet, vilket innebär att en jämförelse inte går att göra. Målet 
bedöms ändå som uppfyllt eftersom kommunen har genomfört flera insatser för att öka 
medvetenheten om matsvinn. 
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Det har genomförts flertalet projekt och kampanjer till olika målgrupper, bland annat 
förskolor, skolor och vård- och omsorg. Syftet med insatserna har varit att öka 
medvetenheten om matsvinn och synliggöra problematiken. Med samma syfte har 
kampanjerna FörResten och KliMat genomförts i kommunen med stöd av kostenheten.  I 
det genomförda nationella projektet Minimeringsmästarna var Oxelö Energi ansvariga för 
träffen på temat matsvinn. Återvinningscentralen är en plats som nyttjas för 
informationsspridning till kommunens invånare där Oxelö Energi vid ett antal tillfällen 
bjudit på ”Hållbarhetsfika” med syfte att minska matsvinnet genom att öka förståelsen och 
vikten av att känna, lukta och smaka på maten innan den kastas.  Oxelö Energi använder 
även renhållningsbilarna som kommunikationsbärare genom att ha budskap på dem. 
Oxelö Energi erbjuder alltid kommunala verksamheter en möjlighet till att sortera bättre. 
Informationsinsatser på SFI i Oxelösunds kommun har genomförts under åren för att 
utbilda nyanlända om hur avfallshantering sker i Sverige.  
 
Mål  Nyköping Oxelösund 

Mängden textil till återanvändning ska öka.  
  

 
Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt.  

Mängden textilavfall i mat- och restavfallet har minskat enligt plockanalys gjord 2021. Detta 
i kombination med att de flesta av åtgärderna har genomförts gör att målet bedöms som 
uppfyllt.  

Myrorna har idag skåp för insamling av textil på alla Nyköpings fasta återvinningscentraler 
och 2021 samlades det in 66 ton textil. Kommunen har uppmuntrat till Ta-Ge-skåp på 
förskolor och anordnat klädbytardagar i samarbete med Naturskyddsföreningen. 
Klädbytardagarna har dock blivit inställda under 2020 och 2021 på grund av 
coronapandemin. Kommunen har utvecklat informationen om textilavfall, hållbar 
textilkonsumtion samt återvinning och återanvändning av textil på kommunens hemsida. 
Kommunen har också genomfört kommunikationsinsatser som exempelvis uppmuntrat till 
att handla varor av kvalitet, lappa och laga samt gett tips på lagningstekniker i olika kanaler, 
exempelvis i foldern "lätt att kasta rätt", under kampanjen "Europa minskar avfallet", inom 
projektet Minimeringsmästarna och i Nyköpings tidning. Kommunen har dock inte ställt 
krav på aktörer med behållare för textilinsamling.  

Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Mängden textilavfall i restavfallet har minskat enligt plockanalys gjord 2021. På 
återvinningscentralen och på ytterligare 6 insamlingsstationer runt om i Oxelösund finns 
möjligheten för kommuninvånarna att lämna in textilier till Myrorna för återanvändning. 
Information om dessa insamlingsstationer finns på Oxelö Energis webbplats. Oxelö Energi 
har via informationsinsatser uppmuntrat förskolor till Ta-Ge-Skåp med gott resultat. Dock 
har övriga informationsinsatser kopplat till textil bara delvis genomförts, varför målet 
bedöms som delvis uppfyllt.  
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1.2.3 Minskad miljöbelastning  
 

Övergripande mål Nyköping Oxelösund 

Avfallets farlighet minskar och hanteringen av farligt avfall säkras. 
Miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och 
nedskräpning minskar. 

  

Indikator 

• Årlig bränsleförbrukning per insamlat ton mat- och restavfall (liter/ton). 

 
Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Årlig bränsleförbrukning per insamlat ton mat- och restavfall har minskat sedan 2015. Det 
har under några år varit svårt med tankmöjligheter för HVO100 för renhållningsfordon i 
kommunen och därför har det tankats mest diesel. Men sedan hösten 2021 tankar återigen 
alla renhållningens fordon det förnyelsebara bränslet HVO100. 

Det digitala systemet för ruttoptimering är på plats men används inte än, eftersom taggning 
av kärl och körlistor inte är helt klart.  

Kommunen har vid upphandling av extern avfallsmottagning ställt krav på att avfallet 
hanteras på ett korrekt sätt för att minska miljöbelastningen, däremot har inte kraven aktivt 
följts upp.  

Oxelösunds kommun  

Målet är delvis uppfyllt.  

Renhållningsfordonen i Oxelösund drivs med de förnyelsebara drivmedlen HVO100 samt 
RME och bränsleförbrukningen har varit på samma nivå under ett par år då rutten för mat- 
och restavfall inte har ändrats. I nuläget används det inte ett digitalt system för 
ruttoptimering då avtal inte har förhandlats om. Däremot kommer det ställas som krav i 
kommande upphandling.  

Kommunen har inte aktivt jobbat med att vid upphandling av extern avfallsmottagning 
säkerställa att avfallet hanteras på ett korrekt sätt för att minska miljöbelastningen, detta är 
något som kommer lyftas i nästa upphandling.  

Oxelösund är en skärgårdskommun, men erbjuder inte ö-hämtning av avfall. I stället 
arbetar Oxelö Energi med att försöka främja sortering och mottagning av avfall genom bra 
sorteringsmöjligheter vid samtliga hamnar och badplatser. 

Mål Nyköping Oxelösund 

Mängden farligt avfall ska minska i mat- och restavfallet. 
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Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt. 

Jämfört med 2015 samlade kommunen under 2020 in mer utsorterat farligt avfall i kg per 
person. Plockanalyser från 2015 och 2021 har också jämförts men det går dock inte att 
säkerställa att mängden farligt avfall i mat- och restavfallet har minskat. Detta är svårt att 
följa upp då det handlar om väldigt små mängder. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet 
med att minska mängden farligt avfall i mat- och restavfallet.  

Insamlingssystemet för farligt avfall har inte utvärderats. Efter plockanalysen som gjordes 
2018 genomfördes informationsinsatser kring batterier och annat farligt avfall i restavfallet 
men i övrigt har information med fokus på smått elavfall mest handlat om återbruk. Farligt 
avfall har varit ett av fem teman inom projektet Minimeringsmästarna och kommunen har 
kommunicerat hur man kan minska användningen av produkter som ger uppkomst till 
farligt avfall.  

Oxelösunds kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Jämfört med 2015 samlade kommunen under 2020 in mer utsorterat farligt avfall i kg per 
person. Plockanalyser från 2015 och 2021 har också jämförts men det går inte att 
säkerställa att mängden farligt avfall i mat- och restavfallet har minskat då det handlar om 
väldigt små mängder. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att minska mängden 
farligt avfall i mat- och restavfallet.  

I plockanalysen som genomfördes 2018 konstaterades det att det i Oxelösund förekom 
kanyler i mat- och restavfallet. Det har därför genomförts kampanjer avseende ”Safe Clip” 
som delas ut på apoteken. I två livsmedelsaffärer i kommunen har Oxelö Energi placerat ut 
Samlare för elektronikavfall för att minimera att elektronikavfallet hamnar i restavfallet. 
Återvinningscentralen i Oxelösund har två containrar för fraktionen farligt avfall att 
underlätta för kunden att göra rätt. Personalen på återvinningscentralen är informativa 
gentemot besökare gällande farligt avfall och det är en stor tillgång för verksamheten. 
Säsongsbetonad information avseende farligt avfall kommuniceras ut i Oxelö Energis 
kanaler för att påminna invånarna att göra sig av med sitt farliga avfall på ett korrekt sätt. 
Senaste mätningen, för Kritik på Teknik som gjordes 2021 visade att 90 % av 
Oxelösundarna var nöjda med information om var de ska lämna sitt farliga avfall. 
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Mål  Nyköping Oxelösund 

Nedskräpningen ska minska. 
  

 
Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt.  

Skräpmätning har genomförts i Nyköpings tätort under sommaren 2021 med ett liknande 
resultat som från tidigare år. Frågan om "Medborgarnas syn på renhållningen av parker och 
allmänna platser" från SCB:s medborgarundersökning visar också att medborgarna är 
nöjda. Kommunen har årligen deltagit i Håll Sverige rent, strandstädning och 
skräpplockardagarna och i samband med detta genomfört informationsinsatser i 
exempelvis Sörmlands Nyheter och på sociala medier. Kommunen arbetar ständigt med att 
se över var det behövs papperskorgar och fimpmöjligheter och har även haft samarbeten 
med exempelvis restauranger för att tillsammans jobba med problematiken kring 
nedskräpning av fimpar. Det har även gjorts försök med att införa källsortering i offentliga 
miljöer. Det är dock svårt att få dessa fraktioner rena.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt.  

Oxelösund har årligen deltagit i Håll Sverige Rent kampanjen och i Beach Clean Day. I 
samband med kampanjerna har Oxelö Energi informerat kommuninvånarna kring 
nedskräpning. Att minimera nedskräpning av fimpar är något kommunen årligen arbetar 
med. Oxelö Energi har delat ut 200 fickaskkoppar till kommuninvånarna samt även satt upp 
en Fimpomat (en roligare variant av askkopp där de som fimpar kan rösta på två alternativ 
när de slänger sin fimp).  

Den fysiska förbättringen i kommunen har handlat om att öka tillgängligheten på utvalda 
platser vad gäller papperskorgar och hundlatriner. Detta gör gata/parkenheten via löpande 
inventering. På ett fåtal allmänna platser runt om i Oxelösund finns det möjlighet för 
källsortering av avfall, men här finns en problematik med att inte fraktionerna sorteras ut 
optimalt. För att minska nedskräpningen är det även viktigt att redan vid planeringen av 
om- och nybyggnationer möjliggöra mark för byggnation av miljöhus.   

Enligt den senaste undersökningen Kritik på teknik från 2022 framgår det att 80 %, och 
därmed majoriteten av kommuninvånarna är mycket positiva och tycker att det är rent och 
snyggt på torg och trottoarer i kommunen. 
 
Mål  Nyköping Oxelösund 

Nedlagda deponier ska riskklassas och där behov finns ska 
åtgärds- och kontrollprogram tas fram.   

 
Nyköpings kommun 

Målet är inte uppfyllt.  
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Sedan undersökning och riskklassning enligt MIFO fas 2 genomfördes år 2016 har inga fler 
deponier riskklassats. Det har heller inte identifierats vilka deponier som behöver 
riskklassas enligt MIFO. Kommunen har dock genomfört andra åtgärder som rör nedlagda 
deponier än just de som varit med i avfallsplanen. Resultatet från utredningen år 2016 
medförde att vidare undersökningar behövdes på några av deponierna och år 2017 
pekade Renhållningen ut vilka deponier som behöver undersökas vidare, dels för att 
verifiera riskklassningen, dels för att undersöka behov av kontroll- och åtgärdsprogram. År 
2021 har vidare undersökning skett av Ålberga deponi, där mark-, yt- och 
grundvattenprover analyserats på föroreningsinnehåll. Under året har åtgärder vidtagits för 
att förbättra täckningen av deponerat avfall och jämna av slänterna. Deponislänterna har 
täckts med jordmassor och besåtts med gräs. Inom de närmsta åren ska arbetet gå vidare 
med Nävekvarns deponi. 

Oxelösunds kommun 

Målet är inte uppfyllt.  

Avseende kommunens deponier har inga fler deponier riskklassats än de som återfinns i 
avfallsplanens bilaga om nedlagda deponier. Det finns i nuläget inga uppdaterade åtgärds- 
och kontrollplaner för berörda deponier i kommunen.  
 

 

1.2.4 Ökad återvinning  
 

Övergripande mål Nyköping Oxelösund 

Hushåll och verksamheter sorterar det avfall som uppstår, så att 
det kan återvinnas på bästa sätt för en hållbar utveckling. 
Återvinningen av material och näringsämnen ökar. 

  

Indikatorer 

• Mängden insamlat restavfall (kg/person/år). 
• Andelen hushållsavfall till materialåtervinning, exklusive biologisk behandling (%). 
• Andelen slam från avlopp som sprids på åkermark (%). 

 
Nyköpings kommun 

Målet är delvis uppfyllt.  

Mängden insamlat restavfall per person och år har minskat i kommunen sedan 2015, vilket 
är positivt. Andelen hushållsavfall till materialåtervinning, exklusive biologisk behandling, 
har dock också minskat. Det var en tydlig minskning mellan 2018–2019, vilket har visat sig 
vara åtminstone delvis på grund av fel i statistiken från Förpackningsinsamlingen (FTI), men 
det har minskat även mellan 2019–2021, vilket är en utveckling i fel riktning. Insamlad 
mängd förpackningar och returpapper har totalt sett minskat sedan 2015, men ökat något 
igen mellan 2020–2021. Insamlad mängd förpackningar och returpapper i kg per person 
har dock minskat kontinuerligt sedan 2015 och ligger 2021 på samma nivå som 2020.  
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På Björshults återvinningscentral har fraktionen deponi tagits bort vilket möjliggör utökad 
sortering och materialåtervinning. Det genomförs också viss eftersortering på Björshult som 
gör att mer avfall återvinns i stället för att deponeras. Kommunens avfallstaxa är utformad 
för att styra mot ökad återvinning och den digitala sorteringsguiden på kommunens 
hemsida fylls på löpande för att underlätta sortering och därmed möjliggöra ökad 
materialåtervinning.  

Under 2019 och 2020 genomfördes en inventering och informationskampanj till skolor, 
förskolor och äldreboenden i kommunen om att sortera matavfall och andra material till 
återvinning. Där sortering saknades infördes det. Det har också genomförts enstaka 
informationsinsatser och besök hos fastighetsägare för att öka källsorteringen, exempelvis 
samarbete med det kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem, men det har inte 
genomförts riktade informationsinsatser till andra målgrupper. Nyköpingshem informerar 
också kontinuerligt sina hyresgäster om avfallshantering och sortering samt arbetar för att 
det ska vara skyltat och organiserat i deras miljörum för att det ska vara tydligt och enkelt 
för hyresgästerna att göra rätt.  

År 2021 spreds 0 % slam på åkermark eftersom kommunens slam sedan sommaren 2019 
inte längre är Revaq-certifierat och därför "konkurreras ut” av andras Revaqslam när det 
gäller spridning på åkermark. Det arbetas dock med att inför ny upphandling av 
slamentreprenör få in i avtalet att slammet i första hand ska återföras till produktiv mark när 
kvaliteten är tillräckligt bra, vilket den ofta är. Sedan kommunen gick ur Revaq och på 
grund av hög belastning på Nyköping Vatten har uppströmsarbete inte utförts enligt 
Revaq. Innan 2019 har dock uppströmsarbete, till största del i form av informationsinsatser 
av olika slag, genomförts.  

Oxelösunds kommun  

Målet är delvis uppfyllt.  

Mängden insamlat restavfall per person och år har minskat i kommunen sedan 2015, men 
varierat under åren. Den största minskningen skedde mellan 2018 och 2019, för att sedan 
öka igen under 2020 och 2021. Andelen hushållsavfall till materialåtervinning, exklusive 
biologisk behandling, har ökat sedan 2015. Insamlad mängd förpackningar och 
returpapper har varierat under åren men totalt sett minskat sedan 2015. Insamlad mängd 
förpackningar i kg per person följer samma utveckling.  

Taxan i kommunen har utvecklats för att fungera som ett styrmedel mot ökad återvinning. 
Det har under åren genomförts olika kommunikativa insatser inom bland annat sortering av 
matavfall och förpackningar. Vid nybyggnationer har fastighetsägarna möjlighet att 
kontakta Oxelö Energi och få hjälp med planering och vägledning om hur miljöhus ska 
utformas och vilka fraktioner som är nödvändiga för att öka materialåtervinningen av 
hushållsavfallet.  

På återvinningscentralen finns det en god möjlighet för materialåtervinning. Under 2021 
infördes ett nytt arbetssätt ”töm och sortera säcken” vid fraktionen energiåtervinning på 
återvinningscentralen, vilket innebär att vi inte längre tar emot osorterat avfall på 
återvinningscentralen. Allt avfall ska sorteras i rätt fraktion och den LDPE plast som blir över 
skickas till materialåtervinning. På återvinningscentralen erbjuds även besökare att sortera 
ut hårdplast som en egen fraktion och det finns inte längre en container för deponiavfall. 
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Oxelö Energi har under åren bidragit med informationsinsatser gällande källsortering hos 
förskolor och skolor i kommunen. Informationen har bland annat handlat om att minska 
matsvinn och hur avfall ska sorteras för att öka materialåtervinningen i kommunen.  

Under 2021 genomfördes en kampanj med syfte att få de verksamheter och privatpersoner 
i kommunen som idag inte använder ett brunt kärl för sortering av matavfall, att införa det. 
Detta för att få renare restavfallsfraktion och möta kommande krav om utsortering av 
matavfall som träder i kraft 2024. Kampanjen gav bra resultat. 

Tidigare har ett avtal funnits med Revaq avseende slam från Oxelösund, vilket avvecklades 
under 2020. Inget slam sprids därför på åkermark.   

Mål Nyköping Oxelösund 

År 2024 ska minst 60 % av matavfallet sorteras rätt. 
  

 
Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt.  

Enligt plockanalysen som genomfördes 2021 sorterar Nyköpings kommuns invånare ut 86 
% av tillgänglig mängd matavfall, vilket är en stor ökning jämfört med 2015 då det var 54 %. 
Även renheten i utsorterat matavfall har blivit bättre om plockanalyserna från 2015 och 
2021 jämförs. Plockanalysen från 2021 visar att renheten i det utsorterade matavfallet för 
lägenheter är 94 % och för villor 98 %. Målet att år 2024 ska minst 60 % av matavfallet 
sorteras rätt bedöms redan vara uppfyllt efter en sammanvägning av dessa två mätningar. 
Det kan dock bli ännu bättre då det fortfarande förekommer avfall i matavfallet som inte hör 
hemma där.  

Kommunen har genomfört flera informationsinsatser för ökad utsortering och renhet i 
matavfallet, bland annat genom utökad information på kommunens hemsida, i foldern ”Lätt 
att kasta rätt” och tagit fram en film. Kommunen har också tagit fram en informationslapp 
som kan hängas på kärlen och används för att kommunicera med kunder ifall det 
exempelvis är fel sorterat i deras kärl. Kommunen har under 2017 börjat samla in matolja 
separat på olika platser i kommunen och ändrat distributionen av matavfallspåsar till 
hushåll för att de ska användas på rätt sätt. Kommunen har dock inte jobbat aktivt mot 
butiker och restauranger för att öka deras matavfallsinsamling utan snarare fokuserat på 
information till hushåll.  

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt.  

Information om hur invånarna kan öka sin sortering av avfall finns på Oxelö Energis 
webbplats där även en tydlig beskrivning av avfallstrappans olika steg finns presenterade. 
Under 2020 togs en informationslapp fram för renhållarna att använda hos kunder. 
Informationslappen kan hängas på kärlen för att påvisa felsortering eller för att ge bra 
feedback för en god utsortering. Under 2021 placerades det ut ett insamlingsskåp av 
matolja på Järntorget i Oxelösund och i samband med det genomfördes en 
kommunikationsinsats och utdelning av miljötrattar för att minimera att oönskat matfett och 
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matolja hamnar i ledningsnätet. Inne på livsmedelsbutikerna, där matolja finns på 
butikshyllan finns det informationslappar om hur matolja och matfett ska hanteras samt var 
en Miljötratt kan hämtas. Det har inte arbetats aktivt mot restauranger avseende 
minimering av matolja i ledningsnäten, utan där ligger fokus på fettavskiljare.  

Enligt plockanalysen som genomfördes 2021 sorterar Oxelösunds kommuns invånare ut 81 
% av tillgänglig mängd matavfall, vilket är en stor ökning jämfört med 2015 då det var 53 %. 
Även renheten i utsorterat matavfall har blivit bättre om plockanalyserna från 2015 och 
2021 jämförs. Plockanalysen från 2021 visar att renheten i det utsorterade matavfallet för 
lägenheter är 94 % och för villor 98 %. Målet att år 2024 ska minst 60 % av matavfallet 
sorteras rätt bedöms redan vara uppfyllt efter en sammanvägning av dessa två mätningar. 
Det kan dock bli ännu bättre då det fortfarande förekommer avfall i matavfallet som inte hör 
hemma där. 
 
Mål  Nyköping Oxelösund 

År 2020 ska hushållen sortera ut minst 65 % av allt returpapper, 
alla förpackningar, och lämna dessa till återvinning.   

 
Nyköpings kommun 

Målet är uppfyllt. 

Enligt plockanalysen från 2021 sorterar hushållen i kommunen ut 65 % av allt returpapper 
och alla förpackningar, vilket är en ökning från 59 % år 2015. Kommunen genomför också 
informationsinsatser för att öka källsortering genom exempelvis hemsidan, facebook, 
bomässan och foldern ”Lätt att kasta rätt”. Dock riktar sig insatserna inte till specifika 
målgrupper utan snarare till samtliga medborgare i kommunen.  

Kommunen har löpande avstämningar med Förpackningsinsamlingen (FTI) för att 
säkerställa god tillgänglighet och bra skötsel av kommunens återvinningsstationer. 
Kommunen undersöker också framtida system för kommunal, fastighetsnära insamling av 
returpapper och förpackningar samt omvärldsbevakar lagar som rör avfallsområdet. 

Oxelösunds kommun 

Målet är uppfyllt.  

Enligt plockanalysen sorterar hushållen i kommunen ut 63 % av allt returpapper och alla 
förpackningar. Med en utsortering på 63 % samt att flertalet av aktiviteterna i avfallsplanen 
för detta mål genomförts bedöms målet som uppfyllt. 

Oxelö Energi genomför informationsinsatser för att öka källsortering via budskap på till 
exempel renhållningsbilarna, webben, återvinningscentralen och intranätet. Informationen 
riktar sig inte till en specifik målgrupp utan till samtliga kommuninvånare. Cirka en gång per 
år har Oxelö Energi avstämning med Förpackningsinsamlingen (FTI) för att se över 
hantering och fyllnadsgrad av återvinningsstationerna runt om i kommunen. Fokus ligger 
även på att omvärldsbevaka och nätverka med andra kommuner för att få en inblick kring 
hur sorteringen kan främjas. I övrigt är det svårt att få fram exakta siffror på den mängd som 
återvinns från hushållen baserat på det insamlingssystem kommunen har idag, men med 



 

 

19 (19) 

hjälp av Förpackningsinsamlingen (FTI) får vi fram siffror som visar på mängd förpackningar 
som kommer till deras stationer.  
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1 Inledning 
I denna bilaga presenteras viktiga utvecklingstendenser som påverkar 
avfallsmängderna, en prognos över avfallsmängder i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner fram till 2030, en bedömning av framtida behov av 
insamlingssystem och behandlingsanläggningar och investeringar kopplat till 
dessa samt avfallshanteringens koppling till fysisk planering. Prognosen 
fokuserar på avfall som omfattas av kommunalt ansvar samt i relevanta delar 
även avfall som omfattas av producentansvar. Resonemang förs även om 
industrins avfall. 

Redovisningen av statistik görs i denna bilaga gemensamt för båda 
kommunerna. Detta eftersom kommunerna har ett tätt samarbete och delvis 
delar avfallsflöden. Det ger också samordningsvinster och har bedömts 
resultera i en mer sammanhållen avfallsplan.  

2 Utvecklingstendenser 

1.2 Befolkningsprognos 
Befolkningen i kommunerna visar en uppåtgående trend. Enligt kommunernas 
prognoser för befolkningsutveckling väntas antalet invånare öka med cirka 600 
personer per år. Fram till år 2030 skulle detta betyda en befolkningstillväxt från 
dagens cirka 70 000 invånare till cirka 75 000 invånare i båda kommunerna, 
vilket motsvarar en ökning på cirka 7 %. Den förväntade befolkningsökningen i 
Nyköpings och Oxelösunds kommuner innebär även att mängden avfall 
förväntas öka och därmed i viss mån behovet av förbättrade möjligheter att 
lämna och sortera avfall vid bland annat återvinningscentralerna. 

2.2 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar 
Statistik från Avfall Sverige visar att den behandlade mängden kommunalt 
avfall i Sverige uppgick till nästan 5 miljoner ton år 2021. Utslaget på hela 
befolkningen innebär det att varje svensk gav upphov till 475 kg kommunalt 
avfall 2021. Detta är en ökning jämfört med 2020. Trenden mellan 2017–2020 
var att avfallsmängderna per person minskade, men avfallsmängderna ökade 
alltså återigen 2021. Denna trend är återkommande vid högkonjunkturer då 
både konsumtionen och avfallsmängderna ökar. Avfall som samlas in och går 
till energiåtervinning har ökat mest, både när det gäller total mängd och i kg 
per person.  

Starka ekonomiska intressen på marknaden och fokus på konsumtion av varor 
och tillväxt i ekonomin riskerar att medföra att denna trend av ökande 
avfallsmängder per invånare även fortsättningsvis håller i sig. Hur konjunkturen 
kommer se ut under planperioden är dock osäkert. Osäkerheter kring brist på 
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råvaror och energi är också något som kan påverka avfallsmängderna. Enligt 
nationella avfallsprognoser beror avfallsmängderna till stor del på den 
ekonomiska utvecklingen men mycket tyder på att avfallsmängderna kommer 
öka till 2030. Men trots ökade avfallsmängder finns det positiva trender och 
exempel som visa på motsatt utveckling, bland annat från avfallsbranschen, 
men även andra samhällsaktörer och genom en generellt ökad medvetenhet 
hos allmänheten om vikten av att leva och konsumera mer hållbart. Bland annat 
har den insamlade mängden mat- och restavfall per person minskat med 9 % 
år 2021 jämfört med år 2017 och insamling av material och textil till 
återanvändning har ökat med över 50 % år 2021 jämfört med år 2017. 
Avfallsplanens mål och aktiviteter gällande förebyggande av avfall och 
matsvinn samt ökat återbruk är viktiga för att denna positiva utveckling ska 
fortsätta. 

I Nyköpings och Oxelösunds kommuner behandlades år 2021 cirka 480 kg 
kommunalt avfall per person, vilket är strax över det nationella genomsnittet. 
Detta är en ökning jämfört med år 2020 och efter att ha minskat under några år 
är mängden avfall per person återigen på 2015 års nivåer. År 2021 
behandlades cirka 53 % av det insamlade kommunala avfallet genom 
energiåtervinning, 27 % genom materialåtervinning och 17 % genom biologisk 
återvinning. Enligt avfallstrappan bör materialåtervinning eller biologisk 
återvinning prioriteras framför annat omhändertagande. Delar av det avfall 
som behandlas genom energiåtervinning bedöms kunna behandlas genom 
materialåtervinning eller biologisk återvinning. Enligt nationella 
avfallsprognoser förväntas en annan fördelning av hur avfallet behandlas i 
framtiden. Om utsorteringen ökar förväntas framförallt mer avfall behandlas 
genom materialåtervinning och biologisk återvinning och mindre genom 
energiåtervinning. Detta förutsätter ökad sortering vid källan, vid 
återvinningscentraler eller eftersortering av främst plast, kartong och metaller.  

Generellt gäller att hushållens och företagens agerande är avgörande för hur 
väl sorteringen fungerar och i vilken utsträckning avfall kan omhändertas på 
annat sätt än genom förbränning eller deponering. För att nå önskat resultat är 
det viktigt att förbättra de fysiska förutsättningarna och öka tillgängligheten så 
det blir lätt att göra rätt. Kommunikation med hushåll och företag är också 
viktigt. Utsorteringen av fraktioner för biologisk återvinning, 
materialåtervinning och i viss mån energiåtervinning samt insamling av farligt 
avfall skulle kunna utvecklas. Nedan följer några exempel: 

• Mängden grovavfall till energiåtervinning kan komma att minska till 
förmån för återanvändning och materialåtervinning. I grovavfallet som 
lämnas till energiåtervinning återfinns till exempel textilier och andra 
produkter som kan styras mot återanvändning eller materialåtervinning 
i stället för att förbrännas. Omfattningen av återvinningen av grovavfall 
beror bland annat på antalet avfallsfraktioner som tas emot vid 
återvinningscentralerna, hur väl hushållen sorterar vid 
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återvinningscentralerna samt hur stora mängder som sorteras ut genom 
eftersortering på Björshult. 

• Plockanalyser av restavfallet i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 
visar att det innehåller stora mängder återvinningsbart avfall i form av 
exempelvis förpackningar, returpapper och matavfall. Här finns stor 
potential att öka materialåtervinningen, bland annat genom att 
säkerställa fysiska förutsättningar för källsortering, bättre uppföljning 
och kommunikationsinsatser.   

• Plockanalyser visar även att mat- och restavfallet innehåller små 
mängder elavfall, batterier och annat farligt avfall. Mängden felsorterat 
elavfall och farligt avfall förväntas minska till följd av förbättrad 
kommunikation samt förbättrade möjligheter att lämna denna typ av 
avfall. 

• Bedömningen är att det finns potential för att öka andelen utsorterat 
matavfall. Insamlad mängd matavfall per invånare i Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner ligger visserligen över det nationella 
genomsnittet, men de insamlade mängderna bedöms komma att öka 
till följd av genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen.  

2.3 Övrigt avfall från verksamheter 
I takt med en förväntad befolkningsökning förväntas även näringslivet 
utvecklas med bland annat fler arbetstillfällen. Eftersom näringslivet i 
kommunerna domineras av verksamheter inom stål- och tillverkningsindustrin, 
offentlig sektor och olika typer av maritima verksamheter kan avfallsmängder 
från dessa typer av verksamheter antas öka. En stor del av detta avfall omfattas 
inte av kommunalt renhållningsansvar men genom att företag kan lämna avfall 
till Björshults avfallsanläggning och kommunernas återvinningscentraler kan 
tillförseln av avfall från industrier och verksamheter till kommunernas 
anläggningar väntas öka fram till 2030 och även fortsättningsvis. Samtidigt 
finns en tydlig trend mot en växande tjänstesektor och besöksnäring, vilket 
innebär att mängden avfall från tillverkningsindustrin förväntas vara stabil 
under planperioden fram till 2030. Kommunerna som fastighetsägare och 
verksamhetsutövare i olika typer av verksamheter kan på olika sätt föregå med 
gott exempel och inspirera andra verksamheter att arbeta för minskade 
avfallsmängder och att utveckla sin källsortering. 

Det kan konstateras att mängden industriavfall, bygg- och rivningsavfall och så 
vidare i hög grad påverkas av konjunkturen. Till följd av ökad sortering av såväl 
industriavfall som bygg- och rivningsavfall kan andelen utsorterat avfall från 
dessa kategorier förväntas öka. De avfallsflöden som i dagsläget omhändertas 
på annat sätt än genom kommunernas hantering förutsätts även 
fortsättningsvis hanteras vid sidan av de kommunala systemen, då det för 
dessa flöden bedöms finnas ett etablerat omhändertagande. Detta gäller 
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exempelvis SSAB i Oxelösund, vars avfallsmängder i hög grad är beroende av 
den globala efterfrågan på stål. 

Mängden farligt avfall från industrier och bygg- och anläggningsverksamhet 
med mera kan komma att öka. Skälen till detta är främst att trenden är att 
alltmer avfall definieras som farligt avfall och att byggnation kan kräva sanering 
av förorenade områden som genererar förorenade massor som måste 
behandlas. Ökningen av mängden farligt avfall från industrier kan motverkas av 
företagens interna miljöarbete som bidrar till miljöanpassning av 
produktionen. 

3 Prognos över avfallsmängder 
I det följande redovisas översiktligt en prognos för utvecklingen av avfallets 
mängd och fördelning på behandlingsmetoder fram till 2030, se Figur 1. 
Prognosen baseras på nuvarande avfallsmängder (2021), förväntad 
befolknings- och näringslivsutveckling samt en bedömning av hur avfallet 
kommer att fördelas på behandlingsmetoder till följd av att avfallsplanens mål 
nås och aktiviteter genomförs. Prognosen fokuserar på det avfall som hanteras 
genom kommunerna, exklusive slam, samt avfall som omfattas av 
producentansvar.  

Mängden avfall förväntas öka med cirka 10 % fram till 2030 (cirka 35 000 ton) 
jämfört med 2021 (cirka 32 000 ton). Den bedömda ökningen är osäker utifrån 
bland annat hur avfallsproduktionen per invånare i praktiken kommer att 
utvecklas och hur stor effekt avfallsförebyggande aktiviteter kommer att få. Hur 
avfallsmängderna kommer att utvecklas efter 2030 kan bedömas först efter att 
mål och aktiviteter i avfallsplanen stämts av och eventuella nya målnivåer 
fastställts. Att prognostisera för en längre tidsperiod än till 2030 bedöms inte 
som meningsfullt eftersom osäkerheterna kring avfallshanteringens utveckling 
blir för stora. 
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Figur 1 Insamlade mängder avfall från Nyköping och Oxelösund. Insamlat 2021 
och prognos för 2030 ungefärligen fördelat på olika behandlingsmetoder, ton. 

 

Den totala ökningen av avfallsmängden i kombination med genomförande av 
aktiviteter enligt Bilaga 1 i denna avfallsplan bedöms kunna resultera i de 
mängder avfall som presenteras i Tabell 1 (avfall som omfattas av kommunalt 
renhållningsansvar) och Tabell 2 (avfall som omfattas av producentansvar). 
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Tabell 1 Översiktlig prognos för avfallsmängder (ton) som omfattas av 
kommunalt ansvar och som hanteras genom Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner år 2030. Inom parentes redovisas mängderna 2021 enligt Bilaga 2. 

  Återan-
vändning  

Material-
återvinning 

Biologisk 
återvinning 

Energi-
återvinning 

Depone-
ring 

Totalt 

Mat- och 
restavfall 

 
15 (9) 6 000  

(4 121) 
7 400  

(10 553) 

 
13 415 

(14 683) 

Returpapper 
 

900 
(1 055) 

   
900  

(1 055) 

Grovavfall 500 (113) 5 000  
(3 615) 

 
3 300  

(4 272) 
40 (39) 8 840  

(8 039) 

Trädgårds-
avfall 

  
3 000  

(2 679) 
700 (625) 

 
3 700  

(3 304) 

Farligt avfall 
   

840 (721) 200 
(176) 

1 040 
(897) 

Summa 500 (113) 5 915  
(4 679) 

9 000  
(6 800) 

12 240  
(16 171) 

240 
(215) 

27 895 
(27 978) 

Förändring 
2021–2030 

+ 342 % + 26 % + 32 % - 24 % + 12 % +/- 0 % 

 

Kommentarer 

• Biologisk återvinning avser storskalig behandling av matavfall från 
hushåll, restauranger och andra verksamheter. Avfall som 
hemkomposteras ingår inte i redovisade uppgifter. 

• Mängden avfall till energiåtervinning bedöms minska trots ökande 
befolkning. Detta förklaras till stor del av ökad utsortering av matavfall 
och grovavfall enligt Tabell 1 samt förpackningar enligt Tabell 2. 

• Grovavfall som styrs bort från energiåtervinning för att i stället 
återanvändas eller materialåtervinnas bedöms kunna uppgå till cirka 1 
400 ton. 

• Andelen avfall som deponeras bedöms vara relativt oförändrad, vilket 
innebär att ökningen av mängden avfall till deponi beror på en 
förväntad befolkningsökning och en generell ökning av 
avfallsmängderna.  

• Totala mängden avfall som omfattas av kommunalt ansvar är oförändrat 
mellan 2021–2030 men eftersom mängden avfall som omfattas av 
producentansvar väntas öka enligt Tabell 2 är prognosen för totala 
avfallsmängder en ökning på 10 %.  
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Av Tabell 1 framgår att mängden avfall till återanvändning ökar mest, vilket 
förklaras av flera aktiviteter i handlingsplanen som syftar till att förbättra 
förutsättningarna för återbruk. Även materialåtervinning och biologisk 
återvinning väntas öka, vilket förklaras av att större mängd grovavfall styrs till 
materialåtervinning i stället för energiåtervinning samt ökad insamling av 
matavfall. När fastighetsnära insamling av hushållens förpackningar införs 
väntas dessutom utsorteringen av förpackningar enligt Tabell 2 förbättras. 
Erfarenheter från andra kommuner visar nämligen att mindre mängd 
förpackningar och returpapper slängs i restavfallet vid fastighetsnära 
insamling. Detta sammanvägt ger konsekvensen att mängden avfall till 
energiåtervinning beräknas minska med 24 % under perioden fram till 2030. 

Mängden textil som sorteras ut för återanvändning eller materialåtervinning 
och minskat matsvinn är andra, ur miljösynpunkt, viktiga förändringar under 
perioden, men inverkan på de totala mängderna är begränsad. 

I Tabell 2 redovisas en prognos avseende mängd avfall som omfattas av 
producentansvar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2030. Prognosen 
bygger på förbättrad insamling enligt uppställda målnivåer i denna avfallsplan 
samt förväntad befolkningstillväxt. 

 

Tabell 2 Översiktlig prognos för avfallsmängder (ton) som omfattas av 
producentansvar i Nyköpings och Oxelösunds kommuner år 2030. Inom 
parentes redovisas mängderna 2021 enligt Bilaga 2. 

  Mängd 

Förpackningar  6 000 (3 599) 

Däck Ingen uppgift 

Batterier 110 (93) 

Bilar Ingen uppgift 

Elavfall totalt 890 (768) 

Summa 7 000 (4 460) 

Förändring 2021–2030 + 57 % 

 

Med undantag för avfall som omfattas av producentansvar saknas 
mängdstatistik för avfall som kommunen inte ansvarar för. Sådant avfall är till 
exempel industriavfall, bygg- och rivningsavfall och park- och trädgårdsavfall 
från verksamheter. Någon prognos för dessa avfallsslag har därför ej kunnat 
göras. 
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4 Behov av insamlingssystem och anläggningar 

4.1 Avfall som omfattas av kommunalt ansvar eller 
producentansvar 
Baserat på de trender och prognoser som beskrivits ovan kan konstateras att 
behovet av att utöka befintlig behandlingskapacitet bedöms som litet. Av det 
avfall som omfattas av kommunalt ansvar eller producentansvar bedöms 
förändringen i avfallsmängder rymmas inom befintliga tillstånd för de externa 
behandlingsanläggningar som handlas upp. Det finns dock behov av att bygga 
en ny avfallsanläggning eftersom Björshults avfallsanläggning ska sluttäckas, 
vilket beräknas vara klart år 2037.  

Det finns behov av att flytta återvinningscentralen i Oxelösunds kommun då 
den är trång. Återvinningscentralerna i båda kommunerna behöver också 
utvecklas mot ökad resurshushållning och förbättra förutsättningarna för 
återbruk. 

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in 
förpackningsavfall från hushåll samt verksamheter som har avfallshantering 
som är samlokaliserad med hushåll som har anmält att verksamheten vill ha 
kommunal insamling. Dessutom ska insamlingen ske fastighetsnära senast 1 
januari 2027. Med fastighetsnära menas att ett hushåll ska kunna lämna sitt 
förpackningsavfall på samma ställe som de idag lämnar sitt mat- och restavfall. 
Producenternas ekonomiska ansvar kvarstår och kommunerna kommer att 
ersättas för sitt arbete enligt en särskild modell som beslutas av 
Naturvårdsverket. Från 1 januari 2026 ska kommunerna också ordna 
möjligheter att källsortera förpackningar på större populära platser utomhus, 
till exempel torg och parker av viss storlek, och plastförpackningar ska samlas 
in separat på fler platser utomhus.  

Nyköpings och Oxelösunds kommuner har genomfört en utredning om 
framtida insamlingssystem men behöver undersöka vidare hur ansvaret för 
insamlingen av förpackningsavfall från hushåll ska tas över från producenterna 
den 1 januari 2024. Detta innefattar bland annat att ta över insamlingen från 
återvinningsstationer och befintlig fastighetsnära insamling, ta fram en plan för 
utbyggnad av fastighetsnära insamling, säkerställa omlastningsstation, 
upphandlingar och kommunikation.   

4.2 Övrigt avfall från verksamheter 
För verksamhetsavfall, vilket inte omfattas av kommunalt renhållningsansvar, 
finns begränsat med information om mängder som uppkommer inom 
Nyköping och Oxelösund kommuner. Även information om kapaciteten i 
befintliga anläggningar för behandling av verksamhetsavfall är begränsad. 
Dock finns inga uppgifter om att mängden verksamhetsavfall drastiskt skulle 
ändras under planperioden och därmed ändra behovet av 
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behandlingsanläggningar. Utöver privata avfallsanläggningar som finns i 
kommunerna, finns även Björshults anläggning som i dagsläget tar emot 
verksamheters avfall. Befintlig kapacitet på anläggningen bedöms täcka 
behandlingsbehovet för verksamhetsavfall under planperioden. 

5 Koppling till fysisk planering 
I det hållbara samhället är avfallshanteringen en grundläggande infrastruktur. 
Det är därför viktigt att planera för avfallshantering i den fysiska 
planeringsprocessen så att det ska finnas ändamålsenliga, tilltalande och 
praktiska ytor och anläggningar för återanvändning, sortering och övrig 
avfallshantering. Utgångspunkten är att samla in och få bort avfall på ett 
effektivt sätt så att samhället kan fungera och att öka materialåtervinningen 
genom att ge möjlighet till källsortering.  

I översiktsplaner framgår visioner och mål för avfallshanteringen på sikt och det 
kan exempelvis lyftas fram framtida behov av platser för avfallshantering 
inklusive förebyggande av avfall. I detaljplaneprocesser behöver det avsättas 
platser för återbruk, återvinningscentraler, återvinningsstationer och 
fastighetsnära insamling. Vid detaljplaneläggning och vid bygglovsärenden 
ska bebyggelse lokaliseras och utformas med hänsyn till möjligheterna att 
hantera avfall.  

6 Investeringar kopplade till nya insamlingssystem 
och anläggningar  
Flera aktiviteter i handlingsplanen handlar om att kommunerna tar över 
ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Detta innefattar bland 
annat att ta över insamlingen från återvinningsstationer och befintlig 
fastighetsnära insamling, ta fram en plan för och bygga ut ett nytt 
fastighetsnära insamlingssystem, säkerställa omlastningsstation, upphandlingar 
och kommunikation. Detta kräver investeringar i exempelvis kärl, 
renhållningsfordon och omlastningsstation i kommunerna. Även 
fastighetsägare kommer behöva göra investeringar för att utveckla 
avfallsutrymmen.  

Det krävs också investeringar för att bygga en ny avfallsanläggning samt för att 
flytta återvinningscentralen i Oxelösunds kommun. Det kan också krävas vissa 
investeringar till följd av utveckling av kommunernas återvinningscentraler, 
exempelvis när förutsättningarna för återbruk och servicenivån ska utvecklas 
samt när sorteringsmöjligheter enligt nya krav ska säkerställas. Investeringarna 
kommer kostnadsberäknas först då det är aktuellt att genomföra aktiviteterna.  
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Icke–teknisk sammanfattning 
Nyköping och Oxelösunds kommuner har tagit fram en gemensam avfallsplan. 
Avfallsplanen beskriver bland annat nuvarande avfallshantering, mål för 
framtidens avfallshantering, aktiviteter för att nå målen och hur uppföljning ska 
ske för att målen ska uppnås.  

Avfallsplanen bygger på prioriteringarna som anges i EU:s avfallshierarki, det 
vill säga att man i första hand bör minska avfallsmängden, i andra hand 
återanvända produkter, i tredje hand återvinna material, i fjärde hand utvinna 
energi och bara som sista utväg deponera. 

Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla Sveriges nationella miljökvalitetsmål, 
etappmål och de globala målen. 

Avfallsplanens genomförande bedöms inte leda till att relevanta 
miljökvalitetsnormer överskrids. 

Positiv miljöpåverkan bedöms främst uppstå till följd av att avfallstaxan 
utvecklas som styrmedel mot ökad återvinning, att säkerställa att matavfall 
samlas in genom uppföljning samt genom att kommunerna ställer krav i 
relevanta upphandlingar. Det är även viktigt att de utredningar och 
informations- och kommunikationsinsatser som föreslås i avfallsplanen omsätts 
i förändrade vanor och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att 
mängden som materialåtervinns verkligen ökar. Det är viktigt att kommunerna 
föregår med gott exempel. Alla kommunernas verksamheter har ett ansvar för 
att minska avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 
transporter ökar, vilket ger upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Sammanfattningsvis bedöms genomförandet av avfallsplanen främst medföra 
positiv miljöpåverkan. Det som bedöms vara viktigast att beakta vid 
genomförande av planens aktiviteter är att ha uthållighet beträffande 
kommunikationsinsatser kring exempelvis förebyggande av avfall och ökad 
sortering för återvinning, eftersom det tar lång tid att förändra beteenden. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den avfallsplan som denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) avser är för 
Nyköping och Oxelösunds kommuner och är en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § 
miljöbalken (1998:808). 

1.2 Behov av och syfte med miljökonsekvensbedömning 
Behovet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utvärderas vid framtagandet 
av en avfallsplan enligt miljöbalken och miljöbedömningsförordningen. Syftet 
med MKB är att integrera miljöaspekter i framtagandet och antagandet av 
planen. Bedömningen om avfallsplanen innebär betydande miljöpåverkan 
genomförs utifrån 6 kap. miljöbalken och miljöbedömningsförordningen (SFS 
2017:966). 

Miljöpåverkan kan vara både positiv och negativ. Nyköping och Oxelösunds 
kommuners nya gemensamma avfallsplan bedöms komma att påverka 
avfallsanläggningar i kommunerna och har ambitioner att förändra beteende i 
en omfattning som bedöms medföra en betydande positiv miljöpåverkan.  

Med ovanstående resonemang som grund görs bedömningen att 
avfallsplanen kommer att ha stor betydelse för hållbar utveckling inom såväl 
resursanvändning som avfallshantering i Nyköping och Oxelösunds 
kommuner. Genomförandet av avfallsplanen bedöms innebära betydande 
positiv miljöpåverkan. 

1.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 
Beslut om betydande miljöpåverkan tas i samband med utställning av 
avfallsplanen. 

1.4 Avgränsningssamråd 
Enligt 6 kap 10 § miljöbalken ska ett avgränsningssamråd hållas med de 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli berörda av planen. 

2022-12-07 skickades ett underlag för ett avgränsningssamråd till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län. 202x-xx-xx meddelade Länsstyrelsen i 
Södermanlands län att … 
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2 Avfallsplan för Nyköping och Oxelösunds 
kommuner 

2.1 Avfallsplanens syfte 
Syftet med avfallsplanen är att: 

• Ange mål och åtgärder för minskade avfallsmängder och ökad 
återanvändning och återvinning. 

• Minska avfallets farlighet, säkra hanteringen av farligt avfall och minska 
miljöbelastningen från avfallshanteringssystemet och nedskräpning.  

• Stärka avfallsfrågan som en del av kommunens fysiska planering. 
• Vara ett aktivt och tydligt ramverk som bidrar till kunskap och engagemang 

för det gemensamma arbetet med avfallsfrågor i kommunerna. 
• Skapa förutsättningar för att kommunala planer och styrmedel strävar i 

samma riktning så att en hållbar avfallshantering främjas. 

2.2 Avfallsplanens innehåll 
Avfallsplanen innehåller fyra målområden med tillhörande mål och aktiviteter: 

Målområdena för avfallsplanen är: 

• Minskade avfallsmängder och ökad återanvändning  
• Ökad återvinning  
• Minskad miljöbelastning  
• Människan i fokus  

Ur miljösynpunkt bedöms de enskilt viktigaste aktiviteterna i avfallsplanen vara 
att: 

• Följa upp att matavfall sorteras ut och genomföra 
kommunikation/uppmaning om det inte görs samt vid behov utveckla 
befintliga rutiner kring uppföljning.  

• Utveckla avfallstaxan som styrmedel mot ökad återvinning. 
• I varje upphandling, där så är möjligt, ställa krav på exempelvis 

förebyggande av avfall, återbruk och möjlighet till reparation och 
materialåtervinning. Använda interna eller externa resurser med miljö- eller 
annan relevant kompetens som stöd för att kunna ställa relevanta och 
rimliga krav.  

• Planera och förbereda för att kommunerna övertar ansvaret för insamling av 
förpackningar från hushåll, exempelvis ta fram plan för utbyggnad av 
fastighetsnära insamling, säkerställa omlastningsstation, upphandlingar och 
kommunikation.  

• Säkerställa att samtliga hushåll har tillgång till fastighetsnära insamling av 
förpackningar samt insamling av skrymmande förpackningar på 
lättillgängliga insamlingsplatser.  
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Avfallsplanen innehåller även följande aktiviteter: 

• Utveckla förutsättningarna för återbruk på kommunernas 
återvinningscentraler. 

• Utveckla samarbeten med återbruksaktörer gällande exempelvis insamling, 
försäljning och reparationer. 

• Vid bygg- och rivningsåtgärder göra en materialinventering för att 
identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas 
om hand.  

• Undersöka möjligheterna för återbruk av bygg- och rivningsavfall, 
exempelvis insamling, försäljning och samarbeten med andra aktörer. 

• Minska avfallet och öka återbruket i kommunala verksamheter och bolag 
genom att exempelvis se över möjligheter till flergångsalternativ i stället för 
engångsprodukter, använda kranvatten i stället för buteljerat vatten och se 
över arbetssätt för att minska användningen av produkter.  

• Utveckla kommunernas möjligheter att återbruka befintliga material och 
produkter internt samt skapa en organisation för hanteringen. 

• Arbeta med att förebygga matsvinn i kommunernas verksamheter, framför 
allt på skolor, förskolor, fritidshem och inom omsorgen. 

• Sprida goda exempel i befintliga kommunikationskanaler på vad 
kommunerna gör för att minimera avfall och bidra till mer återbruk och 
återvinning. Inspirera andra internt men också utanför kommunerna.  

• Ta fram utbildningsmaterial om exempelvis förebyggande, återbruk och 
återvinning för att stötta både kommunala verksamheter, externa aktörer 
och privatpersoner.  

• Genomföra utbildningsinsatser inom kommunernas verksamheter, 
exempelvis utbilda barn och lärare/pedagoger i förskolor och skolor om 
exempelvis förebyggande, återbruk och återvinning. 

• Säkerställa att det finns källsorteringsmöjligheter på kontor, 
sammankomstsalar och andra utrymmen i kommunala verksamheter samt 
följa upp att dessa används.  

• Utveckla samarbete med fastighetsägare för att skapa förutsättningar för 
bättre sorteringsmöjligheter i bostaden, exempelvis genom att ge tips och 
råd till fastighetsägare hur de kan förbättra de fysiska förutsättningarna eller 
inspirera sina hyresgäster. 

• Vid nybyggnation säkerställa att det skapas fysiska förutsättningar för 
avfallshantering och källsortering, säkerställa att detta beaktas i detaljplaner 
och bygglov samt utveckla och kommunicera riktlinjer gällande storlek, 
placering och annan utformning av avfallslösningar.  

• Ta fram ett koncept för sortering och avfallshantering i samband med större 
evenemang. 

• Utöka antal skåp för insamling av matolja och matfett.  
• Utveckla kommunikationen i olika kanaler med sorteringstips, varför avfall 

ska sorteras på ett visst sätt, hur olika typer av avfall återvinns, 
sorteringsresultat och vad återvinningen ger för miljövinster. 
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• Ha tätare dialoger med företag och organisationer för att förbättra 
avfallshanteringen samt öka utsortering och renhet i avfallet. Exempelvis 
genom kommunikation, rådgivande inspektioner, följa upp utsortering av 
matavfall och särskild kommunikation kring hantering av farligt avfall. 

• Utreda hur insamling, återanvändning och återvinning av textilier kan 
utvecklas utifrån nya lagkrav. 

• Vid bygg- och rivningsåtgärder kontrollera att det i kontrollprogrammet 
finns information om hur bygg- och rivningsavfallet ska tas om hand för att 
möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och säker hantering av 
farliga ämnen.  

• Inte tillåta osorterade säckar på återvinningscentralerna. 
• Aktivt arbeta för en hållbar masshantering i kommunerna. 
• Genomföra plockanalyser av mat- och restavfall.  
• Undersöka möjligheten till alternativa insamlingssystem för farligt avfall och 

elavfall i samband med planering för införande av fastighetsnära insamling 
av förpackningar från hushåll. 

• Minska nedskräpningen av fimpar genom samarbete med 
producentansvarsorganisation, exempelvis genom 
kommunikationsinsatser, uppsättning av askkoppar och utdelning av 
fickaskkoppar. 

• Delta i nationella kampanjer och lokalt arrangera aktiviteter som exempelvis 
Håll Sverige Rent och strandstädning.  

• Genomföra riktade kommunikationsinsatser om nedskräpning till olika 
målgrupper, exempelvis förskolor och skolor samt allmänheten. 

• Minska nedskräpningen på populära platser, exempelvis genom att öka 
antalet eller ändra placeringen av papperskorgar och hundlatriner samt 
säkerställa insamling av förpackningar på populära platser. 

• Effektivisera och minska miljöpåverkan från avfallstransporter. Exempelvis 
ruttoptimering, utreda hur avfallstransporter kan samordnas bättre, 
upphandla fordon som uppfyller senaste miljöklassning, användning av 
förnybara drivmedel samt se över andra möjliga bränslen som el eller gas. 

• Upprätta ett samlat program för åtgärder, exempelvis städning och 
förbättrad täckning, och vid behov kontrollprogram för samtliga nedlagda 
deponier där kommunen varit verksamhetsutövare. 

• Bedriva ett aktivt uppströmsarbete för att identifiera och eliminera 
föroreningskällor gällande slam. 

• Utveckla servicenivån på återvinningscentralerna i kommunerna. 
Exempelvis genom att se över skyltning, utbilda personal i kundbemötande 
och se över platser och frekvenser för mobil återvinningscentral (Nyköping). 

• Utreda hur servicen kan utökas gällande avfallshantering på offentliga 
platser, exempelvis i hamnar, naturområden, campingplatser, på öar eller 
badplatser. 
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• Utveckla samarbetet med fastighetsägare för att skapa en välfungerande 
avfallshantering i områden med särskilda utmaningar, som exempelvis låg 
sorteringsgrad och dumpning av avfall. 

• Ta över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll, inklusive ta 
över insamlingen från återvinningsstationer och befintlig fastighetsnära 
insamling samt säkerställa att kraven på sorteringsmöjligheter på 
kommunernas återvinningscentraler uppfylls.  

• Riktade kommunikationsinsatser till särskilda målgrupper eller inom ett visst 
tema för att minska avfallsmängderna och öka återanvändning och 
materialåtervinning, exempelvis till flerbostadshus, nyinflyttade, medverka i 
olika kampanjer och erbjuda studiebesök på exempelvis 
återvinningscentraler.  

• Utveckla tydlig och lättillgänglig information om exempelvis 
avfallshantering, förebyggande av avfall, återbruk och materialåtervinning 
samt använda mer bilder. 

2.3 Avfallsplanens förhållande till andra planer och program 
I arbetet med att ta fram avfallsplanen har hänsyn tagits till kommunernas 
översiktsplaner, miljömål och program för miljö- och hållbarhetsfrågor. 

Nyköpings kommuns översiktsplan, Nyköping 2040, baseras på antagna 
globala, nationella, regionala och kommunala mål. Det övergripande syftet 
med översiktsplanen är att genom god mark- och vattenanvändning bidra till 
en långsiktig hållbar utveckling utifrån både ett ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt perspektiv. 

I Oxelösunds översiktsplan, Oxelösund 2030, som antogs 2018 tas bland annat 
avfall och återvinning upp samt att kommunen ska verka för att gällande 
avfallsplan efterföljs. Målen och strategierna i översiktsplanen är bland annat 
grundade i de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. 

3 Metod för miljöbedömning av avfallsplanen 

3.1 Bedömningsgrunder och avgränsningar 
Syftet med kommunala avfallsplaner är att främja hållbar utveckling. 
Föreliggande avfallsplan bidrar i huvudsak till positiv miljöpåverkan. Åtgärder i 
planen syftar till att främja hushållningen med naturresurser genom ökade 
möjligheter till förebyggande, återanvändning och materialåtervinning av 
avfall.  

3.1.1 Miljöaspekter och huvudområde 
I denna MKB fokuseras redovisningen på de mest väsentliga miljöaspekterna 
och miljöeffekterna av dessa, se nedan. Dessa miljöaspekter är de aktiviteter 
eller tjänster som omfattas av avfallsplanen och som väsentligen kan påverka 
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miljön. I MKB:n har även hänsyn tagits till kumulativa (samverkande) effekter 
där det bedömts relevant. Tyngdpunkten i MKB:n ligger på de avfallsfrågor där 
kommunerna har rådighet över hanteringen och behandlingen av avfallet. 

I miljöbalkens 6 kap. 2 § anges de miljöaspekter som ska beaktas vid 
framtagande av en strategisk MKB. Av dessa bedöms följande miljöaspekter, 
och därmed miljöeffekterna, vara väsentliga eller eventuellt kunna vara 
väsentliga för genomförande av avfallsplanen:  

• Människors hälsa; här behandlas främst åtgärder för att förbättra 
hanteringen av farligt avfall, insamlingens påverkan genom buller samt 
minskad nedskräpning.  

• Materiella tillgångar och resurshushållning; här behandlas främst åtgärder 
för att minska mängden avfall, förebyggande av avfall, ökad 
återanvändning och materialåtervinning.  

• Bebyggelse och kulturmiljö; här behandlas främst eventuella om- och 
tillbyggnationer på grund av ändrade insamlingssystem eller liknande, på 
en övergripande nivå.  

• Luft och klimatfaktorer; här behandlas främst eventuell gas från aktiva och 
nedlagda deponier, utsläpp från transporter och förebyggande av avfall.  

• Mark och vatten; här behandlas främst åtgärder vid aktiva och nedlagda 
deponier, återvinningscentraler och återvinningsanläggningar. 

Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken är det planens genomförande som ska 
miljöbedömas, alltså de aktiviteter som kommer genomföras för att nå 
avfallsplanens mål.  

Påverkan beskrivs övergripande utifrån vad som har bedömts rimligt med 
hänsyn till planens innehåll och detaljeringsgrad och den kunskap som finns 
tillgänglig. Det görs ingen djupgående beräkning av konsekvenser, som det 
exempelvis görs i en livscykelanalys (LCA). 

Miljöpåverkan från de anläggningar i drift som finns inom kommunerna 
beskrivs inte i detalj utan detta hanteras inom ramen för 
tillståndsprövning/anmälningsärende och tillsyn för dessa anläggningar. 

3.1.2 Geografisk och tidsmässig avgränsning 
MKB:n fokuserar på den lokala påverkan i kommunerna. Avfallshanteringen är 
dock inte enbart lokal. Transporter till anläggningar utanför kommunerna 
förekommer i stor utsträckning. Dessa transporters miljöpåverkan bedöms 
dock endast generellt som en del i beskrivningen av transporterna. 

Miljöpåverkan som kan antas uppstå till följd av behandling av avfall vid 
behandlingsanläggningar i andra kommuner eller länder hanteras i 
tillståndsansökan till dessa anläggningar och berörs inte här. 

Bedömningen görs i huvudsak av genomförandet av planen fram till det år som 
ges av tidsperspektivet för de mål som formulerats i avfallsplanen. 
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3.1.3 Klimatanpassning 
Även om arbetet med att minska klimatförändringarna fortsätter bör 
anpassning i samhället göras för att kunna hantera de klimatförändringar som 
redan har skett och som kan komma att ske. I arbetet med framtagande av 
avfallsplanen för kommunerna samt därtill tillhörande MKB har följande 
klimateffekter identifierats som på olika sätt kan komma att innebära problem 
för avfallshanteringen: 

• Problem med vägar (bärighet) på grund av förändrade vattenförhållanden 
(exempelvis översvämningar, skred/ras) samt ökad risk för tjälskador. 

• Problem med nedlagda deponier på grund av förändrade 
vattenförhållanden (framförallt markvattenförhållanden) som kan medföra 
exempelvis sättningar eller förorening av grundvatten. 

• Problem med lukt, mögel och skadedjur på grund av högre temperaturer 
och även värmeböljor. 

• Problem med invasiva arter. Vissa invasiva arter gynnas av högre 
temperaturer och fuktigare klimat. 

I arbetet med avfallsplanen har hänsyn tagits tas till ovanstående klimateffekter 
bland annat genom arbete avseende invasiva arter och hantering av vatten på 
avfallsanläggningarna. 

3.1.4 Svårigheter i samband med MKB 
Avfallsplanen är ett strategiskt dokument, i jämförelse med exempelvis en 
detaljplan som är en fysisk plan. Utfallet av genomförande av planen är därför 
svårare att kvantifiera och bedöma i jämförelse med exempelvis fysiska 
åtgärder i en detaljplan.  

I ett längre perspektiv krävs genomgripande förändringar av samhällets 
produktions- och konsumtionsmönster, vilket troligtvis inte kan ske under de år 
som avfallsplanen gäller. Avfallsplanen är ett viktigt steg på vägen för att på 
längre sikt kunna uppfylla globala och nationella miljömål, och andra mål som 
har en koppling till förebyggande av avfall och avfallshantering. 

3.2 Alternativ 
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken, ska uppgifter om miljöförhållanden och miljöns 
sannolika utveckling om planen eller programmet inte genomförs, anges i 
MKB:n. 

3.2.1 Nollalternativet, om avfallsplanen inte genomförs 
Nollalternativet avser en situation som kan uppstå om föreslagen plan inte 
beslutas och inte genomförs. Om inte förslaget till ny avfallsplan antas skulle 
Nyköping och Oxelösunds kommuners tidigare gemensamma avfallsplan 
fortsätta att gälla. Den tidigare avfallsplanen gällde för perioden 2017–2024. 
Uppföljning av denna avfallsplan finns i bilaga 4 till avfallsplanen.  
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Det kan konstateras att med nollalternativet skulle ett viktigt verktyg saknas för 
att fortsätta arbeta för minskade avfallsmängder och ökad återvinning av avfall 
och flera av de positiva effekter som beskrivs skulle riskera att utebli eller 
försenas. Enligt avfallsförordningen ska kommunala avfallsplaner ses över 
minst vart fjärde år och vid behov revideras. Nollalternativet innebär därmed 
att föregående avfallsplaner inte skulle uppfylla nu gällande lagstiftning och är 
således ej ett relevant alternativ. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken som 
används för att förebygga eller åtgärda miljöproblem. Det finns 
miljökvalitetsnormer för: 

• Fisk- och musselvatten (normer för gräns och riktvärden) 
• Vatten (normer för statusklassificering) 
• Omgivningsbuller (målsättningsnormer gällande kartläggning och 

rapportering av bullerkällor) 
• Utomhusluft (normer för halter)  

Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmål beaktas i avfallsplanen genom att 
planen som helhet syftar till att främja hållbar utveckling och att de aktiviteter 
som kommunerna väljer att göra, ska genomföras med syfte att främja en god 
miljö och människors hälsa. 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten bestäms i förordning SFS 
2001:554. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte innebära att 
miljökvalitetsnormen för fisk och musselvatten överskrids. 

Miljökvalitetsnormer för vatten (SFS 2004:660) bedöms ej överskridas till följd 
av planens genomförande.  

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller (SFS 2004:675) omfattar 
kartläggning och åtgärdsprogram för större kommuner och vägar för 
kommuner med över 100 000 invånare. Tillsammans har Nyköping och 
Oxelösunds kommuner strax under 70 000 invånare. Genomförandet av 
avfallsplanen bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller överskrids.  

Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i ”Luftkvalitetsförordningen” SFS 
2010:477. Genomförandet av avfallsplanen bedöms inte bidra till att 
miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 
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3.4 Globala mål för hållbar utveckling 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling 17 globala mål för hållbar 
utveckling, den så kallade Agenda 20301. Dessa globala mål ska genomföras i 
FN:s samtliga medlemsländer, däribland Sverige. Vid framtagande av nya 
nationella mål kommer hänsyn tas till de globala målen men det bedöms inte 
innebära behov av någon drastisk förändring av inriktningen på de nationella 
mål som finns i Sverige och som berör avfallshanteringen. I kapitel 3.5 - 3.9 
anges därför de mål på både nationell nivå och EU-nivå som berör 
avfallshanteringen och som bedöms vara relevanta för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuners avfallsplan. 

3.5 Miljömål inom EU 
Styrmedel och åtgärder på avfallsområdet utvecklas idag i många fall 
gemensamt inom EU. Målsättningar och strategier på övergripande europeisk 
nivå är av stor betydelse eftersom det finns direkta kopplingar till den svenska 
miljöpolitiken. I maj 2018 beslutades om en revidering av EU:s 
avfallslagstiftning. Ändringarna ska främja en mer cirkulär ekonomi genom 
minskade avfallsmängder, ökad återanvändning, ökad återvinning samt 
förbättrad avfallshantering. Bindande avfallsmål som ska uppnås till år 2025, år 
2030 och år 2035 ingår också i beslutet.  

3.6 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Miljöpåverkan från 
avfallshanteringen berör främst miljökvalitetsmålen: 

• God bebyggd miljö 
• Begränsad klimatpåverkan 
• Giftfri miljö 

Uppfyllelse av miljökvalitetsmålen som en följd av Nyköping och Oxelösunds 
kommuners avfallsplan finns redovisat i kapitel 3.9 

3.7 Nationella etappmål 
För närvarande finns det ca 20 etappmål beslutade av regeringen. Etappmålen 
är tänkta att vara steg på vägen för uppfyllande av generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. De etappmål som är mest aktuella för denna MKB listas 
nedan. Dessa återfinns inom avfallsområdet, klimatpåverkan och 
luftföroreningar. Förutom de nedan listade etappmålen finns etappmål 
avseende genetisk mångfald och skydd av områden, etappmål angående 
hållbar stadsutveckling samt etappmål avseende farliga ämnen som syftar till 
förbättrad information om farliga ämnen i varor, utveckling och tillämpning av 
EU:s kemikalieregler.  

 

1 www.globalamalen.se 
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3.7.1 Avfallsområdet (inklusive cirkulär ekonomi och matsvinn)  
• Öka andelen kommunalt avfall som materialåtervinns och förbereds för 

återanvändning. Senast 2025 till minst 55 viktprocent, 2030 till minst 60 
viktprocent och 2035 till minst 65 viktprocent. 

• Mer bygg- och rivningsavfall materialåtervinns och förbereds för 
återanvändning till 2025 (minst 70 %). 

• Ökad utsortering och biologisk behandling av matavfall till 2023. Senast år 
2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och 
restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och 
biogas tas tillvara. 

• Återanvändning av förpackningar till 2030. 
• Matsvinnet ska minska mätt i mängd livsmedelsavfall till 2025.  
• Livsmedelsförlusterna ska minska och mer ska bli mat till 2025.  

3.7.2 Begränsad klimatpåverkan 
• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 63 % till år 2030. 
• Utsläpp av växthusgaser ska minska med ca 75 % till år 2040. 
• Utsläpp av växthusgaser till år 2045 ska minska till nettonollutsläpp. 
• Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter ska minska med minst 70 

procent senast år 2030. 

3.7.3 Luftföroreningar 
• Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar till 2025. 

3.8 Nationell avfallsplan 
I december 2018 antogs den senaste versionen av den nationella 
avfallsplanen. Den nationella avfallsplanen reviderades under 2020, främst 
utifrån EU:s avfallspaket. I den nationella avfallsplanen konstateras att Sverige 
behöver öka takten i omställningen mot cirkulär ekonomi. Den nationella 
avfallsplanen innehåller inga nya mål, men anger områden som är fortsatt 
prioriterade att arbeta med; bygg- och rivningsavfall, matavfall, elektronikavfall, 
textilier, plast samt nedskräpning. 

3.9 Uppfyllelse av miljökvalitetsmål 
Etappmålen till miljökvalitetsmålen och strategierna i den nationella 
avfallsplanen har varit vägledande i processen att formulera mål och identifiera 
relevanta nyckeltal i avfallsplanen. Nedan sammanfattas avfallsplanens 
påverkan på de mest relevanta miljökvalitetsmålen. Målen och aktiviteterna i 
avfallsplanen kan bidra till flera av miljökvalitetsmålen. I sammanfattningen 
nedan anges de typer av aktiviteter i avfallsplanen som särskilt bidrar till 
uppfyllelse av de olika miljökvalitetsmålen. Sammantaget bedöms de 
nationella målen påverkas i positiv riktning av avfallsplanens aktiviteter om de 
genomförs. 
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3.9.1 Begränsad klimatpåverkan  
Miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” beaktas särskilt genom mål 
och aktiviteter för att minska avfallsmängderna och öka återbruk/ 
återanvändning/återvinning och därmed främja en resurssnål livsstil. 

3.9.2 Giftfri miljö 
Miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”, beaktas särskilt genom mål och aktiviteter 
som syftar till att förbättra insamlingen av farligt avfall och minska 
nedskräpningen. Fortsatt arbete med ansvarsutredning och utredningar av 
föroreningsspridning för gamla deponier kommer att genomföras.  

3.9.3 God bebyggd miljö 
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” beaktas särskilt genom mål och 
aktiviteter för att minska nedskräpning och planera för en god avfallshantering 
i exempelvis detaljplaner samt minska avfallsmängderna och öka 
återvinningen. 

4 Betydande miljöpåverkan 
Här bedöms hur genomförandet av avfallsplanen för Nyköping och 
Oxelösunds kommuner påverkar miljön (miljöeffekterna) och de nationella 
miljömålen utifrån de föreslagna väsentliga miljöaspekterna för 
avfallshanteringen. Varje enskilt mål eller aktivitet kommenteras inte. 
Bedömningen görs utifrån hur mål och aktiviteter inom respektive område 
sammantaget påverkar miljön och de nationella målen. 

4.1 Människors hälsa 
Här behandlas främst arbete för att säkra hanteringen av farligt avfall, minskad 
nedskräpning samt insamlingens påverkan genom buller. Konsekvenser för 
människors hälsa till följd av negativ påverkan på luftkvalitet anges i kapitel 4.4. 
Avfallshanteringen ger även upphov till utsläpp till mark och vatten, vilket kan 
ge effekt på människors hälsa om det sker exponering av farliga ämnen. Hur 
avfallsplanen påverkar utsläpp till mark och vatten behandlas i kapitel 4.5.  

4.1.1 Nuläge och förutsättningar 
Farligt avfall innehåller ämnen som kan vara skadliga för människor och miljön. 
Om farligt avfall inte hanteras på ett säkert sätt finns risk för direkt eller diffus 
spridning av skadliga ämnen och risk för att människor påverkas negativt. 
Därför är en av avfallshanteringens viktigaste uppgifter att skapa 
förutsättningar för en säker hantering av farligt avfall.  

Nedskräpning på offentliga platser upplevs idag vara ett problem i många 
kommuner och har därför lyfts fram i den nationella avfallsplanen och i 
föreskrifterna om kommunal avfallsplanering. En skräpig offentlig miljö kan 
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bidra till upplevelse av otrygga miljöer2. Nedskräpning kan även bidra till diffus 
spridning av farliga ämnen. 

Buller uppstår från avfallshantering i insamlingsledet på flera sätt, exempelvis 
från både insamlingsfordon och hantering av behållare. Bullret är i dessa fall 
dock kortvarigt. Buller kan generellt sett ge upphov till störning av människors 
hälsa genom stress och störd sömn, vilket i sin tur kan leda till irritation, 
trötthet, högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” innefattar att störningar från 
trafikbuller ska minska.  

4.1.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ påverkan bedöms kunna uppstå på människors hälsa exempelvis 
genom ökade bullernivåer orsakade av avfallstransporter vid insamlingsplatser 
och på vägnät.  

Omfattningen av den negativa miljöpåverkan vid genomförande av föreslagen 
avfallsplan bedöms som liten. Inga av aktiviteterna bedöms påverka 
bullernivåerna i någon betydande (se även kap 4.4). 

4.1.3 Positiv miljöpåverkan 
I avfallsplanen finns flera aktiviteter som handlar om farligt avfall, bland annat:  

• Undersöka möjligheten till alternativa insamlingssystem för farligt avfall och 
elavfall i samband med planering för införande av fastighetsnära insamling 
av förpackningar. 

• Ha tätare dialoger med företag och organisationer för att förbättra 
avfallshanteringen samt öka utsortering och renhet i avfallet. Exempelvis 
genom kommunikation, rådgivande inspektioner, följa upp utsortering av 
matavfall och särskild kommunikation kring hantering av farligt avfall. 

Om dessa aktiviteter genomförs och om de medför förändrade 
beteendemönster kan detta i sin tur medföra minskade mängder farligt avfall i 
restavfallet. 

Positiv påverkan bedöms även kunna uppstå på människors hälsa genom 
minskad nedskräpning i kommunerna. Minskad nedskräpning innebär positiva 
effekter i bebyggd miljö och bidrar även till positiv upplevelse vid vistelse i 
naturen och andra områden, som är viktiga ur rekreationssynpunkt för boende, 
turister och andra besökande. Det bidrar även till upplevelse av ökad trygghet. 
Om de kommunikationsinsatser, kampanjer och lokala aktiviteter som planeras 
genomföras får önskat resultat kan detta medföra minskad nedskräpning. 
Arbetet med att öka antalet eller ändra placeringen av papperskorgar och 
hundlatriner i offentliga platser kan även ge positiva effekter. 

 

2 Stiftelsen Håll Sverige Rent, www.hsr.se 
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4.1.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 
För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter som 
borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som 
återanvänds/återbrukas.  

4.2 Materiella tillgångar och resurshushållning 
Materiella tillgångar och resurshushållning omfattar hållbar konsumtion, 
återanvändning och materialåtervinning. Här behandlas främst: 

• återbruk och avfallsförebyggande arbete 
• utveckling av insamling av matavfall, förpackningar, returpapper och 

grovavfall 

4.2.1 Nuläge och förutsättningar 
Matavfall 
Matavfall samlas in i Nyköping och Oxelösunds kommuner i grön plastpåse 
gjord av 100 % återvunnen plast eller papperspåse och läggs i separat kärl. 
Matavfallet omlastas på Björshults avfallsanläggning och körs därefter till 
biologisk behandling genom rötning, vilket producerar biogas samt biogödsel. 
Biogasen kan användas som fordonsbränsle och ersätter därmed fossilt 
bränsle, se kapitel 4.4 om påverkan på luft, där även minskad klimatpåverkan 
kopplat till minskat matsvinn tas upp. I rötningsprocessen bildas biogödsel 
som används som gödningsmedel. Biogödsel ersätter användning av en ändlig 
resurs i form av fosforgödselmedel.  

Returpapper 
Under 2021 insamlades i Nyköping och Oxelösunds kommuner 15 respektive 
12 kg returpapper3 in per invånare. Insamlingen låg därmed i nivå eller något 
under riksgenomsnittet (15 kg/invånare). Samma år samlades cirka 51 
respektive 46 kg förpackningar4 in per invånare i Nyköping och Oxelösunds 
kommuner, vilket var något under riksgenomsnittet (56 kg/invånare).  

Upphandling 
Kommunerna är viktiga aktörer när det gäller att minska miljöpåverkan genom 
att ställa miljökrav i upphandlingar och inköp.  

4.2.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon negativ miljöpåverkan 
på materiella tillgångar och resurshushållning. 

 

3 Avfall Sverige (Avfall Web) 

4 Avfall Sverige (Avfall Web) 
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4.2.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv påverkan på materiella tillgångar och resurshushållning kan uppstå om 
mängden avfall totalt sett minskar eller om mängden avfall till återanvändning 
samt återvinning ökar. Flera av avfallsplanens aktiviteter syftar till att bidra till 
detta. 

Arbetet med att informera, kommunicera och underlätta återanvändning och 
återvinning kommer, under förutsättning att det genomförs, att ha en positiv 
inverkan. Det kommer innebära en positiv inverkan eftersom återanvändning 
och återvinning förhoppningsvis kommer att öka, exempelvis avseende 
minskat matsvinn samtidigt som kvalitet på det matavfall som ändå uppstår 
bibehålls. 

Om föreslaget arbete med förbättring av Nyköping och Oxelösunds 
kommuners eget arbete med förebyggande, återanvändning och sortering av 
avfall inom de kommunala verksamheterna genomförs kan kommunerna vara 
förebilder och gå före i arbetet för att utveckla en mer cirkulär ekonomi. I detta 
arbete är upphandlingar ett viktigt verktyg och ett fokus på reparation, 
uppgradering, återanvändning och återvinning för telefoni och IT-utrustning är 
ett bra första steg. Krav på återbruk, upphandling vid exempelvis byggnationer 
och arbete med matsvinn är andra goda exempel. Avfallsplanen innehåller 
aktiviteter gällande utveckling av upphandlingar. 

Utveckling av ÅVC, gällande förutsättningar för återbruk samt servicenivå, kan 
bidra till att material avsätts högre upp i avfallstrappan vilket kan göra skillnad 
på ett påtagligt sätt.  

För insamlade och sorterade material, vid bland annat återvinningscentraler, 
behöver det säkerställas att de uppfyller de krav som återvinningsindustrin 
ställer för att återvinna materialen till ny råvara. Avfallsplanen innehåller 
aktiviteter kopplat till detta, exempelvis att utreda hur insamling, 
återanvändning och återvinning av textilier kan utvecklas utifrån nya lagkrav 
och att vid bygg- och rivningsåtgärder säkerställa att bygg- och rivningsavfall 
sorteras enligt Kretsloppsrådets riktlinjer. 

Utveckling av återbruk och samarbeten med återbruksaktörer samt 
kommunikationsinsatser kan, om de genomförs, få stor inverkan på 
hushållningen med resurser. Om återanvändning och återvinning av material 
ökar, så kan behovet av att ta ut jungfruligt material från jordens ändliga 
resurser minska. Det är alltid mer resurseffektivt att använda ett material flera 
gånger än att förbränna det och tillverka nya produkter av jungfruligt material 
(se även kap 4.4). 

Omfattningen av de positiva miljökonsekvenserna beror på i vilken 
utsträckning människors beteenden förändras. Beteendeförändringar tar tid, 
men på lång sikt bedöms de positiva miljökonsekvenserna kunna bli stora.  
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4.2.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 
I avfallsplanen lyfts arbete med tillsyn som ett av flera styrmedel. 
Erfarenhetsmässigt brukar det ofta föreligga svårigheter för kommuners 
tillsynsmyndighet att prioritera frågor om sortering och cirkularitet. Om målen 
ska uppnås och aktiviteterna genomföras behöver dessa frågor prioriteras hos 
tillsynsmyndigheten och resurser kan behöva tillföras för exempelvis utbildning 
och rutiner. 

Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga upphandlingar 
för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder till 
återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall. Arbetet med 
offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att nå bättre 
resurshushållning och bidra till ökad cirkularitet. 

4.3 Bebyggelse och kulturmiljö 
Här behandlas främst om- och tillbyggnationer på grund av ändrade 
insamlingssystem eller liknande, och hur dessa påverkar bebyggelse och 
kulturmiljö. 

4.3.1 Nuläge och förutsättningar 
Bebyggelsen i Nyköpings kommun är fördelad över flera större och mindre 
tätorter och mellan orterna finns en relativt stor landsbygd. Cirka 33 % av 
villorna (nära 4 000 hushåll) finns i andra tätorter än Nyköpings tätort och 26 % 
av villorna (drygt 3 000 hushåll) finns inom utpräglad landsbygd. Oxelösunds 
kommun består i huvudsak av tätortsbebyggelse. De större tätorterna (över 
600 invånare) i kommunerna är Nyköping, Oxelösund, Jönåker, Tystberga, 
Nävekvarn, Vrena och Stigtomta. 

Avfallsplanen har aktiviteter gällande insamling av förpackningar från hushåll 
samt verksamheter5 som har anmält att verksamheten vill ha kommunal 
insamling. Detta med anledning av ny lagstiftning.  

Aktiviteterna, som kan innebära behov av om- och tillbyggnader, är bland 
annat att säkerställa att samtliga hushåll har tillgång till fastighetsnära insamling 
av förpackningar samt insamling av skrymmande förpackningar på 
lättillgängliga insamlingsplatser. Insamlingen av förpackningar tas upp i 
avfallsplanens bilaga om framtida avfallshantering. 

4.3.2 Negativ miljöpåverkan 
Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon betydande negativ 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö.  

 

5 Gäller endast verksamheter som är samlokaliserade med hushåll. 
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4.3.3 Positiv miljöpåverkan 
I avfallsplanen föreslås att det vid nybyggnation ska säkerställas att det skapas 
fysiska förutsättningar för avfallshantering och källsortering, säkerställas att 
detta beaktas i detaljplaner och bygglov samt utveckla och kommunicera 
riktlinjer gällande storlek, placering och annan utformning av avfallslösningar. 
Detta kan medföra positiv miljöpåverkan eftersom ombyggnationer i efterhand 
ofta blir svårare och dyrare att genomföra. 

Aktiviteter såsom att utreda hur servicen kan utökas gällande avfallshantering 
på offentliga platser samt att utveckla samarbetet med fastighetsägare för att 
skapa en välfungerande avfallshantering i områden med särskilda utmaningar 
finns även med.  

Föreliggande avfallsplan bedöms inte innebära någon ytterligare positiv 
miljöpåverkan på bebyggelse och kulturmiljö. 

4.3.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 
Inga ytterligare åtgärder föreslås. 

4.4 Luft- och klimatfaktorer 
Luft- och klimatfaktorer omfattar de växthusgaser som bidrar till den globala 
uppvärmningen och övriga luftföroreningar som är farliga för människa och 
miljö. Här behandlas främst minskad mängd avfall, återvinning av avfall samt 
transporternas påverkan. 

4.4.1 Nuläge och förutsättningar 
Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en tredjedel 
av all mat som produceras äts inte upp utan blir svinn och har därmed 
producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person kasta ca 44 kg 
mat per år6, mat som istället hade kunnat ätas upp, och som kallas matsvinn.  

De vanligaste luftföroreningarna består av kväveoxider, marknära ozon samt 
luftburna partiklar av olika storlek. Luftföroreningar kan ställa till problem lokalt, 
till exempel för människors hälsa, när höga halter uppstår nära en 
föroreningskälla eller inom ett tätbefolkat område. I en studie som 
presenterades år 2018 uppskattades antalet dödsfall till följd av 
luftföroreningar (NO2 och partiklar) till ca 7 600 i Sverige per år7.  

 

6 Naturvårdsverket rapport ”Matavfall i Sverige 2018”, Hushåll kastar totalt ca 95 kg matavfall per 
person (varav ca 26 kg är flytande som går till avlopp och ca 69 kg är fast avfall), av detta är ca 44 
kg onödigt matavfall, matsvinn. Av matsvinnet är ca 18 kg fast avfall och 26 kg flytande enligt 
rapporten. 

7 IVL 2018, ”Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and PM10 and estimated 
health impacts”, C 317 
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Utsläpp från vägtrafik utgör, tillsammans med utsläpp från industrin, större 
delen av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser.  

Avfallshanteringen är idag starkt beroende av transporter, främst med tyngre 
fordon för insamling av avfall och transporter till behandlingsanläggningar, 
men även av privatpersoners personbilstransporter för avlämning av avfall vid 
återvinningsstationer och återvinningscentraler. Det är dock bara en mycket 
liten del av utsläppen av klimatpåverkande gaser inom Nyköping och 
Oxelösunds kommuner som kommer direkt från avfallshanteringen. 
Avfallsplanen innehåller aktiviteter gällande effektivisering och minskning av 
miljöpåverkan av avfallstransporter, bland annat att användning av förnybara 
bränslen. 

I Nyköping och Oxelösunds kommuner finns för närvarande sammanlagt 7 
stycken återvinningscentraler, varav en är mobil, som tar emot grovavfall, farligt 
avfall och el-avfall från hushåll och mindre verksamheter.  
Återvinningscentralernas öppettider är utformade på ett sådant sätt att det ska 
finnas minst en central öppen varje dag. Under perioder då behovet av att 
lämna avfall bedömts vara större är minst två centraler öppna samtidigt, 
exempelvis på lördagar. 

Från de nedlagda deponier som finns i kommunerna avgår deponigas i olika 
grad beroende på vad som har deponerats. Deponigas innehåller bland annat 
metangas, som är en klimatpåverkande gas. Metangas är en kraftigare 
klimatpåverkande gas än koldioxid och det är viktigt att säkerställa att det inte 
sker betydande läckage till luft. 

4.4.2 Negativ miljöpåverkan 
Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimat. Detta 
bedöms kunna ske om mängden transporter ökar när avfall (exempelvis 
grovavfall) i högre utsträckning sorteras i olika fraktioner som ska transporteras 
till olika platser för återvinning. Vid införande av fastighetsnära insamling av 
förpackningar och returpapper kan transporterna komma att öka eftersom de 
olika fraktionerna återvinns på olika ställen. 

Miljöeffekterna av ökade transporter är ökat utsläpp av främst kväveoxider, 
koldioxid och partiklar till luft, vilket påverkar luftkvalitet och klimat negativt. 
Konsekvenser på människans hälsa kan bli exempelvis att fler får nedsättning 
av lungfunktion och cancer8. Konsekvenserna på miljön kan bli förhöjd 
temperatur och förändrat klimat. Miljökonsekvensernas omfattning av ökade 

 

8Lunds Universitet, Medicinska fakulteten 2017, “Fine and ultrafine particle exposure: Health 
effects and biomarkers”, ISBN 978-91-7619-386-0. Det har visats samband mellan exponering för 
partiklar, särskilt mycket små partiklar till sjukdomar i luftvägarna, astma, kronisk bronkit och 
cancer. 
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transporter bedöms dock som små med hänsyn till avfallshanteringens ringa 
andel av transportsektorns utsläpp av föroreningar.  

4.4.3 Positiv miljöpåverkan 
Positiv miljöpåverkan bedöms kunna uppstå på luftkvalitet och klimatfaktorer. 
Detta bedöms uppstå främst på grund av arbetet med aktiviteter som syftar till 
att:  

• Minska mängden avfall som uppkommer 
• Öka materialåtervinningen 

Det finns också aktiviteter i avfallsplanen gällande nedlagda deponier och 
effektivisering och minskning av miljöpåverkan från avfallstransporter. 

Minska mängden avfall 
Genom att förebygga att avfall uppstår minskar miljöbelastningen genom 
minskade utsläpp, både vid tillverkning och vid behandling av avfall. Om 
mängden avfall som uppstår i Nyköping och Oxelösunds kommuner skulle 
minska med exempelvis 50 kg/person och år (totala mängden mat- och 
restavfall i Nyköping och Oxelösunds kommuner år 2021 var ca 210 
kg/person), skulle den totala minskningen bli ca 3 490 ton avfall. Denna 
minskning skulle medföra minskade utsläpp av koldioxid från 
avfallshanteringen med uppskattningsvis 7 670 ton koldioxidekvivalenter eller 
motsvarande nästan 6 000 000 mil bilkörning med en medelstor bensindriven 
personbil9. 

Tabell 1 Minskning av klimatpåverkan vid förebyggande av 50 kg avfall per invånare 
avfall. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd 
förebyggt 
avfall per 
person, 
kg/år 

Mängd 
förebyggt 
avfall, ton 

Minskad 
mängd 
CO2e, 
ton/år 

Motsvarar 
mil/år 
(personbil, 
bensin) 

Förebyggande 
generellt 

50 3 490 7 670 5 930 000 

 

Livsmedelsproduktionen står för en stor påverkan på miljön. Cirka en tredjedel 
av all mat som produceras äts inte upp utan blir matsvinn och har därmed 
producerats helt i onödan. I genomsnitt beräknas varje person ge upphov till 

 

9 Folkmängd i Nyköping och Oxelösunds kommuner 2021: 69 765 personer. 50 kg x 69 765 
personer = ca 3 490 ton. Enligt Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd mat- och 
restavfall avfall ge minskade utsläpp av koldioxid med ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar 
ca 17 km bilkörning) per kg avfall.   
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ca 44 kg matsvinn per år mat som istället hade kunnat ätas upp. Om arbetet 
med att minska matsvinnet skulle falla väl ut och det skulle innebära en 
minskning av mängden matavfall med 10 kg matavfall per invånare och år 
skulle detta kunna bidra till att CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) 
minskar med totalt ca 1 540 ton, se Tabell 2 nedan10. Detta motsvarar i sin tur 
cirka 1 190 000 mils körning med en medelstor bensindriven personbil.   

Tabell 2 Minskning av klimatpåverkan från matavfall om det istället förebyggs genom 
minskat matsvinn. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd 
förebyggt 
matavfall 
per 
person, 
kg/år 

Mängd 
förebyggt 
matavfall 
avfall, ton 

Minskad 
mängd 
CO2e, 
ton/år 

Motsvarar 
mil/år 
(personbil, 
bensin) 

Matsvinn, 
förebyggande 

10 700 1 540 1 186 000 

 

Bedömningen är att arbetet för ökad återanvändning och förebyggande av 
avfall som planeras kommer att ha stor positiv miljöpåverkan på luft och klimat 
när det får de effekter på människors beteenden som önskas. 

Ökad materialåtervinning 
Resultat från livscykelanalyser11 visar att nyttan ur ett miljöperspektiv är större 
vid materialåtervinning än vid förbränning, trots att mängden transporter 
bedöms öka. Det är således bättre ur miljöhänseende att återvinna material så 
många gånger som möjligt innan det förbränns.  

Miljöeffekterna av att öka mängden produkter och material som kan 
återanvändas respektive återvinnas, är minskade utsläpp till luft i hela 
produktionskedjan - från utvinning till tillverkning och distribution av varor samt 
vid behandling av avfallet.  

Genom att öka mängden material som samlas in för återanvändning och 
återvinning kan behovet av att framställa produkter från jungfruliga råvaror 
minska, åtminstone på lång sikt. Därmed kan utsläppen minska vid 
nyproduktion av produkter.  

 

10 Folkmängd i Nyköping och Oxelösunds kommuner 2021: 69 765 personer. 10 kg x 69 765 
personer = ca 700 ton. Enligt Avfall Sveriges rapport 2019:19 kan minskad mängd matavfall ge 
minskade utsläpp av koldioxid med  
ca 2,2 kg koldioxidekvivalenter (motsvarar ca 17 km bilkörning) per kg avfall.   

11 Nordiska ministerrådets rapport 2015:547 
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Som exempel kan nämnas att de förpackningar och tidningar som samlades in 
i Nyköping och Oxelösunds kommuner under år 2021 skulle kunna bidra till att 
CO2-utsläppet (antalet koldioxidekvivalenter) minskar med ca 2 100 ton om allt 
materialåtervinns, se Tabell 3 nedan. Detta motsvarar i sin tur cirka 1 820 000 
mils bilkörning med en medelstor bensindriven personbil.  

Tabell 3 Minskning av klimatpåverkan från förpackningar och returpapper som 
återvinns. Källa: Avfall Sverige Rapport 2019:19 

Material Mängd avfall, 
ton 

Minskad 
mängd CO2e, 
ton/år 

Motsvarar 
mil/år 
(personbil, 
bensin) 

Papper 1 496 300 299 000 

Plast 625 380 312 500 

Metall 118 210 165 200 

Glas 1 358 480 407 400 

Returpapper 1 055 740 633 000 

Totalt 4 652 2 110 1 817 300 

 

4.4.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 
De viktigaste aktiviteterna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna 
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar och de 
informationsaktiviteter som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor 
och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som 
materialåtervinns verkligen ökar. Kommunerna råder över ett flertal aktiviteter 
inom sina egna verksamheter och kan påverka de upphandlingar som 
genomförs och de rutiner som tillämpas. Det är viktigt att kommunerna föregår 
med gott exempel. Alla kommunala verksamheter har ett ansvar för att minska 
avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 

4.5 Förorening och exploatering av mark och vatten 
Här behandlas främst aktiviteter vid nedlagda deponier men även till viss del 
återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar. 

4.5.1 Nuläge och förutsättningar 
Nedlagda deponier 
Utsläpp till mark och vatten sker exempelvis i form av lakvatten från aktiva och 
nedlagda deponier. I Nyköping och Oxelösunds kommuner finns enligt 
förteckningen över nedlagda deponier i bilaga 3 till avfallsplanen sammanlagt 
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46 identifierade nedlagda deponier. Av dessa är 22 st i MIFO-riskklass (RK) 1, 
åtta st i RK2, tre st i RK 3 och 11 st i RK4. Två deponier saknar riskklassning. 

Återvinningscentraler och andra avfallsanläggningar 
I Nyköping och Oxelösunds kommuner finns för närvarande sammanlagt 7 
stycken återvinningscentraler, varav en är mobil, som tar emot grovavfall, farligt 
avfall och el-avfall från hushåll och mindre verksamheter. 

Björshults avfallsanläggning är den anläggning som är av störst betydelse för 
avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Anläggningen 
drivs av Nyköpings kommun och är lokaliserad 3 km söder om Nyköpings 
tätort. På anläggningen sker bland annat omlastning av kommunalt avfall, 
mellanlagring av farligt avfall och batterier, sortering av grovavfall och 
industriavfall samt deponering av inert, icke-farligt avfall och asbest från hushåll 
och industri. 

Övriga utsläpp till mark och vatten till följd av avfallshantering 
När avfall förbränns, vilket sker med en stor del av det kommunala avfallet, 
uppstår olika sorters aska. En stor del av askan har använts till 
anläggningsändamål på deponier under många år. För att undvika att aska 
måste deponeras är det extra viktigt att det kommunala avfall som skickas till 
förbränning inte innehåller farligt avfall. Det är också viktigt att mängden avfall 
som förbränns minskar genom att ta vara på sådant som kan återanvändas, 
materialåtervinnas eller behandlas biologiskt.  

Utsläpp till mark och vatten kan även ske till följd av olyckor och spill vid 
hantering av farligt avfall.  

4.5.2 Negativ miljöpåverkan 
Genomförandet av planen bedöms inte öka risken för utsläpp till mark och 
vatten. 

4.5.3 Positiv miljöpåverkan 
Genom att motverka en ökning av mängden avfall i samhället med hjälp av 
informationsinsatser gällande förebyggande av avfall och ökad 
återanvändning, kan mängden material som utvinns ur jordskorpan på lång sikt 
minska och därmed även tillförseln av mängden giftiga ämnen till omgivande 
natur och miljö. Den positiva miljöpåverkan av ökad återanvändning och ökad 
materialåtervinning kan därför på sikt bli stor.  

Fortsatt arbete med ansvar för och utredningar avseende deponier kommer 
om arbetet ger konkreta resultat att minska risken för negativ miljöpåverkan. 

4.5.4 Åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan eller öka positiv 
påverkan 
Vid aktiviteter och åtgärder gällande nedlagda deponier behöver hänsyn tas 
till följder av klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i 
marken samt uppkomna mängder lakvatten. 
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4.6 Inbördes förhållande mellan ovanstående miljöaspekter 
Miljöaspekterna ovan hänger tätt samman. En aktivitet kan påverka flera 
aspekter samtidigt, både positivt och negativt. Ett exempel på detta är att 
information om avfallshantering kan leda till ökad sortering och bättre 
behandling av farligt avfall, vilket kan bidra till positiv miljöpåverkan genom 
bättre resurshushållning och minskad risk för farligt avfall i restavfallet. Ökad 
källsortering skulle dock även kunna bidra till negativ miljöpåverkan på ”Luft 
och klimatfaktorer” om transporterna vid insamling ökar. Miljövinsten med 
ökad källsortering är dock större än de negativa konsekvenserna av ökade 
transporter. 

5 Sammanfattande bedömning 

5.1 Betydande miljöpåverkan 
De viktigaste aktiviteterna för att säkerställa att de beskrivna positiva effekterna 
uppstår, eller till och med blir större, är att säkerställa att de utredningar och de 
informationsinsatser som föreslås i avfallsplanen omsätts i förändrade vanor 
och rutiner så att mängden avfall verkligen minskar och att mängden som 
materialåtervinns verkligen ökar. Här råder kommunerna över ett flertal 
aktiviteter inom sina egna verksamheter och kan påverka exempelvis genom 
de upphandlingar som genomförs. Det är viktigt att kommunerna föregår med 
gott exempel. Alla av kommunernas verksamheter har ett ansvar för att minska 
avfallet och vara förebilder för kommuninvånarna. 

Negativ miljöpåverkan bedöms som liten vid genomförande av avfallsplanens 
aktiviteter. Negativ miljöpåverkan bedöms kunna uppstå främst om mängden 
transporter ökar, vilket kan ge upphov till klimatpåverkande gaser och buller. 

Det tar lång tid att förändra beteenden, men på lång sikt och om 
informationsinsatserna får genomslag kan det få stor positiv påverkan. De 
positiva effekterna kommer framförallt visas genom bättre resurshushållning 
och minskade diffusa utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.  

Sammanfattningsvis bedöms den negativa påverkan av genomförandet av 
avfallsplanen vara liten.  

5.2 Nationella och internationella miljömål 
Avfallsplanens mål och inriktning ligger i linje med hållbar utveckling och 
ansluter väl till globala miljömål samt nationella miljökvalitetsmål och 
etappmål. Sammantaget bedöms de nationella miljökvalitetsmålen påverkas i 
positiv riktning av genomförandet av avfallsplanen om målen uppnås. 
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5.3 Åtgärder mot negativ påverkan 
Nedan beskrivs förslag att beakta vid genomförande av planen för att motverka 
negativ miljöpåverkan eller optimera positiv miljöpåverkan: 

• För att minska risken för negativ påverkan på människors hälsa vid 
genomförande av planen bör det bland annat säkerställas att inga gifter 
som borde ha fasats ut ur kretsloppet återförs i produkter som 
återanvänds/återbrukas.  

• I avfallsplanen lyfts arbete med tillsyn som ett av flera styrmedel. Om målen 
ska uppnås och aktiviteterna genomföras behöver dessa frågor prioriteras 
hos tillsynsmyndigheten och resurser kan behöva tillföras för exempelvis 
utbildning och rutiner. 

• Resurser och kunskap behöver tillföras arbetet med offentliga 
upphandlingar för att kunna genomföra upphandlingar med krav som leder 
till återanvändning, återvinning och förebyggande av avfall.  

• Det är viktigt att kommunerna föregår med gott exempel. Alla kommunala 
verksamheter har ett ansvar för att minska avfallet och vara förebilder för 
kommuninvånarna. 

• Vid aktiviteter nedlagda deponier behöver hänsyn tas till följder av 
klimatförändringar som exempelvis ökad eller minskad vattenhalt i marken 
samt uppkomna mängder lakvatten. 

5.4 Sammanfattande bedömning 
Sammanfattningsvis bedöms miljökonsekvenserna av genomförandet av 
föreslagen avfallsplan vara positiva till följd av ökad återvinning och återbruk 
samt förebyggande av avfall. De negativa konsekvenserna av genomförandet 
av planen bedöms vara små och främst vara kopplade till risk för ökad mängd 
transporter av olika typer av avfall även om vinsten av återvinningen är större 
än dessa negativa konsekvenser av ökade transporter. Avfallsplanens inriktning 
ligger i linje med hållbar utveckling och ansluter till de nationella miljömålen.  

6 Uppföljning 
Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och aktiviteter sker årligen, 
och översyn av hela avfallsplanen påbörjas senast år 2026.  
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1 Inledande bestämmelser  
1 § Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–
2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa 
föreskrifter för avfallshantering i Nyköpings och Oxelösunds kommuner.  

1.1 Definitioner  
2 § Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de 
betydelser som anges här:  

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som 
till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad 
som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. 

a. Med sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning 
liknar avfall från hushåll avses avfall från industrier, affärsrörelser och annan 
verksamhet som i renhållningssammanhang är jämförligt med avfall som 
kommer från hushåll. Det är sådant avfall som uppkommer som en direkt följd 
av att människor uppehåller sig inom en anläggning, till exempel mat- och 
restavfall från personalmatsalar och restauranger, avfall från fettavskiljare, 
frityrolja och annat matlagningsfett från verksamheter samt 
konsumentförpackade livsmedel som blivit avfall.  

b. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. 

c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller 
skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl, exempelvis gamla och trasiga möbler och leksaker.  

d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 
enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen 
(2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus. 

e. Med farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är 
markerat med en * i bilaga 3 till avfallsförordningen (2020:614).  

f. Med elavfall avses elutrustning som omfattas av förordning (2014:1075) om 
producentansvar för elutrustning och som har blivit avfall.  

g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.  

h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i och 
med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och 
som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall ingår också avfall 
som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs 
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ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. Förutom detta ingår 
också skal, ben etc. som visserligen inte är mat, men ändå är nära förknippat 
med det. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i 
enlighet med punkten (g) ovan.  

i. Med restavfall avses sorterat avfall under kommunalt ansvar som normalt 
läggs i kärl och som kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, 
returpapper, elavfall och annat avfall som omfattas av producentansvar har 
sorterats ut. Trädgårdsavfall innefattas inte i begreppet restavfall.  

j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken 
avfall från bygg- och rivningsarbeten.  

k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken. Bygg- 
och rivningsavfall som producerats i hushåll av en yrkesmässig 
verksamhetsutövare, exempelvis en hantverkare eller en fastighetsägare som 
hyr ut bostadslägenheter eller lokaler, räknas inte med i detta begrepp.  

l. Med returpapper avses kommunalt avfall som utgörs av tidningar, papper 
som tidningar trycks på, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande 
produkter av papper.  

2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare, exempelvis tomträttsinnehavare och samfällighetsförening.  

3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet, exempelvis 
hyresgäst, arrendator och ägare på ofri grund1.  

4. Med den avfallsansvariga nämnden avses i Nyköpings kommun Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och i Oxelösunds kommun Kommunstyrelsen.  

5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses i Nyköpings kommun Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt Jävsnämnden och i Oxelösunds kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

6. Med små avloppsanläggningar avses i dessa föreskrifter anläggningar 
dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter. I begreppet ingår både 
enskilda avloppsanläggningar för behandling av hushållsspillvatten från 
enstaka hushåll och gemensamhetsanläggningar samt allmänna va-
anläggningar där någon eller flera av följande komponenter ingår: sluten 
avloppstank, slamavskiljare, fosforfilter, minireningsverk eller annan 

 

1 Ofri grund innebär att byggnad uppförts på arrenderad mark.  
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motsvarande avloppsanordning. Oljeavskiljare, fettavskiljare och latrinkärl 
innefattas inte i detta begrepp.  

7. Med behållare avses exempelvis kärl, säck, container, underjordsbehållare, 
tank för matavfall, latrinbehållare, fettavskiljare eller annan anordning för 
uppsamling av avfall under kommunalt ansvar.  

8. Med gemensam avfallsbehållare avses avfallsbehållare som delas av upp 
till tre hushåll.  

9. Med gemensam avfallslösning avses en källsorteringsstation till vilken mer 
än tre hushåll är anslutna och där anslutna hushåll kan lämna mat- och restavfall 
och/eller returpapper och förpackningar. Renhållaren ger råd och anvisningar 
om att bilda gemensamma avfallslösningar. 

10. Med dragväg avses den väg som kärl eller slang behöver dras av den som 
utför hämtningen.  

11. Med återvinningscentral (ÅVC) avses en bemannad anläggning för 
mottagning av sorterat avfall, som enskilda hushåll får transportera enligt § 26 
(d.v.s. grovavfall, batterier, kemikalier, elavfall och dylikt).  

12. Med fritidsboende avses ett boende som normalt nyttjas under veckorna 
19–40 i Nyköpings kommun och under veckorna 15–45 i Oxelösunds kommun, 
och med endast enstaka övernattningar under övriga delar av året.  

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter 
hänvisas till 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.  

1.2 Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och 
information  
3 § Den avfallsansvariga nämnden har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § 
miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i kommunen, 
med särskilt ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt 
avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.  

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller 
dem som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
Renhållare i Nyköpings kommun är Tekniska divisionen/Renhållningen och i 
Oxelösunds kommun Oxelö Energi AB.  

4 § Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av den tillsynsansvariga 
nämnden.  

5 § Renhållaren informerar hushållen om krav och hantering avseende 
förpackningar och elavfall i enlighet med gällande producentansvar.  

 



 

 

7 (22) 

1.3 Betalning och information  
6 § Avgift ska betalas i enlighet med avfallstaxan som kommunen har antagit 
med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. Fastighetsinnehavare är skyldig att för 
fastigheten teckna abonnemang enligt kommunens avfallstaxa.  

7 § Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldig att i behövlig 
omfattning informera den eller dem som bor på eller är verksamma inom 
fastigheten om gällande regler för avfallshantering.  

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska upplysa kommunen om 
ändrade förhållanden av betydelse för avfallshanteringen för fastigheten.  

2 Sortering och överlämning av avfall  

2.1 Sortering av avfall  
 

8a § Avfall under kommunalt ansvar 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande 
avfallsslag i enlighet med renhållarens anvisningar, och hålla det skilt från 
annat avfall:  

• Restavfall.  
• Matavfall.  
• Farligt avfall.  
• Grovavfall.  
• Trädgårdsavfall.  
• Latrin.  
• Slam och fosforfiltermaterial från små avloppsanläggningar.  
• Fett från fettavskiljare.  
• Matfetter och frityroljor.  
• Skärande och stickande avfall t.ex. kanyler.  
• Glödande avfall.  
• Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt och husbehovsslakt.  
• Returpapper 
• Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 

verksamhet.2  

 

2 Gäller från 1 januari 2023.  
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Fastighetsinnehavare i Oxelösunds kommun som tecknat särskilt abonnemang 
utan separat matavfallsinsamling och som inte komposterar sitt matavfall ska 
lägga matavfall och restavfall i samma avfallsbehållare. 3 

8b § Kommunalt avfall som omfattas av producentansvar  

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska enligt gällande 
producentansvar sortera ut följande avfallsslag och hålla det skilt från annat 
avfall:  

• Förpackningar av papper, glas, metall och plast.4 
• Bilbatterier (blybatterier).  
• Bärbara batterier (småbatterier).  
• Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, LED-lampor och andra typer av 

ljuskällor.  
• Elavfall.  
• Däck.  
• Läkemedel.  
• Andra avfallsslag som omfattas av producentansvar.  

8c § Övrigt avfall som kommunen inte ansvarar för  

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska dessutom sortera ut 
följande avfallsslag och hålla det skilt från annat avfall, till exempel:  

• Bygg- och rivningsavfall från bygg-, renoverings- och rivningsarbeten på 
fastigheten som producerats i en yrkesmässig verksamhet.  

• Farligt avfall från företag.  
• Annat avfall som kommunen inte ansvarar för.  

9 § Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla 
åtskilda de avfallsfraktioner som ska sorteras ut enligt § 8a.  

2.2 Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar  
10 § Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till renhållaren om inte annat 
sägs i dessa föreskrifter.  

2.3 Emballering, fyllnadsgrad och vikt  
11 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket 
behållaren eller utrymmet är avsett. Avfall som ska emballeras, enligt nedan, 
ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppkommer.  

 

3 Gäller till utgången av 2023. Från 1/1 2024 är det krav på separat insamling av matavfall.  

4 Från 1/1 2024 är det kommunalt ansvar för insamling av förpackningar men det är fortsatt 
producentansvar på återvinningen av förpackningar. 
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Hämtning av löst avfall från golv eller mark ingår inte i kommunens ansvar.  

Restavfall ska läggas i påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det 
paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 
Restavfall får inte innehålla glödande avfall.   

Matavfall som samlas in i kärl eller underjordsbehållare ska först läggas i 
särskild påse, som tillhandahålls av renhållaren. Alternativt får matavfall köras i 
kvarn och därefter förvaras i tank som är ansluten till kvarnen. Tanken får inte 
anslutas till avloppet. 

Farligt avfall ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll eller lämnas i 
uppmärkt behållare. Skrymmande farligt avfall behöver inte märkas när det 
lämnas på anvisad, uppmärkt plats och när det är uppenbart vad avfallet utgörs 
av (t.ex. kyl- och frysskåp och impregnerat trä). Olika typer av farligt avfall får 
inte blandas eller spädas ut med (1) andra slag av farligt avfall, (2) annat avfall 
eller (3) andra ämnen eller material.  

Spillolja som är isolerolja ska hållas åtskild från andra isoleroljor och andra 
spilloljor till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan har fastställts. Den 
som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas med spilloljor med 
andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen på ett sätt som 
hindrar (1) regenerering av spilloljan, eller (2) annan materialåtervinning som 
ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.  

Grovavfall för separat borttransport av renhållaren ska överlämnas enligt 
anvisningar från renhållaren. Grovavfall som utgörs av elavfall ska hållas skilt 
från annat grovavfall. Grovavfall ska förses med märkning som klargör att det är 
fråga om grovavfall.  

Trädgårdsavfall i Nyköpings kommun, för separat borttransport av 
renhållaren, ska läggas löst i kärl och inte packas så hårt att tömningen 
försvåras. Trädgårdsavfall som lämnas till återvinningscentral eller till 
kommunens mellanlager för trädgårdsavfall enligt § 26, ska lämnas löst, ej 
förpackat.  

Trädgårdsavfall i Oxelösunds kommun, som lämnas till återvinningscentral 
eller till kommunens mellanlager för trädgårdsavfall enligt § 26, ska lämnas 
löst, ej förpackat.  

Latrinbehållare ska förslutas och rengöras på utsidan av fastighetsinnehavaren 
eller nyttjanderättshavaren.  

Fosforfiltermaterial och annat jämförbart filtermaterial ska vara förpackat och 
tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med 
kran. Anläggningar med filter i lösvikt och som tillkommit innan dessa 
föreskrifter trätt i kraft är undantagna från kravet att filtermaterialet ska vara 
förpackat.  
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Matfetter och frityroljor ska förvaras i behållare med tätslutande lock eller 
kork. Behållaren lämnas enligt de anvisningar som finns på kommunernas 
hemsidor.  

Skärande och stickande avfall i form av kanyler ska läggas i särskild behållare 
som hämtas från apotek enligt anvisning från renhållaren. Övrigt skärande och 
stickande avfall ska förpackas i skyddande hölje innan det läggs i behållare för 
restavfall, så att inte skärskador eller annan olägenhet kan uppstå.  

Returpapper ska lämnas löst i de behållare som tillhandahålls av kommunen.  

Bygg- och rivningsavfall ska sorteras ut i åtminstone fraktionerna trä, mineral 
(som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och 
gips. 

12 § Behållare för avfall får inte fyllas mer än att den kan stängas helt. Den får 
inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den eller att 
arbetsmiljökrav inte kan tillgodoses. Behållare ska friläggas från snö och is 
innan tömningstillfället.  

3 Anläggande, underhåll och skötsel av behållare 
och annan utrustning  

3.1 Anskaffande och ägande av avfallsbehållare, 
avloppsanläggningar m.m.  
13 § I kommunen ska normalt de kärl som föreskrivs i avfallstaxan användas 
och som kan tömmas med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem. Typ, antal och storlek på behållare för användning vid 
fastigheten avgörs av renhållaren i samråd med fastighetsinnehavaren. Efter 
samråd med renhållaren kan även hämtning i container, underjordsbehållare, 
säck eller komprimator ske.  

14 § Kärl, säckar och latrinbehållare, som ska tömmas eller hämtas av 
renhållaren, ägs och tillhandahålls av renhållaren.  

Extrasäckar anskaffas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.  

Container får ägas av renhållaren, fastighetsinnehavaren, nyttjanderättshavaren 
eller insamlingsentreprenör.  

Underjordsbehållare, små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för 
matavfall anskaffas och installeras av fastighetsinnehavaren.  

Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av 
behållare. När renhållaren ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara 
tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från renhållaren.  
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Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar dimensionering, installation 
och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och 
utrymmen för avfallshantering.  

3.2 Anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, 
matavfallstankar och underjordsbehållare  
15 § Vid planering för anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, 
matavfallstankar eller underjordsbehållare ska samråd ske med renhållaren för 
att säkerställa att anläggningen kan tömmas med de fordon som renhållaren 
normalt använder.  

Avstånd mellan upphämtningsplats för slambil och anslutningspunkt för 
tömning av små avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska 
inte överstiga 10 meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden 
mellan fordonets upphämtningsplats och botten på anläggningen ska vara 
mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. En extra avgift enligt 
avfallstaxan kan debiteras.  

Föregående stycke gäller även om tömning sker med båt istället för slambil. 
Från fastigheter belägna på öar utan fast vägförbindelse sker hämtning från 
den normala angöringspunkten med ett minsta vattendjup på 1,5 meter vid 
medelvatten.  

Vid installation av underjordsbehållare eller fosforfällor som töms med kran ska 
anläggningen utformas så att den är åtkomlig för tömning med fordon utrustat 
med kran. Den fria höjden ska vara minst sju (7) meter över kranfordonet och 
mellan kranfordonets upphämtningsplats och behållaren. Borttransport av 
avfall i underjordsbehållare utförs inte såvida behållaren inte är försedd med 
godkänd tömningsanordning som är anpassad till renhållarens 
insamlingsfordon.  

Underjordsbehållare, som ska tömmas med kranfordon, får inte installeras så 
att avståndet mellan fordonets upphämtningsplats och behållarens 
lyftanordning överstiger fyra (4) meter, om inte särskilda skäl föreligger. 
Filterkassett eller storsäck får väga högst 1 000 kilogram. Avstånd upp till sju 
(7) meter godtas för filterkassett eller storsäck som väger högst 400 kilogram.  

Fosforfällor, som ska tömmas med kranfordon, får inte installeras så att 
avståndet mellan fordonets upphämtningsplats och behållarens lyftanordning 
överstiger tio (10) meter om säck på 500 kilogram används och högst fem (5) 
meter om säck på 1000 kilogram används.  

Koppling till små avloppsanläggningar, fettavskiljare och matavfallstankar ska 
vara lättillgänglig och belägen utomhus, om inte särskilda skäl föreligger.  

Vid installation och anläggande av små avloppsanläggningar, fettavskiljare, 
tankar för matavfall eller anläggningar som kräver byte av filtermaterial ska 
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hänsyn tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från 
anläggningen.  

16 § Vid anslutning till kommunalt avloppsnät, eller till annan godkänd 
avloppsanläggning, som innebär att befintlig avloppsanläggning tas ur bruk, 
ska fastighetsinnehavaren beställa sluttömning.  

Om fettavskiljare tillfälligt eller permanent tas ur bruk ska 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren beställa sluttömning.  

När en anläggning tas ur bruk permanent avslutar renhållaren abonnemanget 
efter sluttömning.  

3.3 Rengöring och tillsyn av avfallsbehållare  
17 § Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare 
samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för 
att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, 
lukt och dylikt. Fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavaren är skyldig 
att anmäla fel på kärl till renhållaren.  

Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, 
anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas så att kraven på god 
arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall minimeras.  

Missköts rengöringen, och rättelse inte sker efter uppmaning, får renhållaren 
rengöra behållaren på fastighetsinnehavarens bekostnad.  

4 Hämtning av avfall under kommunalt ansvar  

4.1 Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl, säck 
eller container  
18a § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas 
renhållaren. Ändringar ska utan uppmaning meddelas renhållaren.  

18b § Behållare ska vara uppställd så att hantering med den utrustning som 
används i kommunens insamlingssystem kan ske och att hämtning underlättas. 
Behållare, som renhållaren ska tömma, ska senast kl. 06.00 på tömningsdagen 
vara tillgänglig och placerad på ordinarie plats för tömning.  

I samband med inkörning i anslutning till helgdagar kan renhållaren utfärda 
särskilda anvisningar.  

18c § Kärl ska placeras och vändas så att det kan tömmas med sidlastande bil 
där sådan används och baklastande bil där sådan används.  
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18d § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför 
hämtningstillfället placera grovavfallskolli, som ska hämtas med fordon utrustat 
med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt § 15.  

4.2 Åtgärder inför, och efter, hämtning av avfall från 
anläggningar  
19a § Små avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara 
lätt tillgänglig för tömning. Inför tömning av anläggningen ska 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så 
att tömning kan ske med det fordon som används. Filtermaterial i lösvikt ska 
vara sugbart, vid behov efter vattentillförsel. Anslutning för slang ska passa 
renhållarens tömningsfordon. Om det krävs en adapter för anpassning av 
anslutning med slang ska sådan tillhandahållas av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren och finnas tillhands vid tömning.  

Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfrusen 
när tömning ska ske. Lock eller manlucka får väga högst 15 kilogram, om inte 
särskilda skäl föreligger. Om brunnen eller tanken öppnas genom att locket 
kan dras åt sidan får locket väga högst 35 kilogram, om inte särskilda skäl 
föreligger. Tömningshålet ska vara minst 400 millimeter i diameter. Vid för 
tunga lock eller manluckor kan avgift enligt avfallstaxan debiteras.  

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de 
säkerhetsanordningar som 

behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet. 

Tydliga instruktioner som behövs i samband med tömning ska tillhandahållas 
av fastighetsinnehavaren i god tid före tömning och ska finnas tillgängliga i 
direkt anslutning till anläggningen. Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta 
erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.  

Om avståndet mellan upphämtningsplats för slambil och anslutningspunkt för 
tömning överstiger avståndet enligt 15 § kan avgift enligt avfallstaxan 
debiteras.  

När anläggningen är belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med 
skylt som anger vilken fastighet anläggningen tillhör.  

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar vid behov för 
åtgärder efter tömning för att anläggningen ska ha avsedd funktion. Efter 
hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen 
genom fastighetsinnehavarens eller nyttjanderättshavarens försorg. När 
avskiljare och andra komponenter ska återfyllas med vatten efter tömning 
ansvarar fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren för sådana åtgärder.  
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19b § Renhållaren ska ha tillträde till de utrymmen på eller i fastigheten där 
arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska tillhandahållas 
renhållaren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren.  

19c § Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför 
hämtningstillfället placera filterkassett eller annan flyttbar behållare, som ska 
tömmas eller hämtas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna 
avstånd enligt § 15.  

19d § För befintliga fettavskiljare med koppling inomhus sker tömning efter 
överenskommelse.  

4.3 Hämtningsplats, drag- och transportvägar  
20 § Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker  

• vid fastighetsgränsen så nära fordonets upphämtningsplats som möjligt 
eller  

• vid en med renhållaren överenskommen plats eller  
• vid en av avfallsansvarig nämnd anvisad plats inom rimligt avstånd.  

När hämtningsfordon inte kan köras intill kärl, eller utrymme för kärl, debiteras 
avgift för dragväg enligt kommunens avfallstaxa. Avstånd mellan 
avfallsutrymme eller behållarplats och fordonets upphämtningsplats får inte 
utan särskilda skäl överstiga 20 meter. För avfallsbehållare på fyra hjul får 
avståndet inte utan särskilda skäl överstiga 10 meter.   

Från fastigheter belägna på öar, utan fast vägförbindelse med fastlandet, sker 
hämtning av avfall under kommunalt ansvar, utom slam från små 
avloppsanläggningar, från anvisad uppsamlingsplats på fastlandet. För slam 
från små avloppsanläggningar, se § 15.  

21 § Fastighetsinnehavaren ska se till att dragväg mellan fordonets 
upphämtningsplats och hämtstället uppfyller följande krav:  

• Dragväg, både för tömning av kärl och vid dragning av slang till små 
avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall, ska hållas fri 
från hinder, röjas från snö och hållas halkfri.  

• Dragväg för tömning av kärl ska hållas i sådant skick att kärl utan svårighet 
kan förflyttas. Dragvägar ska vara plana och hårdgjorda.  

22 § Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till fordonets 
upphämtningsplats hålls i farbart skick inför hämtning.  

Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder som 
exempelvis grenar över vägområdet och liknande, samt röjas från snö och 
hållas halkfri. Vändmöjlighet för hämtningsfordon ska finnas.  

Transportväg som nyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska 
vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att den vid varje 
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hämtningstillfälle är farbar för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet.  

Om transportvägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med 
renhållaren eller anvisas enligt § 20.  

4.4 Hämtningsområde och hämtningsintervall  
23 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.  

24a § Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av 
borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten. Det 
utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår. Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt 
ansvar sker med nedanstående intervall. Tillåtna alternativ för 
hämtningsintervall och tjänster anvisas i kommunens avfallstaxa.  

24b § För flerbostadshus, verksamheter och en- och tvåbostadshus som ingår i 
gemensam avfallslösning enligt § 37 sker tömning av behållare för matavfall 
respektive restavfall normalt en gång per vecka.  

24c § För en- eller tvåbostadshus för permanentboende sker tömning av kärl 
för mat- och restavfall normalt en gång varannan vecka. Restavfall kan hämtas 
en gång var fjärde vecka om allt matavfall sorteras ut och lämnas i kommunens 
system för separat insamling av matavfall eller komposteras på den egna 
fastigheten enligt 33 §, under förutsättning att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår.   

24d § I Nyköpings kommun gäller följande: För fritidshus och fritidshus som 
ingår i gemensam avfallslösning enligt § 37 sker tömning av kärl för matavfall 
respektive restavfall normalt en gång varannan vecka under perioden från 
vecka 19 till vecka 40.  

I Oxelösunds kommun gäller följande: För fritidshus och fritidshus som ingår i 
gemensam avfallslösning enligt § 37 sker tömning av kärl för matavfall 
respektive restavfall normalt en gång varannan vecka under perioden från 
vecka 15 till vecka 45.  

För fritidshus i Nyköpings och Oxelösunds kommuner kan restavfall hämtas en 
gång var fjärde vecka om allt matavfall sorteras ut och lämnas i kommunens 
system för separat insamling av matavfall eller komposteras på den egna 
fastigheten enligt 33 §, under förutsättning att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår.  

24e § För små avloppsanläggningar och fettavskiljare är fastighetsinnehavaren 
ansvarig för att tömning sker så ofta att en god funktion upprätthålls i 
anläggningen. För olika typer av anläggningar gäller följande:  

• Tömning av slutna tankar och urintankar ska ske vid behov.  
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• Tömning av slamavskiljare anslutna till WC ska ske minst en gång per år.  
• Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk- och tvättvatten ska ske 

årligen för permanentboende och minst en gång vartannat år för 
fritidsboende.  

• Tömning av fettavskiljare som genererar avfall under kommunalt ansvar ska 
ske så ofta att anläggningens funktion bibehålls, dock minst en gång per år.  

• Fosforfällor ska tömmas minst vartannat år vid krav på 90% reduktion av 
totalfosfor och vart tredje år vid krav på 70% reduktion av totalfosfor. Vid 
andra fosforreningskrav ska tömning ske i enlighet med tillsynsansvarig 
nämnds beslut.  

• Minireningsverk ska tömmas minst en gång per år eller i enlighet med det 
tillstånd som getts av tillsynsansvarig nämnd för små avloppsanläggningar.  

25 § Särskild hämtning kan beställas av nedanstående avfallsslag:  

• Trädgårdsavfall (i Nyköpings kommun).  
• Grovavfall.  

Förutsättningar för hämtning efter beställning regleras närmare i avfallstaxan.  

26 § I denna paragraf anges anvisningar om sortering och överlämnande av 
avfall på annan plats än vid fastigheten för de avfallsslag som  

• omfattas av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken och  
• ska sorteras enligt § 8 och  
• får lämnas vid annan plats än vid fastigheten, där platsen som avses inte är 

anvisad eller överenskommen enligt § 20.  

Hushåll får själva transportera och lämna följande avfallsslag på 
återvinningscentral eller till annan plats som renhållaren anvisar: 

• Avfall som avses lämnas för återanvändning.  
• Textilier.  
• Elavfall.  
• Skärande och stickande avfall t.ex. kanyler.  
• Farligt avfall, utom smittförande avfall eller läkemedel.  
• Trädgårdsavfall.  
• Grovavfall.  
• Matfetter och frityroljor.  
• Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.  

Elavfall kan även lämnas på annan plats som anvisas av producentorganisation.  

Förpackningar ska lämnas på plats som anvisas av producentorganisation.5 

 

5 Från 1/1 2024 anvisas plats av renhållaren.  
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Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek och lämnas 
till apotek som renhållaren har avtal med eller till annan plats som renhållaren 
informerar om.  

4.5 Åtgärder om föreskrift inte följs  
27 § Renhållaren har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om dessa 
föreskrifter inte följs, exempelvis vid överfull eller för tung behållare, felsorterat 
avfall eller dåligt emballerat avfall. Fastighetsinnehavare är skyldig att packa 
om avfallet innan hämtning kan ske. Avfallet ska efter rättelseåtgärder från 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren hämtas antingen vid nästa 
ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.  

Om fortsättningsvis överfyllnad av avfallsbehållaren konstateras, har 
renhållaren rätt att ändra abonnemangsvillkor.  

5 Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från 
verksamheter  
28 § Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från 
annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt 
ansvar från verksamheter gäller 8–27 §§ om ej annat anges i dessa föreskrifter.  

Elavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller plats som anvisas av 
producentorganisation.  

Tömning av små avloppsanläggningar och fettavskiljare som genererar avfall 
under kommunalt ansvar ska ske efter behov för att upprätthålla en god 
funktion i anläggningen. 

6 Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar 
från verksamheter 

6.1 Uppgiftsskyldighet  
29 § Den som bedriver yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger 
upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de 
uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen som 
behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.  
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7 Undantag  

7.1 Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden  
30 § Undantag från dessa föreskrifter kan medges under förutsättning att det 
inte medför risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön och att särskilda 
skäl föreligger. Ansökan eller anmälan ska göras till tillsynsansvarig nämnd, om 
inte annat framgår av §§ 31–39, senast en månad innan undantaget önskas 
träda i kraft.  

För att handlägga anmälan eller ansökan kan tillsynsansvarig nämnd ta ut en 
handläggningsavgift enligt gällande taxa.  

Beviljade undantag upphör att gälla:  

• vid ägarbyte på fastigheten,  
• om förutsättningarna för undantaget förändras,  
• efter tidsperiod som anges i beslut från tillsynsansvarig nämnd eller  
• efter tidsperiod som framgår av §§ 31–39.  

När tillsynsansvarig nämnd har fattat beslut med anledning av en anmälan eller 
ansökan ska tillsynsansvarig nämnd översända kopia till renhållaren.  

7.2 Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av 
visst avfall under kommunalt ansvar  
31 § Avfall får endast tas omhand på den egna fastigheten enligt vad som 
anges i §§ 32–34.  

32 § Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan 
särskild anmälan.  

Torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering får eldas endast om 
det kan ske utan att olägenhet uppstår och inte strider mot andra föreskrifter 
eller beslut.  

33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att 
kompostera matavfall och liknande avfall från fastigheten ska anmäla detta 
skriftligen till tillsynsansvarig nämnd.  

Kompostering av matavfall på fastigheten ska ske i en skadedjurssäker och 
ventilerad behållare, och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppstår. På fastigheter med helårsabonnemang ska 
kompostbehållaren även vara isolerad. Alternativa kompostlösningar prövas 
vid anmälan för varje enskilt fall. Fastigheten ska ge utrymme för användning 
av den erhållna komposten.  

34 § Latrin, avvattnat slam från små avloppsanläggningar, urin och 
fosforbindande material från fosforfälla får endast tas om hand på egen 
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fastighet enligt vad som anges nedan och under förutsättning att det kan ske 
utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att omhänderta 
latrin, avvattnat slam, urin och fosforbindande material som uppkommit vid 
bostad på fastigheten ska ansöka om dispens skriftligen till tillsynsansvarig 
nämnd.  

Kompostering av latrin eller avvattnat slam från fastigheten får efter ansökan 
ske i särskild för ändamålet avsedd anläggning på egen fastighet, s.k. 
latrinkompost eller annan anläggning med likvärdig funktion. Kompostering av 
avvattnat slam kan medges under förutsättning att slammet har så låg 
vattenhalt att det går att hantera på samma sätt som latrin samt att det finns 
lämplig mark att sprida materialet på för näringsåterföring. Avvattnat slam från 
BDT-avloppsanläggning (köksbrunn) kan efter prövning av tillsynsansvarig 
nämnd tillföras restavfall. Avfall från förbränningstoalett kan efter tillräcklig 
förbränning spridas direkt i trädgården eller tillföras restavfall. 

Fastigheten ska ge utrymme för användning av den produkt som återstår efter 
eventuell behandling.  

Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen och uppgifter 
om antal personer i hushållet, tillgänglig spridningsareal samt 
markanvändning.  

Tillsynsansvarig nämnd ska översända kopia av beslutet till avfallsansvarig 
nämnd och renhållaren.  

Tillsynsansvarig nämnds beslut med anledning av ansökan gäller i högst tio 
(10) år efter beslutsdatum. 

7.3 Förlängt hämtningsintervall  
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare i en- och tvåbostadshus 
och som sorterar ut och komposterar allt matavfall på den egna fastigheten 
enligt 33 § kan efter ansökan medges att restavfall hämtas en gång per kvartal.  

Förlängt hämtningsintervall för restavfall kan medges under förutsättning att 
olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår, att det är uppenbart 
att hämtning med kortare intervall inte behövs och att den avfallsmängd som 
ska hämtas ryms i avfallsbehållare enligt gällande taxa.  

Ansökan om hämtning en gång per kvartal ska lämnas skriftligen till 
tillsynsansvarig nämnd minst en månad före önskad tidpunkt.  

Medgivande om förlängt hämtningsintervall kan komma att återkallas om 
renhållaren konstaterar att matavfall trots uppgifterna om utsortering av allt 
matavfall lämnas i avfallsbehållaren för restavfall eller om villkoren i 
medgivandet inte uppfylls.  
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Förlängt hämtningsintervall för matavfall medges ej.  

Dispens för hämtning av restavfall en gång per kvartal gäller i högst fem (5) år. 
Därefter kan en ny ansökan lämnas in. 

36 § Fastighetsinnehavare kan, efter ansökan till tillsynsansvarig nämnd, 
medges förlängt hämtningsintervall av avfall från små avloppsanläggningar 
med ett år per ansökan. Förlängt intervall kan medges under förutsättning att 
nämnden utifrån ansökan med uppgifter om anläggningens belastning och 
beskaffenhet kan bedöma att hämtning ej behöver utföras med ordinarie 
intervall.  

Dispensen gäller i högst tio (10) år. Därefter kan en ny ansökan lämnas in.  

Det är fastighetsinnehavarens ansvar att hämtning anpassas till anläggningens 
behov.  

7.4 Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 
för en- och tvåbostadshus samt fritidshus  
37 § Flera fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter skriftlig 
ansökan medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare eller gemensam 
avfallslösning.  

Gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning kan medges under 
förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om avfallsbehållares 
fyllnadsgrad, vikt, placering m.m. beaktas och att olägenheter för människors 
hälsa eller miljön inte uppstår.   

Gemensam avfallsbehållare kan medges för högst tre närliggande hushåll. 
Uppkommen avfallsmängd ska rymmas i avfallsbehållare av typ och storlek 
som normalt används i området. Normalt hämtningsintervall ska tillämpas.  

Gemensam avfallslösning kan medges en fastighetsinnehavare eller förening 
mellan fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som anordnar och 
bekostar en källsorteringsstation enligt 2 § för fler än tre närliggande hushåll. 
Stationens placering inom bostadsområdet avgörs av fastighetsinnehavaren 
eller föreningen i samråd med renhållaren. Fastighetsinnehavaren eller 
föreningen ska teckna avtal med kommunen om hämtning av avfall från 
stationen.  

Ansökan ska i Nyköpings kommun lämnas till avfallsansvarig nämnd. I 
Oxelösunds kommun ska ansökan lämnas till tillsynsansvarig nämnd, som 
handlägger ärendet i samråd med renhållaren.  

Medgivande om gemensam avfallsbehållare eller gemensam avfallslösning 
kan komma att återkallas om förutsättningarna ändras eller om villkoren i 
medgivandet inte uppfylls.  
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7.5 Uppehåll i hämtning  
38a § Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från permanentbostad kan 
efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att 
nyttjas under en sammanhängande tid om minst sex (6) månader.  

Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar från 
permanentbostad eller fritidshus kan efter ansökan medges 
fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas under en 
sammanhängande tid om minst tolv (12) månader.  

Tömning av fosforfällor kan, efter ansökan, förskjutas ett år om fastigheten inte 
nyttjas under en sammanhängande period om minst sex (6) månader.  

38b § I Nyköpings kommun gäller följande för mat- och restavfall från 
fritidshus: Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall från fritidshus kan efter 
ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer att nyttjas 
under hela perioden från vecka 19 till vecka 40.  

I Oxelösunds kommun gäller följande för mat- och restavfall och latrin från 
fritidshus: Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall och latrin från fritidshus 
kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare om fastigheten inte kommer 
att nyttjas under hela perioden från vecka 15 till vecka 45. 

38c § För ansökningar enligt 38a § och 38b § gäller följande:  

Ansökan ska lämnas till tillsynsansvarig nämnd.  

Uppehåll i hämtning av mat- och restavfall medges för maximalt tre (3) år per 
ansökningstillfälle.  

Uppehåll i hämtning av avfall från små avloppsanläggningar medges för 
maximalt ett (1) år per ansökningstillfälle.  

Vid uppehåll i hämtning kvarstår fastighetsinnehavarens skyldighet att betala 
fast avgift enligt avfallstaxan. 

7.6 Eget omhändertagande och befrielse från skyldigheten att 
överlämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen  
39 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv kan ta hand om 
sitt avfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan 
efter ansökan till den tillsynsansvariga nämnden, om det finns särskilda skäl, 
befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, 
bortskaffande och återvinning.  

Ansökan ska innehålla en redogörelse för hur allt avfall under kommunalt 
ansvar som uppkommer på fastigheten kan tas om hand på ett sätt så att 
olägenhet inte uppstår för människors hälsa och miljön. 
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Befrielse från skyldigheten att lämna avfall till kommunen innebär inte 
avgiftsbefrielse.6 

Om de skäl som föranlett befrielsen inte längre föreligger eller om fastigheten 
byter ägare ska fastighetsinnehavaren omedelbart meddela renhållaren detta 
och medgivande till befrielse upphör.  

Befrielse enligt denna paragraf medges för maximalt tre (3) år per 
ansökningstillfälle.  

8 Ikraftträdande  
Dessa föreskrifter träder i kraft 2023-XX-XX.  

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör Nyköping kommuns 
föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2021-12-14 att 
gälla. 

Genom dessa föreskrifters ikraftträdande upphör Oxelösund kommuns 
föreskrifter om avfallshantering antagna av kommunfullmäktige 2022-04-01 att 
gälla. 

9 Övergångsbestämmelser  
Beslut om undantag som fattats med stöd av, eller i enlighet med, tidigare 
föreskrifter och där förhållandena inte har ändrats gäller tills vidare eller till det 
datum som anges i beslut. 

 

6 Befrielse gäller endast den del som normalt läggs i den ordinarie avfallsbehållaren varför en 
reducerad avgift erläggs enligt bestämmelser i kommunens avfallstaxa.  
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Avtal tecknas med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam
överförmyndarnämnd för Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

2. Samverkansavtalet gäller från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

3. Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchefen får i uppdrag att teckna
avtalet.

Oxelösunds och Nyköpings kommuner inrättade 2007 en gemensam
överförmyndarnämnd för samverkan kring överförmyndarverksamheten. Det
nuvarande samverkansöverensavtalet tecknades 2020.

Överförmyndarverksamheten har under 2022 aviserat att den nuvarande modellen
för kostnadsfördelning inte är rättvisande. Modellen tar inte hänsyn till att
verksamhetens olika ärendekategorier/förordnanden är ojämnt fördelade mellan
kommunerna och att olika kategorier ställer olika höga krav på insatser och resurser.

Kommunernas respektive ansvariga för överförmyndarverksamheten har utarbetat ett
förslag till nytt samverkansavtal, med en ny modell för fördelning av kostnader.

Modellen bygger på att verksamhetens samlade kostnader fördelas mellan
kommunerna utifrån hur olika ärendekategorier/förordnanden fördelar sig mellan
kommunerna.

Samverkansavtalet från 2020 i övrigt har inte ändrats i något väsentligt.

Avtalet föreslås gälla från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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3. Ärendet

3.1 Bakgrund
Oxelösunds och Nyköpings kommuner inrättade 2007 en gemensam
överförmyndarnämnd för samverkan kring överförmyndarverksamheten.

Det nuvarande samverkansöverensavtalet tecknades 2020. (KF 2020-09-16, §61). Av
avtalet framgår att Oxelösunds kommun ska svara för personalkostnader motsvarande
en heltidstjänst samt kostnader för nämnd- och ekonomistöd. Oxelösunds kommun ska
också svara för en fjärdedel av de totala overheadkostnaderna.

3.2 Aktuell fråga
Överförmyndarverksamheten har under 2022 aviserat att den nuvarande modellen för
kostnadsfördelning inte är rättvisande. Modellen tar inte hänsyn till att verksamhetens
olika ärendekategorier/förordnanden (se nedan) är ojämnt fördelade mellan
kommunerna och att olika kategorier ställer olika höga krav på insatser och resurser.

Kommunernas respektive ansvariga för överförmyndarverksamheten har utarbetat en
ny modell för fördelning av kostnader. Modellen bygger på att verksamhetens samlade
kostnader fördelas mellan kommunerna utifrån hur olika
ärendekategorier/förordnanden fördelar sig mellan kommunerna.

Kommunernas respektive andelar av kostnaderna beräknas utifrån ett genomsnitt av
det totala antalet ärenden de tre senaste åren inom följande
ärendekategorier/förordnanden:

Omräkning av ärenden samt överenskommelse om eventuell ändring av
kostnadsfördelningen för nästkommande år görs årligen senast 31 mars.
Överenskommelse tecknas i en bilaga till samverkansavtalet. För Oxelösunds kommun
tecknas överenskommelsen av kanslichefen vid kommunstyrelseförvaltningen samt för
Nyköpings kommun av enhetschefen vid överförmyndarnämnden.

Samverkansavtalet från 2020 i övrigt har inte ändrats i något väsentligt.

Samverkansavtalet föreslås gälla från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

o Godmanskap (Föräldrabalken 11 kap, 1-3§)
o Godmanskap (Föräldrabalken 11 kap 4 §)
o Förvaltarskap
o God man/förvaltarskap
o God man, ensamkommande barn
o Förmyndarskap
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3.2 Budget 2022-2023
Den preliminära prognosen för 2022 visar ett underskott med 268 tkr. Orsaken är
ökade och obudgeterade kostnader för arvoden till gode män och förvaltare m fl.

Kostnader för arvoden bedöms kvarstå eller öka under 2023. Den preliminära budgeten
för 2023 innebär därför en utökning med 192 tkr i jämförelse med 2022.

4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den nya överenskommelsen, inklusive
fördelning av kostnader mellan kommunerna, blir mer rättvisande genom att hänsyn tas
till hur olika ärendekategorier/förordnanden är fördelade mellan kommunerna.

Den nya modellen för fördelning av kostnader mellan kommunerna bedöms inte
medföra någon kostnadsökning i sig.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till samverkansavtal fastställs att
gälla från och med från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

4.1 Beslutsnivå
Beslut om inrättande av en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten
fattades i kommunfullmäktige 2006 (KF 2006-09-13, § 54). Även det nuvarande
samverkansavtalet är godkänt av kommunfullmäktige.

Eftersom fullmäktige redan har beslutat att samverkan ska ske i en gemensam nämnd
och det föreliggande förslaget reglerar formerna för samverkan, bedömer
kommunstyrelseförvaltningen att det nya samverkansavtalet kan fastställas av
kommunstyrelsen.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef

Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd med
Nyköpings kommun 2023-2025

Beslut till:
Kanslichef (För åtgärd)
Nyköpings kommun, överförmyndarverksamheten (För kännedom)

Budget 2022 Prognos Budget 2023

Anslag 1 665 1 665 1 857 (+192)

Verksamhet -1 037 -886 -809

Övrigt -11 -10 -11

Arvoden -617 -1 037 -1 037

0 -268 0



Datum Dnr Oxelösunds kommun

2023- KS.2022.61
Dnr Nyköpings kommun

KK22/1039

Samverkansavtal
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nyköpings och
Oxelösunds kommuner

Parter

I avtalet benämnt ”Parterna”

Innehåll

1. Nyköpings Kommun,
organisationsnummer 212000-2940
611 83 Nyköpings Kommun

Kontaktperson:
Jenny Jonsson, Tel: 0155-24 87 14

jenny.jonsson@nykoping.se

2. Oxelösunds Kommun,
organisationsnummer 212 0000 324
613 81 Oxelösund

Kontaktperson:
Niklas Thelin, Tel: 0155-381 38
niklas.telin@oxelosund.se

1. Avtalets ingående handlingar

2. Bakgrund

3. Omfattning och Uppdrag

4. Sammansättning

5. Avtalstid

6. Administration

7. Bemanning

8. Insyn i förvaltningen

9. Informationshantering och arkiv

10. Verksamhetsstyrning

11. Försäkring

12. Kostnadsfördelning

13. Ekonomisk ersättning

13.1 Fördelning och beräkning av kostnader

13 .2 Fakturering

14. Ekonomisk ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män

14.1 Fakturering av arvoden

15. Omförhandling

16. Förändring av verksamhetens omfattning

17. Ändringar och Tillägg

18. Överlåtelse av avtal

19. Lagval och Tvist
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mailto:niklas.telin@oxelosund.se


Samverkansavtal
Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

1. Avtalets ingående handlingar
I Avtalet ingår detta huvuddokument samt nedan angiven bilaga.

Bilaga. Fördelning och beräkning av kostnader.

För det fall handlingarnas innehåll inte överensstämmer har huvuddokumentet
företräde framför bilagorna.

2. Bakgrund
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har kommit överens om att från och med
2007-01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Nyköpings-Oxelösunds
överförmyndarnämnd, för samverkan angående överförmyndarverksamhet.

Syftet med samarbetet i en gemensam överförmyndarnämnd är samarbetsvinster,
främst i fråga om samnyttjade resurser för att långsiktigt upprätthålla kontinuitet,
långsiktig kompetensförsörjning samt rättssäkerhet och kvalitet.

3. Omfattning och uppdrag
Den gemensamma nämnden ska fullgöra de samverkande kommunernas uppgifter
som enligt lag och författning åligger överförmyndarverksamheten.

Nyköpings Kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden tillsätts i
Nyköpings Kommun och ingår i dess organisation. Nämnden ansvarar gentemot de
olika huvudmännen och de uppgifter som de olika huvudmännen lagt på den.
Nyköpings kommun är anställningsmyndighet för den personal som arbetar inom
överförmyndarnämndens verksamhetsområde.

Vissa större förändringar kräver beslut av kommunfullmäktige i Nyköpings kommun och
Oxelösunds kommun.

4. Sammansättning
Nämnden ska bestå av 3 (tre) ledamöter och 3 (tre) ersättare. Nyköpings kommun
utser 2 (två) ledamöter och 2 (två) ersättare. Oxelösunds kommun utser 1 (en) ledamot
och 1 (en) ersättare. Nyköpings kommun utser ordförande.

5. Avtalstid
Detta avtal gäller från 2023-01-01 till och med 2025-12-31.

Uppsägning av avtalet ska ske skriftligen senast 6 månader innan avtalstidens utgång.
Sker inte uppsägning förlängs avtalet automatiskt med 12 månader i taget.

6. Administration
Den gemensamma nämnden ska ha en egen administration som svarar för beredning
och verkställighet av den gemensamma nämndens verksamhet. Administrationen ska
vara placerad i Nyköpings kommun

Överförmyndarkansliet i Nyköpings kommun ska ha ansvaret för beredning och
verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet
nämnden ansvarar för.



Samverkansavtal
Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

7. Bemanning
Samtliga arbetstagare i administrationen ska ha sin anställning i Nyköpings kommun.
Nyköpings kommun ska eftersträva att personalstyrkan utgörs av personer med
högskoleutbildning inom juridik, ekonomi och socialt arbete.

8. Insyn i förvaltningen
Kommunerna ska ha rätt till löpande insyn i förvaltningen och den redovisning som
gäller för den gemensamma nämndens verksamhet.

Den gemensamma nämnden ska lämna den information och de upplysningar som
begärs av kommunstyrelserna i Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun för att
kommunstyrelserna ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt.

Kommunfullmäktige i Oxelösund har rätt att begära upplysningar från den
gemensamma nämnden. Nämnden ska till respektive fullmäktige i de samverkande
kommunerna i samband med årsredovisningen rapportera hur verksamheten utvecklas
och hur den ekonomiska ställningen är.

Ovanstående gäller med de undantag för de begränsningar som följer av sekretess
enligt lag.

9. Informationshantering och arkiv
Nyköpings kommun ansvarar för att den gemensamma nämndens information och
arkiv tas om hand och vårdas i enlighet med bestämmelser i de regelverk och
föreskrifter som gäller för nämndens informationshantering och verksamhet. För tillsyn
över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i Nyköpings kommun.

Arkivering av avslutade akter sker hos respektive kommun.

10. Verksamhetsstyrning
Avtalet (inkluderat verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta
vid utvärderingen är att verksamheten bedrivs med hög kvalitet och rättssäkerhet.
Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt.

Avstämning ska ske två gånger per år varav ett tillfälle under kvartal två och ett tillfälle
under kvartal fyra.

Planerade förändringar som påverkar överförmyndarverksamhetens kostnader det
kommande verksamhetsåret ska kommuniceras med Oxelösunds kommun i god tid,
dock senast vid avstämning under kvartal två.

11. Försäkring
Nyköpings kommun ansvarar för samtliga försäkringar avseende
överförmyndarnämndens verksamhet.

12. Kostnadsfördelning
Den gemensamma nämnden kommer att vara en del av Nyköpings kommuns
nämndorganisation och nämndens budget ska därför inarbetas i kommunens totala
budget. Nyköpings kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden
efter avstämning med Oxelösunds kommun. Avstämning sker enligt punkt 10 eller om
behov påkallas av någon part.



Samverkansavtal
Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

13. Ekonomisk ersättning
Oxelösunds kommun ska svara för de kostnader som härrör sig till Oxelösunds
kommun gällande nämndens arbete och administration.

13.1 Fördelning och beräkning av kostnader
Parterna svarar för sina respektive andelar av överförmyndarverksamhetens
totalkostnader, exklusive arvoden till gode män och förvaltare etc.

De respektive andelarna beräknas utifrån ett genomsnitt av det totala antalet ärenden
de tre senaste åren inom följande förordnanden:

För avtalsperioden svarar parterna för sina respektive andelar av verksamhetens
totalkostnader, exklusive arvoden, enligt bilaga.

Omräkning av ärenden, samt överenskommelse om eventuell ändring av
kostnadsfördelningen för nästkommande år görs årligen senast 31 mars.
Överenskommelse om eventuell ändring av kostnadsfördelning tecknas för Oxelösunds
kommun av kanslichefen vid kommunstyrelseförvaltningen samt för Nyköpings
kommun av enhetschefen vid överförmyndarnämnden.

13.2 Fakturering
Ersättning faktureras årligen i förskott enligt budget och slutregleras enligt faktiska
kostnader vid årets slut.

14. Ersättning till förmyndare, förvaltare och gode män
Överförmyndarnämnden fastställer arvoden till förmyndare, gode män och förvaltare.

14.1 Fakturering av arvoden
I de fall arvodet ska betalas av kommunen och huvudmannen är folkbokförd i
Oxelösunds kommun fakturerar Nyköpings kommun Oxelösunds kommun utbetalda
arvoden samt lönekostnadspålägg.

Fakturering sker i efterskott kvartalsvis.

15. Omförhandling
Nyköpings kommun respektive Oxelösunds kommun har rätt att påkalla omförhandling
av detta avtal om det inträffar omständigheter som väsentligt ändrar förutsättningarna
för avtalet.

Omförhandling påkallas skriftligen.

o Godmanskap (FB 11 kap, 1-3§)

o Godmanskap (FB 11 kap 4 §)

o Förvaltarskap
o God man/förvaltarskap
o God man, ensamkommande barn
o Förmyndarskap



Samverkansavtal
Samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

16. Förändring av verksamhetens omfattning
Förändring av omfattning och uppdrag, se ovan punkten 3, enligt detta avtal kan ske
först efter samråd och godkännande av både Nyköpings kommun och Oxelösunds
kommun.

17. Ändringar och Tillägg
Ändringar och Tillägg ska för att vara giltiga vara skriftligen upprättade samt
undertecknade av behörig part.

18. Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte av någon part överlåtas.

19. Lagval och Tvist
Tvister ska i första hand avgöras i förhandling mellan Parterna. För det fall Parterna ej
själva kan komma överens ska tvister lösas i Allmän domstol. Svensk rätt ska vara
tillämplig.

Nyköping 2023- Oxelösund 2023-

Nyköpings kommun Oxelösunds kommun

Urban Granström
Kommunstyrelsens ordförande

Dag Bergentoft
Kommunstyrelsens ordförande

Mats Pettersson
Kommundirektör

Johan Persson
Kommunchef



Datum Dnr Oxelösunds kommun

2023- KS.2022.61
Dnr Nyköpings kommun

KK22/1039

Bilaga

Samverkansavtal
Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Nyköpings och
Oxelösunds kommuner

Fördelning och beräkning av kostnader 2023

I enlighet med avtalets punkt 13. Basår för beräkning är åren 2019-2021.

För verksamhetsåret 2023 svarar parterna för sina respektive andelar av
verksamhetens totalkostnader, exklusive arvoden, enligt följande;

Nyköpings kommun, 77%

Oxelösunds kommun, 23%

Datum: Datum:

Nyköpings kommun Oxelösunds kommun

___________________________ __________________________

Jenny Jonsson Niklas Thelin

Enhetschef Kanslichef

Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd Kommunstyrelseförvaltningen

Förordnande Nyköping Oxelösund Totalt Andel Nyk Andel Ox
Godmanskap 11:4 1333 275 1608 83% 17%

God man 11:1-3 23 4 27 85% 15%

Förvaltarskap 237 85 322 74% 26%

God man/förvaltarskap 92 41 133 69% 31%

God man,
ensamkommande barn 22 10 32 69% 31%

Förmyndarskap 710 162 872 81% 19%

Totalt 2417 577 2994 81% 19%

Genomsnitt andel/förordnande 461% 139%

77% 23%
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Datum Dnr

2022-12-19 KS.2018.97
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Utökning av medel för Nytt särskilt boende

etapp 2 vid Björntorp, för rivningsarbeten och flytt av

Fjärrvärmecentral.

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Avropa beställning av förberedande arbeten inför byggnation av nytt särskilt
boende etapp 2.

 Godkänna tillkommande kostnader 4 370 tkr för förberedande mark-och
rivningsarbeten och flytt av fjärrvärmecentral och kablage

 Finansiering 4 370 tkr sker via ramen ”SÄBO etapp 2".

 Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-15 togs beslut om att avropa beställning av
etapp 2, nytt särskilt boende vid Björntorp med budget 51 700 tkr.

Kommunstyrelsen fick information om att innan byggnationen kan påbörjas behöver
markytan beredas där nya boendet ska placeras. Beredning av marken innebär att gamla
panncentralen/undercentral/sophus och kontorsdel rivs. Samt att fjärrvärmecentralen får en
ny placering i befintlig undercentral på Klockartorpsvägen 3.

När byggnaderna har rivits kommer markprover att tas där byggnaderna varit placerade.
Budget för provtagning och ev. sanering är uppskattad utefter erfarenheterna av etapp 1,
eftersom det i förväg inte går att beräkna dessa delar. Medel för oförutsedda händelser
ligger på en högre nivå på grund av detsamma.

Rivning och sanering samt flytt av tekniska installationer utförs av annan entreprenör än
upphandlat part för byggnation och kostnaderna kring detta var vid tillfället för
kommunstyrelsen 2022-12-15 under framtagande men ännu inte komplett. Därför föreslogs
kommunstyrelsen vid sammanträdet i december att fatta beslut om dessa delar vid
kommunstyrelsen sammanträde i januari 2023.

I samband med bygglovet söktes rivningslov för de delar som behöver avyttras.
Rivningsarbeten och flytt av fjärrvärmecentral utförs kvartal 1 och 2, 2023. Markarbeten
utförs så fort väderlek och marktemperaturer medger detta och kommer samordnas så det
passar med tidplan för nybyggnationen av särskilt boende etapp 2.

Tillkommandekostnader för förberedande arbeten inför byggnation av etapp 2 nytt särskilt
boende är beräknad till 4 370 tkr. Finansiering föreslås ske ur avsatt ram för byggnation
”SÄBO etapp 2”.

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2022-12-19 KS.2018.97

3. Ekonomi och finansiering

Tidigare beslut KS 2022-12-15

Händelse Belopp (tkr)

Byggnation av etapp 2, SÄBO 51 700

Händelser Belopp (tkr)

Rivning före etapp 2 650

Projektledning & konsult mark/miljö, ventilation,
brand

160

Provtagning, sanering mark 500

Stadsnät 90

Ny placering Fjärrvärmecentral och elskåp
samt rördragning.

2 050

Bygg, konstruktion, arkitekt, 450

Medel för oförutsedda händelser ca:12 % 470

Summa förberedande arbeten inför byggnation 4 370

Summa 56 070 tkr



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2022-12-19 KS.2018.97

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-17
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Controller (FK)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FK)
Vård- och omsorgsförvaltningen (FK)
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Rivning av byggnad och markförberedande åtgärder vid Läget.

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna driftkostnaden för rivning av byggnad och markförberedelser 720 tkr.

2. Finansiering av 720 tkr för rivning av byggnad och markförberedelser vid Läget sker
via KS oförutsett 2023.

3. Attestant för driftkostnaderna är fastighetsekonom.

4. Ge kommunchefen i uppdrag att återkoppla till upphandlad part för byggnationen att
beslut om byggnation ej längre är aktuellt.

2. Sammanfattning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02 fattades beslut om investering av ny
restaurang vid Läget. Beslutet innefattade även rivning av befintlig byggnad. Då av
Kommunfullmäktige fastslagen budget för 2023 inte rymmer investeringskostnad för
byggnation av ny restaurang i kommunens regi behöver rivning och markförberedande
arbeten finansieras som en egen post i form av driftkostnad.

Gamla restaurangen vid Läget är sedan tidigare utdömd av kommunens bostadsbolag som
sköter förvaltningen av kommuners byggnader. Byggnaden är stängd sedan 2021.

Det är inte längre möjligt att driva restaurang i lokalerna då byggnaden inte uppfyller kraven
för livsmedelshantering. Flertalet punktinsatser har utförts för att för att svara upp på
anmärkningar från kommunens livsmedelsinspektioner de sista åren då restaurangen var i
bruk.

Byggnaden är konstruerad i sommarstandard utan isolering och med en tunn oisolerad
platta med sättningar och risk för underminering. Byggnaden har utsatts för takläckage och
översvämningar som orsakat fuktskador och mikrobiell påväxt. Ingjutna rör och tekniska
installationer har nått sin tekniska livslängd samt delar av fasad är rutten. Byggnadens
sommarstandard är låg och skadorna är så omfattande så att det inte längre är ekonomiskt
försvarbart att låta byggnaden renoveras. Rivningsbehovet kvarstår och byggnaden
beräknas rivas under kvartal 2, 2023.

Beviljat rivningslov finns. Byggnaden rivs i sin helhet och marken grusas av och beräknas
vara klart till sommaren 2023, vilket möjliggör att ytan kan nyttjas till annat under
sommaren.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att driftkostnaden 720 tkr för
rivning av befintlig byggnad och markförberedande arbeten finansieras via till att börja med
via KS oförutsett 2023. Om bokslutet sedan tillåter via ett tillräckligt bra resultat. Föreslås
en bokslutsdisposition ur bokslut 2022 som slutlig finansiering av rivning och

Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-12-19 KS.2020.75

markförberedelser av byggnad. Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att återkoppla till
upphandlad part att planerad byggnation av restaurang inte kommer att ske i kommunens
egen regi.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-19

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Controller (FK)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kustbostäder (FÅ)
Kommunchef (FÅ)

Händelser Belopp

Rivning av byggnad, bortforsling och omhändertagande av
material.

490 tkr

Urkoppling tekniska system. Markduk och grusning av yta 80 tkr

Byggherrekostnader 50 tkr

Medel för oförutsedda händelser ca:14 % 100 tkr

Summa 720 tkr
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Inrättande av näringslivsråd

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Ett näringslivsråd inrättas i Oxelösund.

2. Kommunstyrelsens ordförande Dag Bergentoft ges i uppdrag att välja ut och
kalla lämpliga företagsledare till ett första möte.

2. Sammanfattning

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring
för mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill öka samarbetet med företag
och företagare genom inrättande av ett Näringslivsråd.

Oxelösund har tidigare haft ett företagarråd som de senaste åren bl.a. på
grund av pandemin och andra orsaker inte varit aktivt, en nystart behövs.

Ett nytt samverkansforum med näringslivet föreslås därmed inrättas som
ges namnet näringslivsråd. Rådet föreslås positioneras mot de lite större
företagen och företagsledarna. Samarbete och samverkan med de
mindre företagen hanteras genom Oxelösunds kommuns engagemang i
Oxelösunds Företagarförening.

Syftet med näringslivsrådet är att näringslivet och företagsklimatet i Oxelösund ska
fortsätta att utvecklas och att Oxelösunds kommun ska
- Stimuleras till olika typer av initiativ och samarbeten på temat ökad

företagsamhet och ökat utbud i Oxelösund
- Bli sparrade i det fortsatta näringslivsarbetet - att vara ”en bra kommun” i alla

olika typer av möten/interaktioner med företag och medborgare

Från näringslivet väljs 10 st företagsledare ut som uppfyller vissa grundkriterier:
- Har ett ärligt och konstruktivt intresse av att vara med och utveckla Oxelösund
- Representerar eller vill representera en företagskategori och/eller område i

Oxelösund
- Övriga kriterier som arbetas fram inom näringslivsrådet

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Scherlin

Kommunstyrelsen
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Datum

2023-01-13 KS.2022.179

Kommunstyrelsens ordförande föreslås ges i uppdrag att välja ut och
kalla lämpliga företagsledare till ett första möte.

Ett första sammankallande möte föreslås ske i mitten av februari 2023 då
mötesformat och mötesfrekvens diskuteras fram med utvalda företag i
näringslivsrådet.

Från Oxelösunds kommun deltar kommunstyrelsens ordförande (KSO),
kommunchef och näringslivsansvarig.

Kostnaden för arbetet i Näringslivsrådet bedöms till maximalt 5 000 kr/år
för förtäring i samband med vissa möten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse- Inrättande av Näringslivsråd

Johan Persson Johan Scherlin
Kommunchef Näringslivsansvarig

Beslut till:
Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd)
Kommunchef (för åtgärd)



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2023-01-04 KS.2022.178

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Utredning av ökad valfrihet inom Äldreomsorgen i Oxelösunds
kommun

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2023-01-04

Johan Persson Richard Andersson
Kommunchef Upphandlingsansvarig

Kommunstyrelseförvaltningen
Richard Andersson

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar att

· Kommunchefen ges i uppdrag att utreda skillnader emellan, effekter samt
konsekvenser av konkurrensutsättning av hemtjänst genom antingen
valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihet (2008:962) LOV eller genom
upphandling av tjänst i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)
LOU.

· Kommunchefen ges i uppdrag att utreda och analysera konkurrensutsättning av
särskilt boende i enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Den nya politiska majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för
mandatperioden 2023-2026 uttryckt att man vill öka valfriheten och konkurrensutsätta
äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilt boende.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att utreda skillnader emellan,
effekter samt konsekvenser av konkurrensutsättning av hemtjänst genom antingen
valfrihetssystem i enlighet med Lagen om valfrihet (2008:962) LOV eller genom
upphandling av tjänst i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) LOU.
Vad avser särskilt boende ges i uppdrag att utreda och analysera konkurrensutsättning i
enlighet med Lagen om offentlig upphandling.

Uppdraget ska resultera i en rapport vilken underställs Kommunstyrelsen.
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Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Upphandlingsansvarig (FK)
Förvaltningschef Vård- och Omsorgsnämnden (FK)
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Ny mål- och budgetprocess

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och budgetberedningsprocess
vilken kan införas senast vid budget och flerårsplan för 2025 – 2027. Framtaget förslag till
budget och flerårsplan ska rymma förslag till process för uppföljning av budget genom
månatliga uppföljningar, delårsbokslut och bokslut

2. Sammanfattning
Kommunens budget och flerårsplan utarbetas genom mål- och budgetprocessen av Mål-
och budgetberedningen. Mål- och budgetberedningen består av ledamöterna i
kommunstyrelsens arbetsutskott. Mål och budgetberedningsprocessen innehåller en rad
olika steg varav de viktigare är:

 Omvärldsbevakning

 Bedömning av befolkningsutveckling

 Kostnader och intäkter för mark- och exploateringar

 Lokalberedningsprocess med kommande lokalbehov

 Äskande, prioritering och budgetering av investeringar

 Förändringar i generella och specialdestinerade statsbidrag

 Framtagande av preliminär ekonomisk ram för kommande tre år

 Förändringsbeskrivning med konsekvensbeskrivning av verksamhetsnämnder kring
preliminär ekonomisk ram med förslag till revidering av mål

 Beredning av mål för kommande budget och flerårsplan

 Förslag till budget och flerårsplan för kommande år.

Den nya politiska majoriteten för kommunen bestående av Moderaterna,
Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna har meddelat att de önskar en
mer effektiv och mindre tjänstemannabelastande budgetprocess utan att denna ger avkall
på kvalitet och tydlighet i framtagen budget- och flerårsplan. I sin avsiktsförklaring anger
den nya politiska majoriteten att ekonomisk medvetenhet ska genomsyra hela
kommunkoncernen och att benchmarking är en metod som uppmuntras.

Kommunchefen föreslås ges i uppdrag att utarbeta förslag till ny mål- och
budgetberedningsprocess vilken kan införas senast vid budget och flerårsplan för 2025 –
27. Framtaget förslag till budget och flerårsplan ska rymma förslag till process för
uppföljning av budget genom månatliga uppföljningar, delårsbokslut och bokslut

Kommunstyrelseförvaltningen
Magnus Petersson

Kommunstyrelsen
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2023-01-13 KS.2022.177

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Ny mål- och budgetprocess

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
Ekonomichef (för kännedom)
Verksamhetsnämnderna (för kännedom)
Kommunrevisionen (för kännedom)
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Tilldelning markanvisning Vändskivan 1

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Tilldela RE Equity Fund AB markanvisning enligt redovisade underlag.

2. Medge avsteg från kommunens framtagna riktlinjer för markanvisning avseende
markanvisningstid om 8 månader. Markanvisningstiden i markanvisning Vändskivan 1 till
RE Equity Fund AB sätts till 24 månader från undertecknat avtal.

3. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att underteckna avtal.

2. Sammanfattning
Fastigheten Vändskivan 1, även kallad Villabacken, har en befintlig detaljplan från 2015-10-
09. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bostäder i ett centralt läge med fantastisk
utsikt över både land och hav. En del av detaljplanens syfte är att binda ihop östra och
västra delarna av Oxelösund. På ”Villabacken” finns förutsättningar och möjligheter att
skapa ett landmärke för både Oxelösund och Sörmland.
Byggrätten medger två 20–24 våningars hus med 9 000 m² BTA (bruttoarean är summan
av alla våningsplans area) i varje hus och en lägre byggnad på 450 m² BTA, som förbinder
de två husen, som lämpar sig för kommersiell verksamhet. Även parkering/carportar inom
detaljplanens område tillåts. Den totala arean för fastigheten är ca 10 800 m².
I fastighetsvärderingen gjord i maj 2022 bedöms värdet för en försäljning av hela
fastigheten till 28–30 miljoner kronor.

I kommunens direktiv för markanvisningar finns framför allt två modeller beskrivna.
Dels ett tävlingsförfarande med uppsatta tävlingskriterier där de inkomna tävlingsbidragen
från exploatörer jämförs och en vinnare utses som ges rätten till utpekat markområde.
Dels genom en direktanvisning till en exploatör som ges rätten direkt för ett givet projekt
utifrån de underlag som exploatören eller exploatörerna har tagit fram och där särskilda
skäl och argument kan ges för direktanvisning.
För Villabacken beslutades i KS 20210127 §10 tävlingsförfarandet. Tävlingen genomfördes
under våren/sommaren 2022. I oktober utsåg den tävlingsjury som utsetts av
Kommunstyrelsen enligt särskilt beslut RE Equity Fund AB´s tävlingsbidrag som mest
attraktivt. Jurygruppen ansåg att all bebyggelse i möjligaste mån ska grundas på
bestämmelser och gestaltningsprinciper som anges i detaljplan och planbeskrivning med
tillhörande bilagor och utredningar.
I redovisat tävlingsbidrag finns lägenhetsstorlekar från 1–5 rum och kök med större
lägenheter ju högre upp i husen man kommer. Vid byggnation av de byggnaderna skulle
det ge ett bostadstillskott på ca 200 lägenheter till Oxelösund.
Exploatören tänker sig olika upplåtelseformer. Förslaget rymmer flera olika kommersiella
verksamhetslokaler som till exempel café, restaurang och gym. Vidare finns förslag på
LSS-bostäder och trygghetsboenden. Det senare är förslag som inte tagits ställning i
hittillsvarande process.
Takvåningarna kan bli gemensamhetslokaler och andra utrymmen kan nyttjas för co-
working (kontorskollektiv).

Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Järvall

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-12-30 MEX.2020.137

Underlaget är väl utformat med trevliga bostads- och utemiljöer som passar väl in i befintlig
omgivning. Stort fokus ligger på ett hållbart klimatsmart byggande och boende med minsta
möjliga avtryck på miljö och minsta möjliga energianvändning. Projektet avspeglar sig med
stor flexibilitet, socialt hållbart och med senaste teknik.

Kommunstyrelseförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och tävlingsjury
för markanvisning Villabacken har sammantaget genomfört ett flertal möten med företaget
RE Equity Fund AB rörande denna markanvisning och andra markanvisningar i Oxelösund.
Företaget arbetar med exploateringar vars finansiering kommer från fondbolag. Företaget
bygger för närvarande samhällsfastigheter, hyresbostäder och bostadsrätter i kommunerna
Ludvika, Flen, Skara, Tranemo, Herrljunga, Bjuv, Västerås och Jönköping. RE Equity Fund
AB är finansiellt starka.

För det detaljplanerade området kan konstateras att det är ett stort projekt sett med
Oxelösunds perspektiv. Tävlingsjuryn för markanvisning Villabacken,
Kommunstyrelseförvaltningen och Re Equity Fund AB rekommenderar att projektområdet
delas upp i två markanvisningar, en för varje punkthus. Med två markanvisningar som leder
till försäljning av marken minimeras kommunens risk att mark säljs utan att byggnation
genomförs.

Re Equity Fund AB avser att påbörja projektering och kalkylering omgående och bedömer
tiden att få fram handlingar till bygglovsansökan till 14–18 månader. I och med projektets
storlek, komplexitet och rådande omvärldsfaktorer rekommenderar Kommunstyrelse-
förvaltningen att markanvisningen ska gälla i 24 månader från undertecknat avtal och
därmed frångå kommunens riktlinjer för markanvisningar satt till 8 månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Markanvisning Vändskivan 1

RE Equity Fund AB´s tävlingsbidrag

Avtal om markanvisning, Vändskivan 1

Kartor med fastigheten markerad

Utkast till Köp- och genomförandeavtal, Vändskivan 1 (signeras ej)

Johan Persson Patrik Järvall
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

MSF (FK)

EK (FK)

Exploatör (FK)
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Ett landmärke för Oxelösund 2.0. 
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SYSKONTORNEN 
ETT LANDMÄRKE FÖR OXELÖSUND 2.0 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING:

2 Situatiosnplan
3 Program & koncept
4 Typologi 
5 Markplan
6 Gestaltning
7 Hållbarhet
8 Det exteriöra
9 Det interiöra
10-11  Tidplan -  etapper

I Oxelösund planerar RE Equity för två 
bostadshus som riktar sig både mot unga 
vuxna samt till småbarnsfamiljer. 

Utöver vanliga bostäder planerar man även att 
tillskapa företagslägenheter som kan erbjudas 
till företag som SSAB eller andra företag som 
har behov av bostäder. 

Upplåtelseform för bostäderna är tänkt 
som hyresrätt där man även avser att skapa 
bostadsrätter, främst i de högre delarna av 
tornen. 

Vi vill utöver detta utreda med kommunen 
alternativt privata operatörer om att etablera 
ett särskilt boende för äldre/ LSS/, vi tror 
att läget på fastigheterna med närheten till 
centrum samt den magnifi ka utsikten som 
kommer att vara möjlig här kan ge extra energi 
till boende. 

Vi kommer utöver detta att skapa ett 
trygghetsboende enligt vårt eget koncept, 
Sävstaholm+. RE Equity utvärderar även 
möjligheten till en restaurang i fastigheten. 
Ambitionen är att attrahera en restaurang 
inom fi ne dining, som även drar folk från andra 
delar av Sverige.

RE Equity kommer även utreda möjligheten att 
tillskapa kontor och/ eller kommersiella ytor.
Detta för att få till en variation i området som 
också drar ned risken i projektet. Kontor/ 
verksamheter ska i sådant fall utgå från 
detaljplanens förutsättningar och ingå inom 
centrumverksamhet.

Situationsplan skala 1:1000
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Projektets idé och form

PROGRAM & KONCEPT
I Villabacken har vi utformat två 
Syskontorn, lika som bär men ändå olika 
och med var sin personliga karaktär och 
riktning.
De slanka husen med sina böljande 
balkonger letar sig in i naturen där de 
samspelar med trädens vertikala stammar 
och lövverkens svajande former.  

Vi har inspirerats av naturens färger och 
av traditionella robusta  byggmaterial som 
vi gestaltat med moderna proportioner, 
miljöperspektiv och innovativa  tekniska 
lösningar. 

Vårt projekt består av tre byggnader som 
kopplats samman med en låg byggnad 
som skapar väderskyddade passager 
mellan husen.
För att skapa variation är balkongerna 
utformade med olika djup men med ett 
sammanhängande arkitektoniskt uttryck. 
Som träd är husen stabilt förankrad i 
marken och blir allt lättare ju längre upp 
man kommer. Detta uppnås genom att  
balkongräckena blir allt transparentare.

Mycket vikt ligger på byggnadernas 
gestaltning, former, placering gentemot 
varandra, naturen och staden. Husens 
relation skapar dynamik, olika vyer och 
utseende beroende på varifrån man ser 
husen. 

På bottenplanen tänker vi oss även lokaler 
av centrumkaraktär, ett café / restaurang, 
gym / friskvård,  coworking samt cykel och 
mobilitetsfunktioner. 

Dessa lokaler kan öppnas upp så att 
verksamheterna tillåts fl yta ut i uterummen 
och lösa upp mellan ute och inne. Vi tänker 
oss fl exibla utrymmen som enkelt kan 
ställas om till kontor eller annan lämplig 
centrumverksamhet när det kan behövas.

1. Utgångspunkt DP

Hus i park, 22-24 våningar 
2. Riktningar

Husen justeras i riktning mot viktiga vyer för att 
utnyttja det höga läget: kyrkan, kranen och 
hamnen/havet

3. Buller

Typplanet utformas för att lösa platsens 
utmaningar och ger huset sin fyrriktade form

4. Form

Runda hörn mjukar upp de höga husens profil och 
ger en angenäm form både på håll och nära 

4. Balkongliv

Kontinuerliga balkongband med olika 
djup ger liv i fasadenvacker form både på håll och nära

slutliga form
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Ytsammanställning

Punkthus 1  BTA  8917 kvm antal lgh 106 st
      1 RoK 22 st
      2 RoK 22 st
      3 RoK 42 st
      4 RoK 15 st
      5 RoK 5 st
   BTA 172  Gym

Låga byggnaden BTA 170 kvm  Restaurang

Punkthus 2  BTA  8917 kvm antal lgh 106 st
      1 RoK 22 st
      2 RoK 22 st
      3 RoK 42 st
      4 RoK 15 st
      5 RoK 5 st
   BTA 206  Co-working

Flexibilitet för framtiden

TYPOLOGI

Flexibla bostadstyper 

Flexibilitet och resiliens för att kunna möta framtidens förändringar med
hållbartbyggande som förbereder för en oviss framtid. 

Den enkla men samtidigt fl exibla planlösningen kan arrangeras i mindre 
enheter och större lägenheter. Generösa balkonger ger en extra dimension av 
gemenskap och aktivitet.

Sky-Villas. I de övre planen skapar vi större lägenheter med stora terasser 
som ger en karaktär av villa boende.

TypplanerVolymritning.

Normalplan A
1:400

2 RoK
48 kvm3 RoK

68 kvm
3 RoK
68 kvm

3 RoK
71 kvm

Restaurang / Café

Gym

Normalplan A

Normalplan A

Normalplan B

Normalplan B

Gemensamhetslokal
Takterrass

Gemensamhetslokal
Takterrass

Coworking

3 RoK
71 kvm

1 RoK
33 kvm

1 RoK
31 kvm

2 RoK
46 kvm

4 RoK
80 kvm

4 RoK
83 kvm

1:400
Normalplan B
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Dagvatten

Hanteras på tomt och fördröjs genom att 
planera gröna markytor och där hårdgjorda 
ytor behövs väljer vi genomsläppliga material 
som grus, armerat gräs eller plattor med 
öppna fogar

Parkering  

För bilar planerar vi parkering på mark 
inklusive utsedda zoner för elbilar och bilpool. 
För cyklar planerar vi cykelställ interiört och 
etxeriört inklusive utsedda laddningsplatser 
för elcyklar och lådcyklar

Källsortering

Planeras interiört på bottenplan, lätt
tillgängliga i ett rum med naturlig ljus och  en 
enkel skyltning 

Funktioner i bottenplan:

Restaurang / café

Lokalen kan öppnas upp för att skapa liv. 
Placerad i sydvästläge med utblickar mot 
parken.

Gym  och friskvard

Bidrar till hälsosam livstil och aktivitet i alla 
åldrar

Coworking 

En plats för distansarbete där du har tillgång 
till kontorets alla kvaliteer i närhet till 
bostaden.

Cykel och mobilitetshub 

Underlättar användandet av klimatsmarta 
färdmedel och minskar behovet av bil.

MARKPLAN

Boulebana

Lekplats

Utegym Soltrappa Restaurang /
café

Gym

Cykel & 
Mobilitet

Cykel & 
Mobilitet

Coworking

Odling

Grillplats

Dagvattens-
hantering

160st p-platser
ev. 235st vid däckning

Carport m. sedumtak

Thams väg

Järnväg

Lokstallsvägen

Thams v
äg

Körbana/parkering med armeringssten 
för dagvattenahntering

Planering mark & bottenplan skala 1:500

+10.8

+12.0

+13.1
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HÅLLBART OCH KLIMARTSMART BYGGANDE FÖR OXELÖSUND 
Materialval
För att säkerställa att materialval och ämnen 
som nyttjas är bra miljöval använder vi oss av 
byggvarubedömningen. För att dokumentera inbyggda 
material använder vi oss av byggvarubedömningens 
projektplats eller i förekommande fall 
totalentreprenörens dokumentationsverktyg. 

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

Avfallshantering 
Tydlig information kring sortering och en ljus, 
inbjudande och trivsam miljö gör det lättare att göra rätt 
och bidra positivt till en hållbar sophantering. Placering 
av soprum/miljörum placeras på bottenplan samt ska 
vara lättillgängliga med återvinnings- och sopbilar. 

Byggskedet 
Genom en varsam anpassning till terrängen minimeras 
miljöbelastning avseende transporter och hantering av 
schakt- och fyllnadsmassor.

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

Vi använder oss av ett livscykelperspektiv i 
bedömningen av byggnadens miljöpåverkan samt 
klimatanpassning.

Socialt grönt tänkande och cirkulärt boende
Återanvändning av byggmaterial från resterna av 
andra byggnader bidrar till att skapa en medvetenhet 
såväl under genomförandet som under bruksskedet. 
Vi använder exempelvis gärna återvunnet tegel i 
entréer, trapphus och andra centrala platser där det 
smyckar byggnaden samtidigt som det bidrar till ett bra 
kretsloppstänk. Vi vill skapa en synlig medvetenhet i 
våra projekt. 

Energi
Hållbarhet & Energi: Bergvärmesystem med FTX-
aggregat för ventilation, som återvinner varm luft och 
förser huset med värme. Solpaneler installeras för att 
ta tillvara på naturens krafter och på så sätt generera 
grön energi. RE Equity avser dessutom att installera 
snålspolande kranar samt ett vattensystem från 3E 
Flow, som minskar varmvattenförbrukningen med +50%. 
RE Equity projekterar för miljöbyggnad silver samt guld 
på energi delen.

Utomhusmiljö, dagvattenhantering och gröna ytor
Målet med att öka de olika grönområdena är att försöka 
skapa en komplett livscykel inom kvarteret. Dagvatten 
omhändertas inom fastigheten med mycket grönska på 
marken i kombination med öppna dagvattenlösningar 
som regnbäddar. Vi passar också på att använda 
växtlighet till att buffra och rena dagvattnet.

Genom att skapa gröna tak och ibland gröna 
växtväggar, skapar vi en biologisk mångfald och 
möjliggör för insekter att kunna hitta en bra miljö. 
Våra gemensamma odlingsplatser bidrar också till den 
biologiska mångfalden samtidigt som det skapar en 
renare och trevlig miljö för oss människor. 

Klimatpåverkan
För våra projekt har vi som ambition att skapa bostäder 
med Noll-Co2 utsläpp. 
Vår arkitekt och samarbetspartner EGA Architects har 
tidigare bland annat projekterat Vista i Malmö som Noll-
Co2 byggnad och Hotell Platinan till Scandic i Göteborg 
som är Leed - Platinum certifi erat.
Byggnaderna projekteras omsorgsfullt för att 
minimera risken för köldbryggor, luftläckage och 

Grönare transport
I samarbete med kommunen skapar vi kvarter som är 
mindre beroende av bilar. Tillsammans med etablering 
av lösningar för elbilspool i projekten, samt stort fokus 
på bra väderskyddade cykelparkeringar, kommer 
behovet av privata bilar att minska. I vissa projekt kan 
det etableras cykelpool med både vanliga cyklar samt 
lådcyklar.

Social hållbarhet
Bostaden är den plats man spenderar större delen av 
sin tid. Vi anser att en bostad är en rättighet precis som 
tillgången till mat och vatten. Vi bygger moderna och 
trivsamma bostäder för alla. Oavsett boendeform satsar 
vi på att erbjuda de boende den senaste tekniken samt 
möjlighet till social integration med grannar på olika 
sätt, både genom sociala tekniska plattformar där de 
boende kan chatta med varandra men också genom 
generösa gemensamhetsutrymmen och en trevlig 
utomhusmiljö.

Uppkopplat kvarter
Genom att projektera smarta byggnader som även 
känns moderna 2030 använder vi modern teknik för att 
på bästa sätt optimera byggnadens energianvändning 
samt hjälpa våra hyresgäster att kunna fatta beslut 
som har en positiv påverkan på hyra och därför också 
på energikonsumtion. Genom partnerskap med aktörer 
som Boappa kan vi möjliggöra för de boende att 
kommunicera med varandra för att skapa ett område 
där människor trivs med varandra och på så sätt ge 
möjlighet till grannar att hitta på aktiviteter tillsammans.
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DET EXTERIÖRA

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

hållbarhetstänkandet.

Trädgården/balkong
Samtliga bostäder har en egen, balkong. 
Här kan man odla och inreda efter eget 
intresse samtidigt som man kan ta del 

av områdets gemensamma odlingar och 
utrymmen. 

Lek
Kvarterens struktur är utformad för att 
främja lek och aktivitet. Förutom den 

centrala parken bjuder även gatustråkens 
olika små naturliga ”parkfi ckor” in till lek 

och äventyr.

Trygghet och gemenskap
Vi projekterar för att utemiljön ska kännas 
trygg, säker och inbjudande att röra sig 
i även dygnets mörka timmar. Utvändig 
belysning är aldrig helt släckt utan har 

automatisk belysning på natten och ökar 
ljusstyrkan när människor rör sig över 

ytan, dock ej för djur.

Mark
Valet av markbeläggning ska även ses 

som en del av gestaltningen. Det skapar 
karaktär och är visuellt tilltalande. 

Regnvatten/dagvatten
Regnvatten/dagvatten kommer nyttjas för 
bevattning av växtlighet och överskottet 
kommer ledas till naturliga fördröjnings- 
och infi ltrationsbäddar. Detta bidrar även 
till att skapa en intressant utvändig miljö 
som hjälper till att skapa en medvetenhet 

om vattnets kretslopp.

Kollektivet
Vi tror på det kollektiva tänket och att 

man kan låna och ha saker tillsammans 
inom området. T ex gemensamma kärror 
så man enkelt kan lasta in och ur bilen 

istället för att köra fram till dörren. På så 
sätt minskas biltrafi ken och de boende 
kan använda gemensamma ytor ostört. 

Boulebana
En plats för att slappna av och kunna 
spela med sina vänner och grannar

Gemensam odling
Det fi nns mindre växthus utplaceradepå 

gården för att främja sociala möten 
och aktiviteter. Här kan man träffas 

och plantera ihop eller byta skott och 
sticklingar. 
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Entré
Attraktiv entré till bostäder

Gym
en plats för god häsla

Co-working
arbete och möte

DET INTERIÖRA

Cykelställ
Smarta lösningar för cyklar

Cykeverkstad
Ett rum där man kan hjälpas åt och skapa 

möten

Café / restaurang
en plats för alla
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Detaljer och referenser

GESTALTNINGSELEMENT

Balkonger 
Balkonger och terrasser runt hela huset i varierande djup möjliggör fl exibilitet i form 
och funktion, vilket gör det enkelt att inglasa dem

Entré / Sockel
Generösa uppglasade ytor  ger synlighet in till 
och utsikt ifrån resturang och co-working ytorna i 
gatuplan. 

Sockelns täta delar är gjord i infärgad betong av ett 
slitstarkt material och fungerar som en skiljelinje 
mellan offentliga och privata utrymmen.

Takfot
Den mjuka och runda formen smälter in på ett
organiskt sätt på toppen av huset och blir mer 
transparent. 

Material

TRÄRIBBOR KERAMIKRIBBOR INFÄRGAD MATRISERAD 

BETONG

METALL RÄCKENGRÖNA TAK/SOLPANELER FÖNSTER I TRÄ

IKLÄDDA ALUMINIUM
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TIDPLAN OCH ETAPPINDELNING

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

• Dialog med Oxelösund för att identifi era väsentliga personer inom kommunen att ha kontakt med 
under projektets olika faser samt sätta samman en mindre referensgrupp – för att checka av med 
under vårt skissarbete.

• Inventering av närmiljö, stadsmässiga kvalitéer samt inläsning av vad som utförts . Säkerställande 
av utvändiga miljöer inom kvartersmark och vilka övriga friytor som fi nns/planeras i närmiljön.

• Behovsbedömning startar också upp omgående, för att säkerställa vilken typ av lägenheter som 
efterfrågas; Storlek, lägenheter med speciella behov etc

• Dessa första delar brukar ta mellan 2-12 månader beroende av projektets svårighet och 
komplexitet, i detta fall kan det vara rimligt att avsätta 8 månader för detta. Skissarbete utförs 
parallellt så att det blir enkelt att kommunicera med berörda samt för att kunna checka av med 
referensgruppen.

• När slutliga skisser är förankrade och klara, tillsammans med erforderliga andra underlag, så 
slutsammanställs detta material i ett program. Programmet redovisas i referensgruppen och 
beslutas, med ev kommentarer/synpunkter. 

• Bygglovprojektering och detaljprojektering påbörjas. bygglov kan ansökas sommaren -23,  2 st 
separata ansökningar

• Fastighetsbildning ansöks med bygglovhandling som grund.
• Upphandling av totalentreprenör genomförs med programhandling som underlag, 

detaljprojekteringen slutförs i samråd med totalentreprenör, för att säkerställa byggbarhet, 
kvalitéer och ekonomi.

• Markarbeten kan påbörjas ganska snart efter att bygglov vunnit laga kraft. Vi avser att bygga de 
huskropparna i etapper.

• Det blir successiv infl yttning, så infl yttning startar från sommaren 2025
• Planen är att RE Equity Fund AB kommer vara framtida ägare av fastigheten.



 � | 11

2022 - 08 - 30EGA Erik Giudice Architects

Handlingsarbete

Byggnation HUS 1

Byggnation HUS 2

skissarbete
bygglovshandlingar
/ bygghandligar
/ försäljning 

byggstart hus 1

byggstart hus 2

infl ytt hus 1

infl ytt hus 2

2022

jan

jan

jan

jan

jan

jan

jan

feb

feb

feb

feb

feb

feb

feb

mars

mars

mars

mars

mars

mars

mars

april

april

april

april

april

april

april

maj

maj

maj

maj

maj

maj

juni

juni

juni

juni

juni

juni

juni

maj juli

juli

juli

juli

juli

juli

juli

okt aug

aug

aug

aug

aug

aug

aug

nov sept

sept

sept

sept

sept

sept

sept

dec okt

okt

okt

okt

okt

okt

okt

nov

nov

nov

nov

nov

nov

nov

dec

dec

dec

dec

dec

dec

dec

2023

2024

2025

2025

2026

2026

2027

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

2024

TIDPLAN OCH ETAPPINDELNING
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Markanvisning Villabacken, OXELÖSUND 

VÅRABolagsuppgifter

01.Organisation
Anbudslämnare & samarbetspartner
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Markanvisning Villabacken, OXELÖSUND 

VÅRABolagsuppgifter

Kontaktperson: 
Max Qwarnström 

0761- 64 69 86  
mq@re-eqt.com - www. re-eqt.com

RE Equity Fund är ett företag med mångårig erfarenhet från 
fondförvaltning, finansiering, fastighetsutveckling samt för-
valtning. De fokuserar främst på utveckling samt långsiktigt 
ägande hyresbostäder, samhällsfastigheter och vårdboen-
den. 

RE Equity bygger bostäder åt hela befolkningen i olika livs-
situationer, gammal som ung, hög- och lågavlönad. Vår idé 
är att kunna skapa boenden och verksamhetslokaler till en 
överkomlig hyra och samtidigt uppfylla viktiga hållbarhets-
faktorer. 

Vi jobbar med aktörer som är bäst i sin gren och samtidigt har 
en lokal närvaro i aktuell kommun samt ser det som sin skyl-
dighet att i kommuner de är aktiva i, även kunna skapa möjli-
gheter till nya arbetstillfällen. 

För förvaltning och byggnation använder vi oss av partners 
vilket gör det möjligt för dem att arbeta och äga både mindre 
och större fastigheter. 

Med mångårig erfarenhet från upphandling och projektut-
veckling tar vi fullt byggherreansvar för att tids-, kostnads-
och kvalitetssäkra samt säkerställa leverans till hyresgäst. 

RE Equity brinner för hållbara modeller som ger befolkningen 
social trygghet men som även har en positiv påverkan på mil-
jön. Framför allt FN:s Agenda 2030-mål såsom att bidra till:

Social hållbarhet - Att skapa trivsamma bostäder som 
bidrar till socialt välbefinnande. Ekologisk hållbarhet - Att 
använda naturens källor till energi. 

Vi inom RE Equity tänker att vi kan bidra med vår projektu-
tvecklingserfarenhet och tillgång till finansiering. Med vår 
stora lyhördhet vill vi tillsammans med kommunen utveckla 
Villabacken till ett  fantastiskt område att leva och bo i!

Re Equity och EGA har ett kreativt och etablerat samarbete 
där vi utvecklar projekt, tillsammans har vi erfarenhet av pro-
jekt med blandade upplåtelseformer och målgrupper. 

RE Equity
Anbudslämnare & projektutvecklare

Kontor och bostäder i Järfälla (RE Equity och EGA)

Hyresrätter och bostadsrätter i Bjuv (RE Equity och EGA)

Inskogen, Oxelösund (RE Equity & EGA)
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Markanvisning Villabacken, OXELÖSUND 

VÅRABolagsuppgifter

EGA I Erik Giudice Architects 

Kontaktperson: 
Erik Giudice 

076 044 40 25 
eg@erikgiudice.com  -  www.erikgiudice.

EGA Erik Giudice Architects är ett internationellt arkitektkon-
tor med bas i Stockholm och Paris. Vi arbetar med arkitektur, 
stadsplanering, design och research.  EGA fokuserar på håll-
bara fysiska miljöer i alla skalor och skapar allt från bostä-
der, kontor och offentliga byggnader till stadsplanering och 
offentliga rum.

EGA söker sammanhang i en vidare mening och ser varje pro-
jekt som en unik möjlighet att genom innovativ planering 
och design skapa ekologiskt såväl som socialt hållbara mil-
jöer. Deras projekt utgår ifrån ett grundligt analysarbete som 
befäster strategiska val utifrån platsens specifika förhållan-
den. I gestaltningsprocessen arbetar de med avancerade 
projekteringsmetoder som garanterar platsens arkitekto-
niska, funktionella och tekniska kvalitéer. 

Med hållbarhet som kärna utvecklar EGA unika projekt base-
rade på minimal resursanvändning. 

Arbetet utvecklas från noggranna analyser av platsen och 
dess kontext på flera plan som befäster strategiska val och 
samspelar konstant med den föränderliga naturen, det 
kontemporära livet, samhället och teknologin. Fokus ligger 
på att reducera klimatavtrycket och skapa konkreta lösningar 
med funktionell arkitektur för ett hållbart, lokalkanpassat och 
miljövänligt projekt. 

EGA är för närvarande involverade i ett stort antal projekt i 
Europa och internationellt. Genom tvärvetenskapligt tän-
kande har kontoret visat sin konceptuella styrka i en serie 
prisade projekt som karakteriseras av hållbar och innovativ 
design. 

EGA bjuder gärna in till dialog i den offentliga arkitekturde-
batten och arbetar ofta med research i egna workshops till-
sammans med beställare och kommuner. 

Silver & Wood i Clichy, Paris (Erik Giudice Architects)

Samarbetspartner

Kollaborativa kvarteret, Uppsala (Erik Giudice Architects)
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02. 
Ekonomisk status,

kapacitet & pris
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EKONOMISK STATUS 
Ekonomisk status och finansiering Re Equity AB

EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH GENOMFÖRANDEKRAFT 

RE Equity Fund AB är en relativt nystartad koncern och startades upp i samband 
med samarbetet mellan RE Equity Fund och den engelska fastighetsfonden 
Roundshield Partners Ltd. Roundshield är baserat i London, med kontor runt om i 
Europa och förvaltar idag närmare €2,8 miljarder åt främst pensionsfonder och 
stiftelser. Roundshield är både delägare i RE Equity samt huvudfinansiär, RE Equity 
har ett facilitetsavtal med Roundshield som möjliggör finansiering av alla RE 
Equity´s utvecklingsprojekt och fastighetsförvärv. Bakom RE Equity Fund finns 
bland annat personer med lång erfarenhet från Atrium Ljungberg, Hemsö, Sweco 
samt från finansieringssidan genom olika investment banker. 
Bolagen inom RE Equity Fund koncernen är relativt unga bolag och därav så kan inte 
en årsrapport med några direkta tillgångar redovisas men i stället så vill vi uppvisa 
finansiell styrka genom tillgång till kapital. Utöver avtal med Roundshield så har 
bolaget ett JV byggbolaget Arkö Bostad som man tillsammans driver tre stycken 
projekt i Sverige samt ett stort JV med en av Sveriges största byggbolag, där man 
tillsammans ska utveckla sex stycken projekt, JV-samarbetet är ännu inte publikt och i 
och med att byggbolaget i fråga är börsnoterat så kan namn inte nämnas i detta 
skedet.  

Några av våra pågående och planerade projekt: 

RE Equity Fund har trots sin ungdom flertalet projekt i gång, nedan finns en 
sammanställning (Endast projekt som är detaljplanerade presenteras): 

Järfälla Kommun: I Barkarbystaden så utvecklar RE Equity ett nytt kvarter vid den 
nya t-banan om närmare 15,000 kvm BTA. Bostäder och kontor planeras här. Här 
ligger fokus på innovation och delningsekonomi. 

Jönköping Kommun: I Jönköpings kommun planerar RE Equity ett projekt om ca 
10,000 kvm BTA bestående av flerbostadshus med familjebostäder, ett 
trygghetsboende och radhus.  

Linköping kommun: I Vallastaden i Linköping utvecklar RE Equity ca 40 bostäder i 
bostadsrättsform med stort fokus på hållbarhet. 
Nässjö Kommun: Totalt byggs närmare 10,500 kvm BTA i en kombination 
av vård, flerbostadshus och radhus. 75% projektet är färdigbyggt och 
inflyttat, resterande del är under byggnation. 

Ludvika kommun: Här projekteras och byggs Ludvika centrum om, RE Equity 
kommer att utveckla allt från vård, förskola, offentliga kontor till boende för äldre och 
vanliga bostäder. Totalt byggs 17,000 kvm BTA + parkering under marken. Projektet 
genomförs med Byggpartner som totalentreprenad 

Västerås kommun: Här planeras byggnation av ett trygghetsboende 10 minuter 
utanför centrala Västerås, totalt byggs ca 30 lägenheter i olika byggnadstypologier. 
Projektet genomförs med EG Architects. 
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Ekonomisk status och finansiering Re Equity AB

Tranås kommun: Här byggs närmare 4,000 kvm BTA och totalt 40 lägenheter i 
centrala Tranås. 

Tranemo Kommun: I centrala Tranemo kommun projekteras närmare 4,000 kvm 
BTA bostäder. 

Herrljunga kommun: I centrala Herrljunga kommun projekteras närmare 5,000 kvm 
BTA bostäder. 

Bjuv Kommun: I Centrala Bjuv kommun projekteras närmare 8,000 kvm BTA 
bostäder. 

Total investeringsvolym samt parter involverade 

Total investeringsvolym för våra projekt uppgår till ca 6,4 miljarder SEK. RE Equity 
fund har också ett antal projekt som detaljplaneras. Projekten och förvärven 
finansieras med 35% eget kapital och 65% bankbelåning genom våra samarbeten 
med Swedbank och Nordea Bank, samma ratio är avsedd för projekten i 
Villabacken, Oxelösund. 

p

Tillför kapital

RE Equity Fund AB
(finansiär och ägare)

559165 5021

Roundshield Partners LLP
Org nummer: OC388586

RE Equity Management AB
(Projektansvariga)
559275 6224

-
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Re Equity AB

SKV 4820
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PRIS

Prisnivå ut på marknaden kopplad till upplåtelseform

Brf 45,000 sek/ BOA. 
Hyra 2,200 sek/ kvm BOA
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Multifunktionell kvarter

Storlek:  Totalt ca 80.000 m2 BTA innehållande handelslokaler, kulturlokaler,   
   förskola, hyresbostäder och parkeringsgarage.
   Projektvolym ca 1.500 Mkr
   Ca 100 upphandlade delentreprenader
   Ca 50 kommersiella hyresgäster, framförallt handel (som Systembolaget,  
   Apoteket Hjärtat, Willys, Åhlens, Team Sportia m.fl  samt Restauranger)  
Beställare:  Atrium Ljungberg, genom Ralph Torgersson beställarombud
Genomförande  Genomfört under 4 år i många deletapper och kontinuerlig inflyttning,   
   2010 – 2014
Relevans   Projektet visar ett genomfört arbete av större omfattning med olika   
   funktioner bland annat lägenheter.

Re Equity 

MOBILIA, MALMÖ
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Re Equity 

MOBILIA, MALMÖ

Projektbeskrivning 
Uppdragsgivare Mobilia Shoppingcentre AB (Atrium Ljungberg).
DeladEntreprenadform (totalt 7 entreprenader). Energiförbrukningskravet var max 50 KWh/m2,år 
vilket innehölls genom en välisolerad och tät prefabricerad betongstomme samt effektiva energiåter 
vinnings system. 
Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper. Inslag av nya 
bostäder är en viktig del för att få ett levande kvarter även på kvällstid. 
En stor befintlig handelsplats ägd av Atrium Ljungberg, som utvecklades för att möta nya behov och 
krav. Ralph Torgersson medverkade i detta stora projekt på konsultbasis i rollen som ansvarig för 
projektgenomförandet på plats, med ansvar att upphandla och hantera byggledning, projekterande 
konsulter, upphandling av entreprenader och hantering av kommersiella hyresgäster. 

Projektet innefattar två höga bostadshus
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Re Equity & EGA I Erik Giudice Architects

Kv 7 BARKARBYSTADEN II, JÄRFÄLLA

Relevans 
Projektet visar hur det föreslagna teamet redan idag 
arbetar tillsammans med bostadsarkitektur i liknande 
storleksordning. 

Projektbeskrivning
Kvarter 7 är strategiskt beläget i sydöstra delen av Barkarby 
mellan Veddesta och Barkarbys broar. Byggnaden är 
exponerad mot E18 i sydväst samtidigt som den mynnar ut 
mot parken i norr och öster.

Bostadsfasaderna bryts upp med en regelbunden vertikal 
rytm, där materialen varieras för att ta ner skalan. Husens 
höjder är varierande och lägre mot kvarterets nordöstra 
hörn för att öppna kvarteret mot parken. På så sätt bildar 
kvarteret ett skydd mot motorvägens buller samtidigt som 
bebyggelsen gynnas av närhet till parken och vacker utsikt. 

Terrasser ger plats för växtlighet och förbinder kvarteret med 
parkens grönska. Volymspelet låter också solljus komma in 
på innergården och in till lägenheterna.

Kvarter 7 har därmed ett exceptionellt läge, framför allt vad 
gäller tillgång till kommunikationer med förbindelser till 
Stockholm och Arlanda. Kvarteret blir också det första man 
ser på då man kommer till Barkarby söderifrån.

Team
Re Equity Fund och Erik Giudice Architects 

Boendeform:   
Storlek: 
Arkitekt: 
Beställare:
Status:

Kontor, bostäder, co-working, Colive
ca 15 000 kvm BTA  
Erik Giudice Architects
Re Equity Fund 
Pågående (programhandling)

Träarkitektur i kvartersstruktur i riktning 
mot parken.
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Re Equity & EGA I Erik Giudice Architects

Kv 7 BARKARBYSTADEN II, JÄRFÄLLA
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Fokus på gemensamma ytor och utformning av 
utemiljöer som bidrar till att skapa liv i kvarteret.

Relevans 
Projektet visar hur det föreslagna teamet redan idag 
arbetar tillsammans med bostadsarkitektur med varierande 
upplåtelseformer i oklika skalor. 

Projektbeskrivning
Våra ambitioner i detta projekt är att variera 
byggnadstypologier,  byggnadshöjder och  lägenhetsstorlekar 
inom kvarteret och på så sätt uppnå en arkitektonisk och 
social mix som hjälper till att skapa liv och dynamik.

Vi inspirerades av materialen från traditionella Bjuv-
byggnader och har lagt till moderna proportioner, perspektiv 
miljömedvetenhet och innovativa lösningar. Vårt projekt 
består av tre olika kvartersbyggnader som ramar in en 
gemensam innergård med allmänna gångar. 

För att skapa variation är byggnaderna i kvarteret uppdelade 
i olika höjder och tegel eller trä men med en uttrycksfull 
sammanhängande arkitektur.

Fokus ligger på gemensamma ytor och utformning av 
utemiljöer som bidrar till att skapa liv i kvarteret. Allmänna 
vägar och mötesplatser inkluderar och bidrar till social 
hållbarhet. Gröna takterrasser och verandor finns tillgängliga 
för boende där de kan träffas, umgås och odla.

Team
Re Equity Fund och Erik Giudice Architects 

60 lägenheter, 10 radhus, parkering
ca 7 600 kvm  
Erik Giudice Architects
Re Equity Fund 
Pågående 

Boendeform:   
Storlek: 
Arkitekt: 
Beställare:
Status:

Re Equity & EGA I Erik Giudice Architects

SELLEBERGATORGET, BJUV
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Re Equity & EGA I Erik Giudice Architects

SELLEBERGATORGET, BJUV
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EGA I Erik Giudice Architects

KV CHOKLADHJULET & KV SNICKAREN, NÄSSJÖ

Boendeform:   
Antal enheter:  
Storlek: 
Arkitekt: 
Upplåtelseform: 
Status:

LSS-boende, flerbostadshus, radhus
72
ca 5.560 kvm BOA,  
Arkitekthuset
LSS, hyresrätt, äganderätt
Färdigställt

Yteffektiva och prisvärda lägenheter med en varierande 
byggnadstypologi i en kontext med stort fokus på lång 
livslängd av valda material och låg energiförbrukning

Relevans 
Projektet visar på hur vi tillsammans med kommunen och 
hyresgästen tagit fram effektiva, kvalitativa och prisvärda 
lägenheter med en varierande byggnadstypologi med 
inflyttningar december 2019 fram till mars 2022.

Projektbeskrivning
I Nässjö kommun har vi byggt två st LSS-boende med 
totalt 24 lägenheter, 3 st flerbostadshus med totalt 36 
lägenheter och 12 st radhus. Radhusen är konstruerade 
med trästomme, LSS husen med träväggar och hybrid trä/
betong bjälklag samt flerbostadshusen med betongstomme 
och för +100 års livslängd. Vi har arbetat med att skapa 
stora generösa uteplatser för de olika bostäderna, 
balkonger om 10 m2 för lägenheterna upp i husen och stora 
uteplatser för marklägenheterna, vissa med glasade uterum 
och trädgårdstäppa. Generellt höga kvalitetskrav på ytor 
i bostäderna med sten och trämaterial samt all teknik och 
maskinell utrustning för bästa driftekonomi.

Miljöprofil 
Stort fokus på lång livslängd av valda material samt låg 
energiförbrukning, FTX ventilation, bergvärmeanläggningar 
och egen solelproduktion, total energiförbrukning 24 kWh/
m2 BOA.

Energiförbrukning
Byggnaderna är utrustade med FTX ventilation, värme från 
bergvärmeanläggning samt elproduktion från solelceller 
placerade på tak. Detta tillsammans med välisolerade hus 
gör att vår energiförbrukning ligger under 50% av gällande 
krav enligt BBR. Vi utrustar våra bostäder med individuella 
mätsystem där uppvärmning, varmvatten och kallvatten mäts 
individuellt, detta gör att man kan följa sin egna förbrukning 
och betalar enbart för den energi och vattenmängd man 
förbrukar. Detta skapar en bra medvetenhet samt sänker det 
totala klimatavtrycket för varje bostad.

Köken är utrustade med energisnåla kyl/frysar, diskmaskiner 
och induktionshällar. Badrummen är utrustade med 
energisnåla tvättmaskiner och kondenstorktumlare.

Referenspersoner  
CLAES JOHANSSON
claes@nnab.se   
VD Nässjö Näringsliv AB 
+46 380-47471  

JAN PETERSÉN     
jan.petersen@fortifikationsverket.se 
Projektledare Fortifikationsverket  
+46 10-44 45 182    

För ytterligare information
RALPH TORGERSSON
rt@re-eqt.com
+46 730 799 950  
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Re Equity

KV CHOKLADHJULET & KV SNICKAREN, NÄSSJÖ

7 EGA | Erik Giudice ArchitectsSIGTUNA  | MÄRSTA 1:262

REFERENSPROJEKT

RE Equity

NAMN: Nässjö, Kv Chokladhjulet resp Kv 
Snickaren

PLATS: Nässjö kommun, Sverige

BESTÄLLARE: Nässjö Kommun

GENOMFÖRANDE: Delprojekten färdigställda/
färdigställs 2019 –2021.

STORLEK: ca 7.800 kvm BOA med en totalkostnad 
om ca 240 Mkr.

ANTAL LÄGENHETER: 108 st.

ROLL: Byggherre

REFERENSPERSONER: 

Anna Nordlander
Fastighetsförvaltare, Fastighetsavdelningen 
0380-51 78 97 
Tekniska serviceförvaltningen Nässjö kommun  
571 80 Nässjö
www.nassjo.se

Claes Johansson
VD Nässjö Näringsliv
0380-47471
Nässjö Näringsliv AB, 571 80 Nässjö
www.nnab.se

Åsa Blennborn
Enhetschef, Enheter särskilt boende
0380-51 85 66
Socialförvaltningen Nässjö kommun
571 80 Nässjö
Rådhusgatan 5, 571 80 Nässjö
www.nassjo.se

Jan Petersén
Projektledare Fortifikationsverket 
Direkt: 010-44 45 182, Mobil: 076-10 00 209 
jan.petersen@fortifikationsverket.se
Fortifikationsverket, Box 232  575 23  Eksjö
www.fortifikationsverket.se
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AVTAL OM
MARKANVISNING

Markanvisningen avser fastigheten Oxelösund, Vändskivan 1, projekt för
bostäder inom detaljplanerat område. Detaljplan, 0481-P15/6.

§ 1 Parter

Oxelösunds Kommun, nedan kallad kommunen, org.nr. 212 000–0324, 613 81
Oxelösund

RE Equity Fund AB, nedan kallad exploatören, org.nr. 559165–5021, Katarina
Bangata 13, 116 39 Stockholm

Oxelösunds kommun medger rätt för exploatören att överlåta detta avtal till helägt
dotterbolag inom exploatörens koncern.

§ 2 Bakgrund

Kommunen har efter markanvisningstävling våren/sommaren 2022 och
utvärdering av inkomna förslag valt att göra en markanvisning på utpekat
markområde. De ritningar och presentationer som redovisats i
tävlingsbidraget ses ligga till grund för byggnation inom området.

§ 3 Markanvisning

Parterna är överens om att fastigheten, Vändskivan 1, ska delas upp i två
markanvisningsavtal, ett per punkthus. Exploatörens avsikt är att bebygga
fastigheten enligt detaljplanen med punkthus med 20–24 våningar och ca 100
lägenheter i varje hus i lägenhetsstorlekar från 1–5 rum och kök. Samt en lägre
byggnad i ett plan placerad mellan punkthusen som lämpar sig för kommersiell
verksamhet. Se bilaga 2.

Detta avtal reglerar markanvisningstiden innan köpe- och genomförandeavtal
upprättas avseende exploatering gällande fastighet Vändskivan 1 inom
detaljplan 0480-P15/6.
Den totala ytan för fastigheten är ca 10 800 m², se rödmarkerad yta i bilaga 1 i
enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid
lantmäteriförrättning.

Ansökan om fastighetsbildning utförs och bekostas av exploatören och sker i
enlighet med gällande detaljplan likväl att exploatören signerar köpe- och
genomförandeavtal.

Under tiden för markanvisning ska exploatören arbeta med intern projektering för
säkerställande av projektets genomförbarhet, såsom framtagning av
bygglovshandlingar och startbesked. Därutöver är det av vikt att kontakt med
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eventuell mäklare samt marknadsföring av projektet sker för att säkra
produktionsstart inom den i markanvisningen redovisade tidsramen.

Exploatören ska föra en parallell och tidig dialog med kommunens bygglovsenhet
gällande byggnadernas utformning och placering.

Markanvisningen kan under markanvisningsperioden återtas om exploatören inte
visar någon ambition eller förmåga att genomföra projektet. Ingen ekonomisk
ersättning ska då utgå till någon av parterna. Parterna står för sina egna kostnader.

Det beviljade bygglovet ska i huvudsak överensstämma med bilaga 2 och övriga
skisser som exploatören arbetat fram i samråd med kommunen. Exploatören ska
ha ansökt om bygglov inom 15 månader från tecknande av detta
markanvisningsavtal för att säkerställa byggstart inom markanvisningens
avtalstid.

Detta avtal reglerar endast förutsättningarna för markanvisningen.

Vid skriftlig överenskommelse mellan parterna kan tiden för markanvisningen
förlängas.

§ 4 Bilagor

Bilaga 1 – Karta med fastigheten markerad

Bilaga 2 – Tävlingsbidrag

Bilaga 3 – Tänkt köpe- och genomförandeavtal

§ 5 Giltighet

Detta avtal ger exploatören ensamrätt att förhandla om överlåtelse under 24
månader från det datum avtalen undertecknades av båda parter.

§ 6 Försäljning

Marköverlåtelsen sker genom tecknande av ett köpe- och genomförandeavtal.
Fastigheten som omfattas av marköverlåtelsen är Oxelösund, fastigheten
Vändskivan 1.

Tillträde kan ske först efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft.

Villkor för att köpe- och genomförandeavtal ska tecknas är att bygglov och
startbesked har ansökts och erhållits.

Tänkt köpe- och genomförandeavtal finns, bilaga 3.
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§ 7 Fastighetens pris

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

§ 8 Anslutningar och avgifter

Avtalet reglerar inte bygglovsavgifter eller avgift för bygganmälan enligt
kommunens taxa, planavgift eller gatukostnadsersättning.

Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekosta anslutning för
vatten och avlopp samt andra anslutningar av teknisk försörjning såsom
el och fiber.

Förutom övriga nödvändiga kostnader som till exempel marknadsföring ska
Exploatören även bekosta eventuella merkostnader såsom exempelvis flytt av
anslutningspunkter för vatten och avlopp, dränering, justering av täckdikning,
flytt av elskåp och flyttning av belysningsstolpar etcetera i enlighet med
detaljplanen.

§ 9 Anläggningsarbete
Kommunen kommer att genomföra åtgärder på allmän plats, där det finns, i
enlighet med detaljplanen. Anslutningspunkt för vatten och avlopp kommer
att dras fram till fastighetsgräns.

§ 10 Fastighetsbildning
Exploateringsområdet består av fastigheten Vändskivan 1. Fastigheten är
ombildad i enlighet med detaljplanen. Om ytterligare fastighetsbildning visar
sig nödvändigt ansvarar exploatören för ansökan samt bekostar
fastighetsbildningen. Oxelösunds kommun kan bistå med ansökan till
Lantmäteriet.

§ 11 Miljöteknisk undersökning

Under markanvisningstiden ges exploatören tillåtelse att genomföra erforderliga
markundersökningar. Återställning av mark ska ske.

Fastigheterna kommer vid tecknande av köpebrev att överlåtas i det skick de
befinner sig i på tillträdesdagen.

Exploatören bekostar eventuella kompletterande markarbeten på fastigheterna.
Exploatören avstår med bindande verkan från allt anspråk mot kommunen på
grund av markens beskaffenhet, förekomst av radon, fornlämningar etcetera.

I det fall kostnaden för saneringsåtgärderna blir betydande för kommunen, såsom
att saneringskostnad överstiger försäljningsvärdet av fastigheten eller av andra
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idag ej kända omständigheter har kommunen rätt att ej ingå köpe- och
genomförandeavtal.

Exploatören har tagit del av gällande detaljplan 0481-P15/6.

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

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

Oxelösunds Kommun RE Equity Fund AB

Ort och datum Ort och datum

Dag Bergentoft Max Qwarnström
Kommunstyrelsens ordf.

Ort och datum

Johan Persson
Kommunchef
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Beteckningsbeskrivning enligt HMK-ka. 
Grundkartan är upprättad av Kartenheten Nyköpings kommun genom 
revidering och komplettering av fotogemmetriskt framställd primärkarta. 
Koordinat- och projekteringssystem SWEREF 99 1630 
HöJdsystem RH2000 
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade objekt 
utgöres av horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt 
mätta av fasaderna. 
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2013-09-11 

Ulla Hagman 
Karttekniker 
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR 

__ - Fastighetsgräns IZI Huvudbyggnad, takkontur
Oxelö 8:50 Fastighetsbeteckning C8J Huvudbyggnad, husliv + Rutnät 

� � Staket, mur 
Häck �* Barrskog, Lövskog * * @ Barr eller lövträd 
Ågoslagsgräns 

� Dike 

Övriga byggnader El 
!:SJ Skärmtak 

-<;>- Balysningsstolpe 
+14,3 Awägd höjd 

- - - - Körbanekant 
Körbana kantsten 
Gängbanekant 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats 

Ändrad lovplikt 
Bygglov för inglasning av uterum krävs inte 

Villkor för bygglov 
Bygglov för bostadshusen får inte ges förrän markföroreningarna 
har åtgärdats. 

,./'\ / 

••
PLANBESTAMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
området. 

GRÄNSER - ·----
-·-·--

Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns (mindre avvikelse kan tillåtas) 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmänna platser 

I LOKALGATA I 
I NATUR I 
I SKYDD I 
I GCMVÄG I 

Kvartersmark 

BC,

Lokaltrafik 

Naturområde 

Område som skyddar mot störning 

Gång-, cykel- och mopedväg 

Bostäder, i våning 1 och 2 även Centrum 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
skog Ekskogen ska bibehållas 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e, 000 Största totala bruttoarea i m2 ovan mark. Inglasade 

balkonger är inräknade i bruttoarean. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

I : : : : : : : : : : : : : : : : : I Byggnad får inte uppföras

l+ + + + +I 

g 

Marken får med undantag av uthus/förråd och
garage/carport inte förses med byggnader 

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 

MARKENS ANORDNANDE 

Mark och vegetation 

n, 

ej parkering 

Utemiljölbostadsgård ska ges en grön karaktär och 
utformning 
Parkeringsplats får inte finnas, undantaget enstaka 
handikapparkeringsplats 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Utformning och omfattning 

XX-XXIV

v, 

Högsta antal våningar. Därutöver får skydds- och inbyggda 
fläklanordningar anordnas 
Lägsta respektive högsta antal våningar. Därutöver får 
skyddsanordningar och inbyggda fläkt- och 
hissanordningar anordnas 

Vind fär inte inredas 
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter 

Utseende (ny bebyggelse) 

f, 

f, 

f, 

Byggnadsteknik 

lnglasning av balkonger ska ske med en enhetlig 
utformning och integreras i fasad. lnglasning ska ske med 
profillöst system 

Bottenvåning ska ges särskild arkitektonisk omsorg och 
ges en öppen karaktär 

Ny bebyggelse ska utformas med god färg, form och 
materialverkan 

Dagvatten, avseende 10-årsregn, ska fördröjas inom kvarteret innan avledning 
får ske till det allmänna dagvattensystemet 

SKYDD MOT STÖRNINGAR
Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att: 
• minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55

dB(A) ekvivalent trafikbullernivå ,frifältsvärde, utanför minst ett fönster.
• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå,

lrifältsvärde, kan anordnas i anslutning till bostäderna.
• trafikbullemivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26dB(A) ekvivalent

och 41 dB(A) maximal ljudnivå.

Till planen hör: 

Planbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Fastighelsförteckning 

Granskningsutlåtande 
lllustrationskarta 

Detaljplan för Antagandehandling 
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Köp – och genomförandeavtal
Vändskivan 1, Oxelösunds kommun

Mellan Oxelösunds kommun, org.nr 212000–0324, 613 30 Oxelösund, nedan
kallad Kommunen, och RE Equity Fund, nedan kallad Exploatören, org.nr.
559165–5021 med adress Katarina Bangata 13, 116 39 Stockholm.

Oxelösunds kommun medger rätt för Exploatören att överlåta detta avtal till helägt
dotterbolag inom Exploatörens koncern.

1 Syfte och exploateringsområde
Exploatören har inkommit med ett bidrag i samband med en
markanvisningstävling på utpekat markområde. De ritningar och
presentationer som redovisats tillsammans med detaljplanen (0481-P15/6) ska
ligga till grund för all byggnation inom området.

Detta avtal reglerar köp- och genomförandefrågor vid exploatering av Vändskivan
1, nedan kallat Markområdet, uppgående till ca 10 800 m2, se markerat område
bilaga 1, i enlighet med gällande detaljplan. Exakt storlek fastställs vid
lantmäteriförrättning. Fastighetens totala byggrätt är 18 450 m².

2 Marköverlåtelse och köpeskilling

Kommunen överlåter härmed Markområdet med äganderätt till Exploatören för
byggnation av bostäder med fri upplåtelseform. Detta avtal reglerar samtliga
förutsättningar för marköverlåtelsen. Överlåtelsen av Markområdet baseras på att
byggnation av området sker i enlighet med detta avtal.

Köpeskillingen för Markområdet är X SEK enligt redovisad värdering.
Fastighetsvärderingen är utförd under 202X.

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

3 Köpebrev och tillträde
Tillträde ska ske genom undertecknande av köpebrev, enligt överenskommelse dock
senast XX dagar efter beslut gällande förrättning av fastighet har vunnit laga kraft.

Slutbesked för produktionen ska ha sökts av Exploatören inom XX månader efter att
startbesked har getts.

Lagfart får ej sökas med detta Köp- och genomförandeavtal som grund.
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4 Återgångsklausul
I det fall Exploatören inte fullföljer innebörden av detta avtal inom tidsram eller
enligt punkt 21 i detta avtal, har kommunen rätt att neka tillträde till fastigheten
eller rätt att låta köpet återgå. Handpenningen förfaller i detta fall till Kommunen.
Exploatören har ej rätt att kräva ersättning, i slag det må vara, utom då Kommunen
varit försumliga till den grad att tidsplanen avsevärt fördröjs därom.

5 Avgifter

5.1 Skatter mm.
Exploatören ska betala kostnader för lagfart, nya pantbrev, nya inteckningar och
värdeintyg.

5.2 Plan- och bygglovsavgifter
Markområdet omfattas av gällande detaljplan. Exploatören ska i samband med
erhållande av bygglov erlägga bygglovsavgift enligt Kommunens gällande plan-
och bygglovstaxa.

5.3 Anslutningsavgifter
Samtliga avgifter för anslutning av vatten, avlopp, fjärrvärme, el och fiber etcetera
inom fastigheten bekostas av Exploatören.

5.4 Fastighetsbildning
Kommunen söker och Exploatören bekostar avstyckning enligt markanvisningens
beslut tillsammans med beviljad bygglovsansökan som kartmaterial.

6 Exploateringsområdets skick

Markområdet har sanerats av kommunen. Exploatören har beretts möjlighet och
fått kännedom om rådande mark-och grundförhållanden. Exploatören godkänner
Markområdets skick samt förklarar sig med bindande verkan avstå från samtliga
anspråk på fel eller brister i Markområdet. Kommunen ersätter således inte
Exploatören för eventuella ytterligare saneringskostnader av föroreningar eller
följdkostnader som en sanering kan medföra, exempelvis försening av
exploateringsprojektet. Skulle ytterligare markföroreningar påträffas under
exploateringen är Exploatören ansvarig för att kontakta lämplig instans.

Exploatören ska vidare utföra samt bekosta de ytterligare utredningar och åtgärder
som krävs för byggnationen, såsom, exempelvis ytterligare marksanering, radon-
och arkeologiska utredningar samt utgrävning inom Markområdet.

7 Bebyggelse och upplåtelseformer

Exploatören ska bebygga området enligt bilaga 2, bygglovshandlingar. Avsteg från
något av ovanstående ska skriftligen godkännas av Kommunen.

8 Parkering

PBL:s parkeringsnorm ska följas.
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9 Ledningar

Exploatören ansvarar för och bekostar att byggnationerna ansluts till nödvändig
infrastruktur såsom vatten- och avloppsnät, elnät, fjärrvärme och fiber etcetera.
Avtal träffas av Exploatören med respektive ledningsägare. Anslutningsavgifter
erläggs av Exploatören enligt gällande taxor.

Exploatören bekostar eventuella flyttningar av befintliga ledningar inom
markområdet som föranleds av exploateringen. Exploatören ansvarar för alla
kontakter med ledningsägare och för att avtal upprättas vid eventuell flytt av
ledningar.

Anslutnings- och servicepunkter till nödvändig infrastruktur såsom vatten- och
avloppsnät, elnät, fjärrvärme och fiber etcetera redovisas i separat handling.
Ledningar inom kvartersmark ska utformas enligt Oxelö Energis standard.

10 Anläggningar
I det fall det uppförs anläggningar inom kvartersmarken ska Exploatören bekosta
och utföra byggnad av dessa. Exploatören godkänner att kostnaderna för bildande,
utförande och drift av dessa anläggningar åligger Exploatören.

Utformning av in- och utfarter till och från Markområdet ska ske i samråd med
avdelningen Gata/park på Kommunen.

11 Lekplatser
Lekplatser finns inte angivna i detaljplanen.

12 Dagvatten

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

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

14 Arkeologi
Inga arkeologiska värden är kända för området. Påträffas arkeologiska fynd under
arbetets gång är Exploatören skyldig att rapportera detta till Länsstyrelsen.
Eventuell arkeologisk undersökning bekostas av Exploatören samt Kommunen i
lika delar.

15 Byggtrafik

Exploatören är skyldig att bedriva byggverksamheten så att boende och
verksamheter i området störs så lite som möjligt. En trafikanordningsplan ska
upprättas och godkännas av avdelningen för Gata/park.
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16 Hantering av avfall- och masshantering under byggtiden

Exploatören ansvarar för och bekostar att separering av avfall och schaktmassor
sker under byggtiden. Detta omfattar även Exploatörens underentreprenörer.

Exploatören ansvarar för och bekostar att kvartersmarken anpassas till angränsande
marknivåer vid genomförande, med massor av lagenlig kvalitet och av i övrigt
lämplig beskaffenhet.

Exploatören ska, på egen bekostnad, ta hand om och transportera bort eventuella
överskottsmassor från kvartersmark till lämplig deponi eller annan lämplig plats.
Kommunen tillhandahåller ingen mark för tippning av överskottsmassor.

17 Buller
Byggnader och planlösning ska utformas enligt Boverkets riktlinjer.

18 Tidplan

Exploatören ska i samband med detta avtals påskrivande redovisa en tidsplan för
Kommunen (Mark- och exploateringsenheten) gällande byggstart samt förväntad
byggtid. Preliminär tidplan framgår av bilaga 3.

19 Skadeståndsansvar

Exploatören ska svara för och ersätta samtliga skador som är en följd av
Exploatörens eller dennes underentreprenörers och leverantörers verksamhet i
samband med byggnationen.

Besiktning av närområdet såsom grannfastigheter och dess byggnader som kan
anses bli påverkade av exploateringen, skall ske före byggnationsstart. En
efterbesiktning ska ske innan slutintyg utfärdas. Exploatören ansvarar för att
besiktning utförs och Exploatören bekostar densamma. Åtgärdar inte Exploatören
skador, som konstaterats och dokumenterats vid besiktning, senast i anslutning till
byggnadsarbetenas färdigställande eller efter Kommunens påtalande, kommer vite
att utgå enligt punkt 22 i detta avtal och Kommunen kommer vidare att utföra dessa
arbeten på Exploatörens bekostnad. Kommunen och Exploatören är överens om att
Kommunen fakturerar Exploatören för erforderliga återställningsåtgärder enligt
Kommunens självkostnadspris.

Exploatören kallar ansvariga vid Kommunens Mark- och exploateringsenhet och
Gata/park till besiktning av gator och byggnader innan byggnation påbörjas.

20 Nyttjande av allmän plats under byggtiden

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

Exploatören ska inom fyra (4) månader efter tillträde till fastighet startat
byggnationen, i annat fall kan vite bli aktuell enligt punkt 22.

Om Exploatören inte påbörjat byggnation inom två (2) år från detta avtals
undertecknande återgår köpet. Med byggnation menas stomresning. Handpenning
återbetalas inte.

I det fall byggnation har påbörjats men ej slutförts, ska detta avlägsnas på
Exploatörens bekostnad.

22 Vite

Det är av stor vikt för Kommunen att de planerade åtgärderna genomförs inom den
ovan uppställda tidsramen. Parterna är överens om att genom denna vitesklausul
säkerställa att marken blir bebyggd inom skälig tid och på korrekt sätt så att
Kommunen kan fullfölja sitt bostadspolitiska ansvar samt ur stadsbilds- och
miljösynpunkt. Kontroll, av huruvida Exploatören uppfyllt de i detta avtal
uppställda kraven, ska utföras av Kommunen (aktuell enhet) samt en oberoende,
sakkunnig besiktningsman.
Exploatören kallar och bekostar besiktningsmannen och denna måste godkännas av
Kommunen för att besiktningen ska vara giltig.

Vite skall utgå och erläggas av Exploatören till Kommunen om Exploatören:

Enligt punkt 6, Exploateringsområdets skick
- Ej utfört nödvändiga och kravställda bygglovspliktiga utredningar före

byggnadsstart

- Vite utgår om 1 000 000 SEK

Enligt punkt 7 Bebyggelse och upplåtelseformer

 Ej uppfört byggnader i enlighet med tävlingsbidraget
- Vite utgår om 2 000 000 SEK

Enligt punkt 8, Parkering

 Ej följt parkeringsnorm i enlighet med kommunens riktlinjer vid
bygglovstidpunkten

 Vite utgår om 50 000 SEK per felande parkering

Enligt punkt 9, Ledningar
- Ej uppfyllt förutsättningarna om att byggnationerna ansluts till vatten- och
avloppsnät, elnät och fiber senast 3 år efter erhållet startbesked.

- Vite utgår om 1 000 000 SEK.
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Enligt punkt 10, Anläggningar
Ej färdigställt samtliga anläggningar inom kvartersmark senast 3 år efter ingången
av detta avtal.

- Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 12, Dagvatten

 Ej genomfört samråd rörande dagvattenledning med Oxelö Energi samt
Bygglov före byggstart.

 Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 15, Byggtrafik

 Ej uppvisat upprättad trafikanordningsplan och fått denna godkänd av
avdelningen för Gata/park, före byggstart.

 Vite utgår om 100 000 SEK.

Enligt punkt 16, Avfalls- och masshantering under byggtiden

 Ej hanterat avfall och massor i enlighet med detta avtals punkt 16

 Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 17, Buller

 Byggt bostäder som ej uppfyller Boverkets riktlinjer

 Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 18, Tidplan

 Ej uppvisat upprättad tidplan och fått denna godkänd av Kommunen
(Mark- och exploateringsenheten) före byggstart.

 Vite utgår om 500 000 SEK.

Enligt punkt 19, Skadestånd

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

 Vite utgår om 1 000 000 SEK.

Enligt punkt 20, Nyttjande av allmän plats under byggtiden

 Använder Kommunens fastighet som upplag för schaktmassor,
upplagsplats, parkeringeller annat tillfälligt nyttjande utan erhållet skriftligt
godkännande.

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

Enligt punkt 21, Utbyggnadstakt och byggnadsskyldighet

 Ej påbörjat byggnation senast 4 månader efter tillträde till fastighet. Vite
utgår om 50 000 SEK per påbörjad månad efter 4 månader.

 Ej ansökt eller erhållit slutbesked/interimistiskt slutbesked för byggnation
inom tre år från erhållen lagfart. Vite utgår om 100 000 SEK per påbörjad månad
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som slutbesked försenas.

Viten enligt detta avtal ska omräknas med konsumentprisindex (totalindex) för
oktober 2022 som basmånad. Viten ska justeras så att de följer indexändringarna
fram till den tidpunkt då de förfaller till betalning. Vitena ska dock lägst uppgå till
det belopp som anges i respektive paragraf.

Vitesbelopp förfaller till betalning 30 dagar från den tidpunkt då vitesgrundande
omständigheter anmälts till Exploatören.

Det tidsspann som vitesbeloppen grundar sig på enligt ovanstående punkter ska
flyttas fram om Exploatören hindras från att erhålla startbesked eller
genomföranden av byggnation på grund av:
a) Omständigheter som beror på Kommunen

b) Myndighetsbeslut som medför allmän brist på hjälpmedel, material, vara
eller begränsning av arbetskraft.
c) Strejk, blockad, lockout eller annan orsak som anges i kap 4, §3 punkt 3
och 5 i ABT06. Dock ej orsakad av Exploatören eller någon av Exploatören
anlitad.

Exploatören ska skriftligen till Kommunen påvisa orsaker för att begära
framflyttning och förlängning av tider för fullgörande. Begäran medges skriftligen
av Kommunen efter prövning.

Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla skadestånd
för den skada som Kommunen lider på grund av Exploatörens avtalsbrott.

Uppkommer skada för tredje man på grund av Exploatörens verksamhet kopplat till
fastigheten svarar Exploatören tillfullo för detta.

23. Informationsplikt
Det är Exploatörens ansvar att informera anlitade arkitekter, konsulter,
entreprenörer m.fl. om relevanta delar av detaljplanens, gestaltningsprogrammets
och detta avtals innehåll och bestämmelser samt att se till att denna information
delges till likaledes relevanta huvudpersoner på byggarbetsplatsen såsom platschef
och arbetschef.

24. Säkerhet
Någon moderbolagsborgen skall ej erläggas.

25. Dröjsmålsränta
Erläggs inte kapitalskuld på bestämd förfallodag skall dröjsmålsränta enligt §6
räntelagen utgå för tiden från förfallodagen på fordringen tills full betalning sker.

26. Tvistelösning
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol och svensk lag ska
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tillämpas.

27. Överlåtelse av avtal och fastighet
Exploatören får inte utan kommunens godkännande överlåta detta avtal på annan
part än helägt bolag inom exploatörens koncern utan kommunens skriftliga
godkännande. Vid överlåtelse av fastigheten kvarstår ansvar och skyldigheter enligt
avtalet i sin helhet på Exploatören.

28. Handlingar
Till avtalet bifogas följande handlingar
Bilaga 1 - Karta över Markområdet

Bilaga 2 – Bygglovshandlingar

Bilaga 3 – Exploatörens preliminära tidplan för genomförande

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

Oxelösunds Kommun RE Equity Fund AB

_________________________________ _________________________________
Ort och datum Ort och datum

_________________________________ _________________________________
Underskrift Underskrift

_________________________________ _________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande

_________________________________ _________________________________
Underskrift Underskrift

_________________________________ _________________________________
Namnförtydligande Namnförtydligande
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Datum Dnr

2023-01-17 MEX.2020.130

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Köparen, OBOS Mark AB överlåter fastighet Körsbäret 1 till

LSS Körsbäret Fastighetsutveckling i Oxelösund AB

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

OBOS Mark AB medges överlåta fastigheten Körsbäret 1 till LSS Körsbäret
Fastighetsutveckling i Oxelösund AB.

2. Sammanfattning
OBOS Mark AB inkom under hösten 2020 med en förfrågan angående köp av fastigheten
Körsbäret 1. Kommunstyrelsen tog beslutet om försäljning 2021-03-17 § 33 och köpet
genomfördes.

Byggnationen håller på att slutföras och OBOS Mark AB avser att överlåta fastigheten
Körsbäret 1 till LSS Körsbäret Fastighetsutveckling i Oxelösund AB. Ansökan har lämnats
till Lantmäteriet och de har tagit beslut att ansökan om lagfart skall skjutas upp eftersom
det finns ett förbehåll på överlåtarens, OBOS Mark AB´s, lagfart. Enligt köpebrev som är
skrivet mellan parterna skall Oxelösunds kommun lämna medgivande till överlåtelsen. För
att Lantmäteriet skall kunna bevilja lagfart behöver ärendet kompletteras med handling som
visar att förbehållet är uppfyllt eller handling som visar att förbehållet inte längre gäller.

I dialog med representant för OBOS Mark AB har Oxelösunds kommun fått information att
överlåtelsen sker till koncerninternt bolag. Vidare anger de att inga förändringar kommer att
ske med anledning av överlåtelsen i det hyresavtal som är tecknat med kommunen,
bedömning görs även att överlåtelsen inte bidrar till ändringar av inflyttningsdag.

Med ovanstående anledningar lämnar kommunstyrelseförvaltningen rekommendation till
kommunstyrelsen att lämna medgivande att överlåtelse kan ske mellan OBOS Mark AB
och LSS Körsbäret Fastighetsutveckling i Oxelösund AB.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Johan Persson Maria Malmberg
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
Mex (FÅ)
Lantmäteriet (FK)

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen
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Datum Dnr

2022-12-27 KS.2021.135
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2007-
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
registrator@oxelosund.se

Övergång till kranvatten från havsvatten
Ramdalsanläggningen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna investeringen på 1030 tkr för övergång till kranvatten

2. Investeringen på 1030 tkr finansieras från investeringsreserven

3. Attestant är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
Bad- och sportanläggningen Ramdalen är idag en havsvattenbaserad badanläggning som
har besökts av cirka 350 000 gäster sedan 2019. Sjukvården i Sörmland har sedan 2019,
upptäckt infektion med bakterien mycobacterium marinum i sår på tår eller fötter hos tio
personer. För samtliga drabbade anger Region Sörmland att en gemensam källa är bad vid
Ramdalsbadet.

Med anledningen av upptäckten av bakterien mycobacterium marinum stängdes simhallen
den 21 december 2021 för att åter öppna den 26 december 2021. Under stängningen
gjordes extra rengöring samt åtgärder kopplade till reningsverket genomfördes. Efter
rengöringen har det tillkommit två personer som har fått bakterien och det är nu totalt tio
personer där de smittade har gemensamt att alla 10 personer har badat i badhuset.

Då de senaste två fallen har uppkommit långt efter tidigare åtgärder indikerar det att
tidigare åtgärder inte har haft avsedd effekt. Smittskyddsläkaren anser det rimligt att
smittan med mycobacterium marinum är kopplad till badhuset och det saltvatten som
används i bassängerna. Smittskyddsläkaren gör bedömningen att smittan fått sådan
spridning att man bedömer den som allvarlig och att smittspridningen bör upphöra snarast
och att effektiva åtgärder genomförs för att undanröja risken för att badhuset ska utgöra en
smittkälla och orsaka infektioner med mycobacterium marinum.

Smittskyddsläkaren tillsammans med miljöenheten på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen anser att övergång till kranvatten är den åtgärd som ska
tillämpas. Oxelösunds kommun har därför fått rekommendation av smittskyddsläkare och
Miljöenheten vid Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att övergång sker från
havsvattenbaserad anläggning till kranvattenbaserad anläggning. Kommunen väljer att följa
de rekommendationer vi fått och det innebär att vi genomför att vi byter från saltvatten
(havsvatten) till kranvatten i badhuset. Oxelösunds kommun utför dessa åtgärder frivilligt
för att undvika att få ett föreläggande från Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Martin Englund

Kommunstyrelsen
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Datum

2022-12-27 KS.2021.135

3. Ärendet
För att utföra rekommenderade åtgärder behöver Oxelösunds kommun stänga badhuset
för att byta från saltvatten- till kranvattenbaserad anläggning. I väntan på leveransen på
ca 8–10 veckor av ny klortillverkare kommer Oxelösund kommun chockklorera
bassängerna en gång i veckan samt utföra rörarbeten för övergång till kranvatten.
Efter varje chockklorering kommer Medley att utföra en noggrann städning runt
bassängerna och duschutrymmena. I samband med att bassängerna töms på vatten
under två veckor byts klortillverkaren ut till en tillverkare som är anpassad för kranvatten.

Efter att bassängerna är tömda inklusive tömning av utjämningstanken kommer arbetet
med att installera klortillverkaren och montage av tekniskutrustning som förenklar
rengöring av skvalprännor och omkringliggande ytor att ske. Parallellt med det kommer
simhall med bassänger inklusive duschutrymmena och utjämningstanken att
rengöras/saneras. Efter att klortillverkaren är monterad och bassängerna är
rengjorda/sanerade kommer vår entreprenör att utföra en filtertvätt av sandfiltret. När
alla åtgärder är utförda fylls bassängerna på med kranvatten och det tar
uppskattningsvis två veckor att fylla bassängerna.

Denna övergång från saltvatten till kranvatten ger en ökad driftskostnad på 120 000 kr/år.
Rörlig kostnaden för VA baseras på 22kr/kbm för kranvatten och simhallen kommer
förbruka ca 15 kbm/dag. Vid service och eventuell urtappning av hela vattenreningen så
kostar vattenfyllning ca 20 000 kr.

Preliminär tidplan för åtgärder som kan komma justeras pga tidigare leverans av material:

Vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Genomgång av lekutrustning

Avstämningsmöten med Miljö

Utredning Städkemi

Chockklorering av bassänger

Medley städning veckovis

Tömning av bassänger

Tömma utjämningstanken

Simhallen stängd

Installation kallvatten

Rengöring av bassänger

Påfyllnad av stadsvatten (kranvatten)

Montage av klorutrustning

Montage av automatisk klorering av

spolsystem

Ny backventil till cirkulationspump

Filtertvätt av sandfilter

Rengöring av utjämningstank

Påfyllning av utjämningstank

Uppgradera styrsystem

Provtagning av vatten inför öppning

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna investering om 1030 tkr för att övergå från
havsvattenbaserad anläggning till kranvattenbaserad anläggning. Finansiering föreslås ske
ur investeringsreserven.



Tjänsteskrivelse 3(3)

Datum

2022-12-27 KS.2021.135

4. Ekonomi

Johan Persson Martin Englund
Kommunchef fastighetsförvaltare

Beslut till:
Controller (FK)

Fastighetsförvaltare (FÅ)

Fastighetsekonom (FK)

Kustbostäder (FK)

Kultur och fritidsförvaltningen (FK)

Händelser Belopp (tkr)

Projektledning 32

Sanering efter tömning 100

Utbyte av klortillverkare, rengöring av filter 276

Rördragning för kallvatten 200

Ny backventil till cirkulationspump 67

Montage av automatisk klorering av
spolsystem

214

Desinficeringsmedel och utrustning 50

Medel för oförutsedda händelser 10 % 91

Summa 1030
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   Regionstyrelsen, Region Sörmland 
   Vård- och omsorgsnämnden, Eskilstuna kommun 

 Socialnämnden, Flens kommun 
 Socialnämnden, Gnesta kommun 

   Vård- och omsorgsnämnden, Katrineholms kommun 
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   Socialnämnden, Vingåkers kommun 

Gemensam granskning av samverkan kring 

utskrivningsklara patienter 

 
Revisorerna i Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, 
Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds 
kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun samt Vingåkers kommun har 
gemensamt uppdragit åt EY att genomföra en granskning med syftet att 
bedöma om regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar för social 
omsorg i kommunerna säkerställer en ändamålsenlig process för samverkan 
kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social omsorg av 
god kvalitet främjas. 
 
Granskningen visar att samverkan sker, men att den inte sker i den form 
som parterna kommit överens om. Rutinerna är inte förankrade hos alla 
medarbetare, kommunikation hanteras genom andra kanaler och patienten är 
inte involverad i enlighet med lagens intentioner. Det finns många olika 
orsaker bakom detta och vår bedömning utifrån granskningen är att ingen 
enskild aktör kan hållas ansvarig. Samtliga kan vidta åtgärder för att bidra 
till en förbättrad utskrivningsprocess. 
 
En central del i arbetet med att säkerställa en trygg hemgång med vård- och 
omsorgsinsatser av god kvalitet är genomförandet av samordnad individuell 
planering (SIP) där patient eller närstående ska ges möjlighet att delta. Där 
är bedömningen att lagens intentioner inte uppfyllts. Det saknas 
dokumentation över hur ofta SIP sker och i granskningen framkommer att 
SIP endast sker i en liten del av de fall där patienten har ett fortsatt behov av 
stöd.   

För kännedom: 
Enligt sändlista, sid 5 
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EY beskriver i sin granskningsrapport att det också i kommunerna finns en 
frustration över att sjukhusen inte kallar till SIP i vad som av övriga aktörer 
uppfattas som komplicerade fall. Granskningen belyser också att den 
regionala primärvården har en passiv roll i planeringen. EY betonar dock att 
kommunen också har ett ansvar och en möjlighet att, enligt 
socialtjänstlagen, initiera arbetet med en samordnad individuell plan vid 
behov. Kommunen bör för den enskildes skull göra detta vid behov och 
fortlöpande anmäla avvikelser om regionen inte hörsammar kallelsen. 
 
EY framhåller att kommunikationen mellan kommunens 
biståndshandläggare och slutenvård fungerar väl i de flesta fall, men att 
information ofta kompletteras eller förmedlas genom andra kanaler än 
Prator. Granskningen visar att biståndshandläggare i flera kommuner 
glömmer bort att tillfråga den kommunala hemsjukvården inför att en 
patient markeras som möjlig att ta hem. En genomgående observation är 
också att intervjuade företrädare för hemtjänsten upplever att 
informationsutbytet sker för sent för att ge goda förutsättningar för 
planering, samt att överlämningen brister när flera olika utförare av 
hemtjänst ger stöd till samma brukare (exempelvis när separat nattpatrull 
förekommer). EY menar på att det finns goda skäl för kommunerna att se 
över sitt interna informationsflöde med anledning av utskrivningsprocessen, 
och inte enkom fokusera på kommunikationen gentemot regionen. 
 
Av den länsgemensamma överenskommelsen framgår att parterna är 
överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i slutenvård. Att säkerställa god följsamhet till rutinerna 
vid utskrivning, för att säkra en trygg hemgång och en sammanhållen 
vårdkedja lyfts i rapporten fram som en central insats för att motverka 
undvikbara återinskrivningar.  
 
EY uppmärksammar i rapporten att det i samband med utskrivning och 
hemgång finns flera komplicerande faktorer som försvårar samverkan.  
Från slutenvården framförs kritik mot att patienter återinskrivs på sjukhus 
av icke-medicinska skäl. Förekommande orsaker uppges vara att 
bostadsanpassningar, hjälpmedel, medicin eller förbruksmaterial inte finns 
på plats enligt plan. Ansvaret för sådana insatser är delat mellan kommunen 
och regionens verksamheter. EY bedömer att uppföljning, utvärdering och 
analys kan utvecklas både i kommunerna och i regionen i syfte att minska 
undvikbara återinskrivningar. 
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Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar revisorerna i 

respektive kommun att berörd nämnd, i respektive kommun: 

 
• Säkerställer att medarbetarna tar initiativ till samordnad individuell 

planering, när behov finns, om sjukhuset eller vårdcentralen inte tar sitt 
kallelseansvar. 

• Säkerställer att kommunikationen mellan biståndshandläggare och 
samtliga involverade utförare av insatser fungerar väl, med avseende på 
exempelvis framförhållning och utförarnas behov av information. 

• Utvecklar rapporteringen av avvikelser till regionen, och återkopplar på 
avvikelserapporter från regionen. 

• Följer upp återinläggningar av patienter för att bevaka att de kommunala 
insatserna i samband med hemgång sker på ett tryggt och säkert sätt. 

 

Mot bakgrund av granskningens resultat rekommenderar regionens revisorer 

att regionstyrelsen: 

 
• Säkerställer att patienter bereds möjlighet att vara delaktiga genom att erbjudas 

samordnad individuell planering på sjukhus eller i hemmet vid behov av fortsatt 
stöd från flera huvudmän. 

• Säkerställer att mer kunskaps-, process- och metodstöd gör det lätt för regionens 
olika yrkesgrupper att göra rätt i utskrivningsprocessen. Detta bör särskilt 
omfatta: 
 a) att öka kunskapen om kommunens uppdrag, kompetens och förutsättningar 
 b) att en större del av planeringen inför utskrivning behöver ske tidigare 
under vårdtiden 
 c) kommunikation mellan parterna, med särskilt beaktande av kommunikation 
med sällananvändare i Prator 
 d) vikten av att säkra upp att rätt hjälpmedel och aktuell läkemedelslista finns 
vid hemgång. 

• Tydliggör vad uppdraget fast vårdkontakt i primärvården innebär och vilka 
förväntningar och förutsättningar som finns. 

• Säkerställer en gemensam avvikelsehantering så strukturella problem i 
utskrivningsprocessen fångas upp och åtgärdas. 

• Säkerställer ett målinriktat arbete med att minska andelen återinläggningar inom 
slutenvården som orsakas på grund av brister i samordning och planering. 
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Revisorerna i regionen önskar svar från regionstyrelsen och respektive 
kommunrevision önskar svar från respektive adresserad nämnd med 
uppgifter om verkställda och planerade åtgärder senast den 31 mars 2023. 

 
Enligt uppdrag, 
 
Gustaf Wachtmeister   Tommy Kvarsell 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Region Sörmland   Eskilstuna kommun 
 
 
Marina Bladh   Sune Åkerlind 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Flens kommun   Gnesta kommun 
 
 
Mårten Grothérus   Anne-Marie Wigertz 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Katrineholms kommun  Nyköpings kommun 
 
 
Eva Asthage   Jens Persson 
Revisionens ordförande  Revisionens ordförande 
Oxelösunds kommun   Strängnäs kommun 
 
 
Ann-Sofie Soleby-Eriksson  Sören Ericsson 
Revisionens ordförande   Revisionens ordförande 
Trosa kommun   Vingåkers kommun 
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Sändlista 

Region Sörmland 

Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan 
Jan Grönlund, regiondirektör 
Magnus Johansson, t f hälso-och sjukvårdsdirektör 
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Anna Ormegard, divisionschef Division primärvård 
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Kommunfullmäktige 
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 Sammanfattade slutsatser 

EY har på uppdrag av revisorerna i Region Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta 
kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, 
Trosa kommun samt Vingåkers kommun genomfört en granskning med syftet att bedöma om 
regionstyrelsen och respektive nämnd med ansvar för social omsorg i kommunerna säkerställer en 
ändamålsenlig process för samverkan kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social 
omsorg av god kvalitet främjas.  

I detta avsnitt framgår EY:s sammanfattade slutsatser och bedömningar. De förtroendevalda 
revisorerna i de medverkande kommunerna har med utgångspunkt i granskningen själva bedömt 
vilka rekommendationer de vill rikta till respektive granskad nämnd, med hänsyn till lokala 
förutsättningar och iakttagelser. Rekommendationerna till respektive nämnd som omfattats av 
granskningen i kommunerna samt regionstyrelsen framgår av revisorernas gemensamma missiv 

Det finns en tydlig styrning och starka incitament för samverkan 

Genom införandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) har 
det tillkommit lagstadgade krav och tydligare former för hur regionen och kommunerna ska skapa en 
effektivt sammanhållen planeringskedja som bidrar till kortare väntetider i vården. Vår bedömning är 
att regionen och kommunerna har tecknat en överenskommelse som ger en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning för styrning av det övergripande arbetet. Inga förändringar har skett i dessa 
avseenden under revisionsåret 2022. 

På lokal nivå varierar formerna för styrning av arbetet med utskrivningsprocessen. I ett fåtal av de 
granskade kommunerna har specifika mål eller indikatorer beslutats av kommunfullmäktige eller 
ansvarig nämnd. Eftersom samverkan i hög grad är reglerad genom lag och överenskommelse 
bedömer vi inte att frånvaron av politisk styrning i övriga kommuner är anmärkningsvärd. 
Återrapportering till nämnd sker på förekommen anledning, vid större förändringar eller problem.  

Av LUS framgår att region och kommuner gemensamt ska utarbeta kompletterande riktlinjer till 
lagstiftningen. Sådana riktlinjer har utarbetats av regionen och kommunerna i samverkan. Vi 
bedömer att dessa på ett rimligt sätt omsätter lagstadgade krav i en tydlig process på operativ nivå, 
men att vissa otydligheter har noterats på genomförandenivå. I flertalet kommuner har 
organisatoriska anpassningar skett på tjänstemannanivå sedan införandet av LUS.  

Metodstödet genom Samverkanswebben bedöms vara otillräckligt. Vi rekommenderar därför 
regionstyrelsen och ansvariga nämnder att säkerställa eller efterfråga utbildningsinsatser och 
stödmaterial. Det som främst efterfrågas i intervjuer är checklistor eller processbeskrivningar 
riktade till specifika yrkesgrupper, samt utförligare vägledning i vanliga problemsituationer 
(exempelvis utskrivning efter kontorstid eller vid semesterperioder). 

Det finns gemensamma rutiner men de efterlevs inte av parterna 

Samverkan kring enskilda patientärenden regleras i den gemensamma riktlinjen för trygg och 
effektiv samverkan. Riktlinjerna beskriver hur regionens slutenvård och primärvård respektive 
kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård ska agera i de olika aktiviteterna i 
utskrivningsprocessen. Samverkan sker, men vi noterar i granskningen att aktörernas följsamhet till 
riktlinjerna varierar, kommunikation hanteras genom andra kanaler än genom Prator och patienten 
är inte involverad i enlighet med lagens intentioner. Det finns många olika orsaker bakom detta och 
vår bedömning är att både region och kommuner kan vidta åtgärder för att bidra till en förbättrad 
utskrivningsprocess. 

En central del i LUS är att samverkan i utskrivningsprocessen ska inledas redan vid inskrivning. För 
att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska göras beskrivs utskrivningsprocessen i tre olika 
färgkoder beroende på komplexitet: grön, gul och röd utskrivningsprocess. Av granskningen framgår 
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att aktörerna inte har samsyn kring vilken processfärg som ska tillämpas. Kommunerna beskriver att 
de har upplevt en ökad förskjutning där tidigare röda processer har blivit gula likväl som att gula 
processer nu bedöms som gröna. Detta utan förändring i bedömningen av patientens tillstånd och 
behov, vilket innebär att patienter kan ha omfattande behov av omvårdnad, sjukvård eller 
bostadsanpassning i en lägre processnivå. Kommunerna beskriver också en breddning av den gula 
processen vilken kan vara ”allt ifrån ljusgul till orange”. Det beskrivs också att val av process skiljer 
sig mellan sjukhus och mellan avdelningar trots likvärdiga behov hos patienten. Slutenvården delar 
bilden av att antalet röda processer totalt sett är färre för tillfället. Fördelningen har inte analyserats.  

Vi ser en risk i att den detaljerade aktivitetsfördelningen i riktlinjen riskerar att medföra att de olika 
aktörerna huvudsakligen fokuserar på sin egen del av samverkan och att helhetsperspektivet utifrån 
patientens hela resa genom vårdkedjan åsidosätts. Beskrivningen av utskrivningsprocessens olika 
faser är utförlig men flödet av aktiviteter kopplade till utskrivningsprocessen är invecklade och 
tidsmässigt utdragna, vilket kräver både kunskap och kontinuitet bland medarbetarna. Vår 
bedömning är att respektive sjukhusledning behöver säkerställa att det finns interna rutiner i form 
av exempelvis checklistor som leder till att utskrivningsplanering initieras redan vid inskrivning för 
de patienter som är i behov av fortsatt stöd från regional primärvård, hemsjukvård eller socialtjänst 
efter utskrivning. En framgångsfaktor som lyfts fram både inom slutenvården och hos övriga aktörer 
är att sjukhusavdelningarna utser medarbetare med ett särskilt ansvar för att koordinera 
utskrivningsprocessen. Vid de granskade sjukhusen varierar det mellan olika verksamheter i vilken 
grad sådana funktioner tillämpas. 

Enligt LUS ska en fast vårdkontakt utses av verksamhetschef inom vårdcentralen, när ett 
inskrivningsmeddelande mottagits och innan patienten skrivs ut. För denna roll tillämpas funktionen 
samordningssjuksköterska som i första hand arbetar med multisjuka och äldre. I granskningen 
noterar vi att samordningssjuksköterskan i hög grad fungerar som en administrativ samordnare utan 
rimliga förutsättningar att ta det helhetsansvar för patientens fortsatta sjukvård efter utskrivning 
som är lagens intention. Ambitionen kan i många fall vara att vid senare tillfälle utse en annan fast 
vårdkontakt i lagens mening. Vi bedömer att regionstyrelsen behöver tydliggöra vad uppdraget 
innebär och vilka förväntningar och förutsättningar som finns. Samtidigt bedömer vi det vara 
väsentligt att vårdcentralerna utarbetar lokala rutiner för hur och när en fast vårdkontakt bör utses, 
vilka uppgifter som ingår i uppdraget och vilken personal som kan ta på sig uppdraget. Om 
ambitionen är att tillämpa en initial samordnande kontakt för utskrivningen som sedan överlämnar 
till en fast vårdkontakt eller läkarkontakt bör detta beröras i riktlinjerna. Dessa utvecklingsområden 
är kritiska eftersom den fasta vårdkontakten spelar en avgörande roll för att patientperspektivet ska 
kunna säkerställas genom hela vårdkedjan.  

Ett problem under vårdtiden och i samband med utskrivning är bristande informationsöverföring 
mellan aktörerna. I Prator saknas ofta nödvändig information, med konsekvensen att kommunernas 
medarbetare inom både myndighet, hemtjänst och hemsjukvård får ringa sjukhusen och söka 
kompletteringar över telefon. Samverkan blir mer personbunden och viktig informationsöverföring 
riskerar att gå förlorad. Det blir också en ökad belastning för sjukhusen att bemöta förfrågningarna. 

Kunskapen om utskrivningsprocessen och om varandra behöver stärkas 

En vanligt förekommande diskussion mellan kommun och sjukhus handlar om ifall en patient är 
färdigbehandlad eller inte. Konflikten bottnar ofta i en felaktig bild av tillgänglig kompetens och 
resurser inom den kommunala verksamheten, där utskrivande läkare av kommunerna upplevs ha 
orimligt höga förväntningar på vilken vård- och omsorg patienten kommer att få av kommunen. 
Intervjuade korttidsboendechefer beskriver att de förväntas ta emot mer sjuka personer än vad de 
har resurser att omhänderta sett till boendets personaltäthet och kompetensnivå. Därtill beskrivs att 
anhöriga från sjukhuset får en felaktig bild av vad korttidsboende innebär, om kommunernas 
möjlighet att erbjuda en korttidsplats samt av formerna för behovsprövning av dessa. 

Flera läkare och sjuksköterskor belyser att patienter med rätta kan bedömas vara färdigbehandlade 
inom deras akut- eller specialistvårdsavdelning, men fortfarande ha ett stödbehov som överskrider 
vad som ges inom ramen för korttidsboende eller eget boende. Det framkommer frustration från 
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flera håll över otydliga, ineffektiva eller okända gränsdragningar mellan korttidsboende som 
uppfattad vårdinstans, kommunal hemsjukvård och specialistvård som exempelvis SSIH, där 
palliativa patienter lyfts fram som särskilt utsatta. Flera intervjuade lyfter fram att en översyn av 
arbetet med mobila specialistteam och jourteam skulle kunna vara en möjlig väg framåt. Det 
framkommer även att det finns en upplevd brist på rehabiliteringsplatser i regionens regi för vissa 
patientgrupper. Läkare belyser att många patienter återinläggs av icke-medicinska skäl, exempelvis 
att det saknas sjukvårdsrelaterat förbrukningsmaterial i hemmet när hemtjänsten ska utföra 
insatser; samtidigt som hemtjänsten belyser att rätt förbrukningsmaterial ofta saknas när patienten 
skrivs ut från sjukhus.  

Ovan beskrivna konfliktytor är exempel på bristande kunskap och förståelse för varandras 
organisatoriska förutsättningar och arbete utefter skilda lagstiftningar. För att de gemensamma 
rutinerna i högre utsträckning ska efterlevas av samtliga aktörer ser vi i ett behov av att stärka 
kunskapen om utskrivningsprocessen, varandras organisatoriska förutsättningar samt skilda 
lagstiftningar.  

Utskrivningsprocessen går fort och mycket behöver hända på slutet 

Av samtal med biståndshandläggare och hemtjänsten framgår att sjukhusen tar kontakt med 
hemtjänsten för överenskommelse om lämplig tid för hemgång innan kommunens biståndsenhet har 
meddelat att kommunen är klara med sin planering. De intervjuade upplever också att det är vanligt 
förekommande att patienter skrivs ut med kort varsel på fredag eftermiddag, inför storhelger, inför 
semestertider, kvällstid när rehab inte är tillgängliga, när det är minst antal vårdplatser på sjukhuset 
och störst personalbrist inom hemtjänsten. Vår sammanställning över registrerade utskrivningsklar-
datum i Prator tyder dock på att fördelningen över veckodagar är jämnt fördelad. Upplevelsen av den 
ökade belastningen på obekväma tider bör ändå tas på allvar. Om informationen i Prator har varit 
bristfällig har kommunen inte tillräcklig kännedom om patientens behov och förutsättningar. Om 
information ändras eller tillkommer sent är det inte säkert att de funktioner som bevakar Prator 
hinner upptäcka och vidareförmedla uppgifter. Enligt riktlinjen ska nytillkommen information på 
kvällar och helger alltid meddelas via telefon för att säkerställa att informationen når fram, vilket 
enligt intervjuade inte alltid sker. Därtill kan det enligt processflödet vara en grön patient, men som 
kommunerna bedömer vara en patient med stor komplexitet eller i behov av omfattade insatser, 
vilket kräver planering och erfaren personal. Hemtjänsten beskriver att de i nästan samtliga fall 
anpassar sig och hanterar oplanerade och sena utskrivningar men att det tar mycket tid och resurser 
i anspråk. I enstaka fall leder det till undvikbara återinskrivningar. Det beskrivs vara ett stort 
bekymmer och skapar negativa följder för såväl patientens välmående som för samverkan.  

Enligt den länsgemensamma riktlinjen är ’kommunklar’ ett meddelande som kommunen ska skicka 
för att informera slutenvård och öppenvård om när kommunens åtagande tidigast kan verkställas. 
Ibland brister kommunikationen och biståndshandläggaren markerar patienten som kommunklar 
utan att hemsjukvården är redo. Det är biståndshandläggarna som hanterar kommunikationen via 
Prator och är de som förmedlar när kommunen är kommunklar. Biståndshandläggarna arbetar 
utifrån socialtjänstlagen, men markeringen kommunklar ska även omfatta hemsjukvården som får 
sitt uppdrag från läkare enligt hälso- och sjukvårdslagen samt rehab som arbetar utefter samma 
lagstiftning. En vanligt förekommande situation är att hemsjukvård eller rehab inte har hunnit 
säkerställa att patienten kan komma hem. Problemet skulle sannolikt kunna undvikas om fler 
enheter, utöver biståndshandläggarna, hade tillgång till Prator eller att kommunklar markeras 
separat för SoL och HSL-insatser. Flera av kommunerna har arbetat för att stärka upp sina rutiner 
kring detta under 2022. Vidare kritiseras sjukhusen för att inte särskilja begreppen utskrivningsklar, 
hemgångsklar och kommunklar. Intervjuade inom kommunerna beskriver att det förekommer 
situationer där sjukhusen skickar hem en patient så fort han eller hon är markerad som 
utskrivningsklar i Prator, utan att invänta kommunklar. 

Merparten av de intervjuade förmedlar en bild av att utskrivningsprocessen i deras uppfattning går 
för fort och att utskrivningen i många fall hade blivit bättre om patienten vårdades på sjukhus en dag 
till. Våra iakttagelser i granskningen tyder dock på att det finns moment att utveckla som inte beror 
på tidsbrist. Genom att initiera en större del av planeringen tidigare under vårdtiden, forma en mer 
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välfungerande intern och extern kommunikation mellan aktörerna och säkra kunskap och förståelse 
för varandras organisation är vår uppfattning att en till dag på sjukhus inte är nödvändig. 

Parternas fortsatta stöd samordnas utan patientens delaktighet 

En central del i arbetet med att säkerställa en trygg hemgång med vård- och omsorgsinsatser av god 
kvalitet är genomförandet av samordnad individuell planering (SIP) där patienten eller närstående 
ska ges möjlighet att delta. Vår bedömning är att lagens intentioner avseende SIP inte har uppfyllts. 
Det saknas dokumentation över hur ofta SIP sker, men av intervju framkommer att SIP endast sker i 
en liten del av de fall där patienten har ett fortsatt behov av stöd.  

Av den länsgemensamma rutinen framgår att ansvaret för att kalla till SIP skiljer sig beroende på 
processfärg. Vid röd och gul process ska sjukhuset initiera SIP; vid uppföljning av gul process är 
vårdcentralen huvudansvarig och vid grön process ligger ansvaret på både kommun och vårdcentral. 
Samtliga har alltid möjlighet att påkalla behovet. Medicinskt ansvariga sjuksköterskor lyfter att SIP 
inte alltid initieras i tid av sjukhusen ens vid komplicerade fall, exempelvis patienter med trakeostomi 
där det enligt separat överenskommelse alltid ska ske en riskbedömning och SIP. Genom att 
säkerställa att SIP sker i större omfattning kan regionen på ett strukturerat sätt förvissa sig om att 
patienten och närstående kan vara delaktiga i utformningen av utskrivningen och den efterföljande 
vården. 

Av intervjuer framkommer en samstämmig bild från kommuner och sjukhus om att vårdcentralerna 
uteblir eller tar en passiv roll vid SIP-möten. Intervjuade från vårdcentralerna känner igen 
beskrivningen och upplever sig inte ha en nödvändig roll i dessa SIP-möten. Vi noterar dock att 
vårdcentralerna är delaktiga i utskrivningsprocessen på andra sätt än att medverka vid SIP. 
Uppföljningsansvaret att ringa en utskriven patient inom sju dagar är ett viktigt exempel.  

Enligt riktlinjen ska en trygg och säker utskrivning från sluten vård bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. En konsekvens av att planeringen mellan parterna huvudsakligen sker 
genom Prator och telefon är att patienten inte är delaktig och inte heller har mer insyn än vad som 
förmedlas av behandlande läkare eller annan vårdpersonal på sjukhuset. Den fasta vårdkontakten i 
form av samordningssjuksköterska på vårdcentralerna tar inte kontakt med patienten förrän efter 
hemgång. Kommunikationen med patienten förefaller därtill vara i otakt mellan parterna. Flera av de 
intervjuade biståndshandläggarna beskriver att de ibland kontaktar patienter som ännu inte har 
informerats av sin läkare om förestående utskrivning, och som blir illa berörda av beskedet. 
Intervjuade läkare beskriver i gengäld att de ofta mottar frågor från både patienter och anhöriga om 
vad som kommer att hända efter utskrivningen, där osäkerhet kring fortsatt kommunalt stöd skapar 
stor oro hos patienten dagarna före hemgång. 

Rätt stöd finns inte alltid på plats vid hemgång 

I samband med utskrivning och hemgång finns det flera komplicerande faktorer som försvårar 
samverkan. Att sjukhusens preliminära utskrivningsdatum förändras med kort varsel skapar problem 
i planeringen för både kommuner och regionens primärvård. I många fall finns det medicinska skäl 
till snabba förändringar och detta behöver alla parter ha förståelse för. Samtidigt bedömer vi att 
respektive sjukhusledning kan underlätta processen genom att säkra rutiner där de preliminära 
utskrivningsdatumen omprövas löpande och med så lång framförhållning som möjligt.  

En kritisk del i utskrivningsprocessen är att nödvändiga hjälpmedel finns på plats när patienten 
skrivs ut. Det kan exempelvis handla om hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning för att klara 
förflyttning, toalettbesök och nutrition. Det finns logistiska utmaningar kring förskrivning av 
hjälpmedel till inneliggande patienter. Det kan krävas hembesök för att kunna planera eller bedöma 
behovet av anpassningar och hjälpmedel, vilket inte alltid är möjligt när patienten är inneliggande. 
Efter utskrivning är patienten inte alltid tillgänglig för att ta emot leverans eller kan vara fysiskt 
förhindrad att öppna dörren vilket kräver samordning med anhöriga, hemtjänst eller primärvård. 
Intervjuade enhetschefer inom hemtjänst beskriver att hembesök sker mycket sällan och att 
hemtjänstens kunskap om förutsättningarna i hemmet sällan efterfrågas. Därutöver beskriver 
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sjukhusen att det inom den regionala rehabiliteringsverksamheten finns bemanningsproblem då det 
inom många avdelningar inte finns sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Patienter som skrivs ut 
utan hjälpmedel eller med fel hjälpmedel återinskrivs i enstaka fall direkt efter utskrivning eftersom 
den enskilde inte har möjlighet att klara sig i hemmet utan erforderliga hjälpmedel. När kommunens 
rehab tar vid upplever många intervjuade att de hjälpmedel som sjukhuset har förskrivit inte finns 
eller är fel. Exempelvis vittnar flera kommuner om att de har ett ”hemligt lager” med 
inkontinenthjälpmedel då sjukhuset inte har förskrivit några alls eller inte tillräckligt många. Detta är 
inte tillåtet eftersom inkontinenthjälpmedel ska förskrivas individuellt. Därtill vittnar representanter 
från kommunerna om att sjukhusets läkemedelslistor ofta är ofullständiga eller felaktiga. Ibland 
anländer utskrivna patienter till boendet eller hemmet utan att någon medicinlista har förmedlats, 
vilket leder till ytterligare behov av att eftersöka information.  

Mer kan göras för att minska undvikbara återinskrivningar 

Av den länsgemensamma överenskommelsen framgår att parterna är överens om att en god 
utskrivningskvalitet minskar undvikbara återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker 
läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk 
bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det 
vårdpreventiva arbetet men det är inte klarlagt vad ett gemensamt arbete ska leda till. Vi noterar att 
vissa övergripande aktiviteter pågår kring exempelvis fallprevention.  

Beredningsgruppen äldre sammanställer årligen en presentation till Länsstyrgruppen där bland 
annat analys av återinläggningar i respektive geografisk arbetsgrupp framgår. I sammanställningen 
finns ingen statistik över antalet eller andelen återinskrivningar inom 30 dagar av äldre patienter 
som skrivs ut. Det finns heller ingen politiskt beslutad målsättning om andelen återinskrivningar. 
Under Coronapandemin gavs mindre tid till uppföljningar pga. omprioriteringar av arbetsuppgifter. 
2022 års uppföljning presenteras för Länsstyrgruppen i december. 

Arbetet med att motverka undvikbara återinskrivningar i första hand är en del i det ordinarie 
kvalitetsarbetet. Att säkerställa god följsamhet till rutinerna vid utskrivning, för att därmed säkra en 
trygg hemgång och en sammanhållen vårdkedja, lyfts av många fram som en central insats. Flera 
representanter från SÄBO och hemtjänst framhåller också insatser såsom fallprevention och 
samarbete med regionen för att nå ut med information till inneliggande patienter och anhöriga om 
vilka hjälpinsatser som finns att tillgå efter utskrivning. I intervjuer framkommer också att trygg 
hemgång används som metod i flertalet kommuner för att bland annat undvika återinskrivningar. 
Inom kommunerna utgörs trygg hemgång oftast av ett sammanhållet team som tar ett helhetsansvar 
för den enskilde och ger förstärkta insatser under högst två veckor. Eftersom insatsen är 
personalintensiv och svår att få jämn beläggning i har dock flera kommuner valt att avveckla trygg 
hemgång-verksamheten trots att den upplevts positiv ur patientperspektiv. 

Vi rekommenderar att regionstyrelsen bör överväga att anta en målsättning om att minska andelen 
återinläggningar inom slutenvården som orsakas på grund av brister i samordning och planering. Vi 
bedömer också att kommunerna på individnivå bör följa upp återinläggningar av patienter som 
nyligen kommit hem från slutenvården, för att säkerställa att de kommunala insatserna i samband 
med hemgång har utförts ändamålsenligt för att säkra en trygg hemgång. Därtill bedömer vi att 
regionstyrelsen bör överväga att göra en samlad uppföljning och utvärdering av de lokala initiativ 
som har tagits för att motverka undvikbara återinskrivningar, i syfte att identifiera 
framgångsexempel. 

Uppföljningen är fokuserad på kvantitativa data och betalningsansvar 

Uppföljning av den länsgemensamma överenskommelsen ska enligt överenskommelsen följa särskild 
plan. I övrigt finns inga krav på uppföljning av effektmål eller dylikt. Det har inte tagits fram någon 
uppföljningsplan. Ingen övergripande utvärdering är planerad. Den länsövergripande riktlinjen följs 
upp regelbundet. Riktlinjerna reviderades senast 2020. En mer omfattande översyn av riktlinjerna 
pågår vid tidpunkten för denna granskning och ska slutföras under våren 2023. 



 

Granskning av samverkan vid utskrivning | 7 

Regionen sammanställer och förmedlar statistikuppgifter kopplade till LUS och har en central roll i 
att möjliggöra för både de egna verksamheterna och kommunerna att löpande följa sina resultat. 
Förvaltningen följer själva upp resultaten månadsvis och gör jämförelser mellan olika kommuner och 
mellan olika tidsperioder. Fokus i uppföljningen ligger på statistik relaterad till betalningsansvaret och 
till beläggning av vårdplatser. De granskade nämnderna tar i regel inte del av dessa uppgifter. 
Återrapportering till nämnd sker på förekommen anledning, vid större förändringar eller problem. 
Trygghet följs upp genom uppföljande samtal med patienten men har inte sammanställts på 
aggregerad nivå specifikt för utskrivningsprocessen.  

Det saknas ett gemensamt system för hantering av avvikelser 

Det saknas direktiv kring hantering av eventuella avsteg eller avvikelser från parternas åtaganden i 
den länsgemensamma överenskommelsen och riktlinjen. Avvikelser som är avgränsade till enskilda 
patientfall rapporteras i regel direkt mellan de berörda enheterna. Det saknas ett gemensamt system 
för att rapportera avvikelser. Detta innebär att det inte går att få en samlad bild över inrapporterade 
avvikelser varken sett till antal eller innehåll. Kommunerna upplever att sjukhusen svarar på få 
avvikelser, och att svaren i förekommande fall är ofullständiga och sker efter lång tid. Konsekvensen 
blir att tröskeln för att rapportera är hög och att det sannolikt finns ett stort mörkertal av ej 
rapporterade avvikelser. Rutinerna ser olika ut mellan de granskade verksamheterna men i regel 
hanteras avvikelserapporterna i den aktuella situationen av berörda medarbetare, 
utskrivningssamordnare eller ansvarig enhetschef, och på sammanställd nivå eller av MAS, MAR, 
eller utskrivningsledare i lokala samverkansforum. Förekomsten och strukturen för sådana forum 
skiljer mellan kommunerna och vissa har en nära dialog med sjukhus och vårdcentral, andra inte. I 
länet finns ett nätverk där samtliga kommuners medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ingår. 
Nätverken är generella forum för erfarenhetsutbyte men frågor som rör samverkan och 
patientsäkerhetsarbete är frekvent förekommande. I forumet lyfts särskilda exempel för diskussion, 
positiva och negativa, inte en komplett översyn av avvikelser. 

Mot bakgrund av de redogörelser och exempel vi tagit del av i granskningens intervjuer är vår 
bedömning att antalet inkommande avvikelserapporter med anledning av brister i samverkan vid 
utskrivning enbart utgör ett fåtal av de avvikelser som sker. Vi bedömer att åtgärder bör vidtas för 
att säkerställa en ökad avvikelserapportering inom såväl Region Sörmland som inom kommunerna. 
Förväntningar om återrapportering av vidtagna åtgärder vid mottagna avvikelser bör stärkas, då det 
finns en utbredd bild av att bristen på återkoppling har lett till att kommunerna rapporterar mindre. 

 
Stockholm den 14 december 2022 

 

Nina Högberg   Josefine Algotsson 
Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor 

David Leinsköld  Anders Hellqvist 
Verksamhetsrevisor  Certifierad kommunrevisor 
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1.1 Bakgrund 

Den 1 januari 2018 trädde Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård av 
utskrivningsklara patienter (LUS) i kraft. Lagen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst 
av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade 
öppna vården. Lagen ska särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från 
slutenvården så snart som möjligt efter det att den behandlade läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. Ovanstående ska uppnås genom samverkan mellan de två huvudmännen regionen 
och kommunen. 

Regionstyrelsen i Sörmland har vårdgivaransvar och socialnämnderna eller vård- och 
omsorgsnämnderna i länets samtliga kommuner har ansvar för den sociala omsorgen för brukare 
över 65 år.  För samverkan mellan region och kommun finns nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård (NSV). Nämnden har i uppdrag att följa upp och föreslå samverkansmöjligheter 
mellan regionen och kommunerna. Samverkansavtalet är beslutad av NSV. 

1.2 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att ge underlag för att bedöma om regionstyrelsen och respektive nämnd 
med ansvar för social omsorg i respektive kommun säkerställer en ändamålsenlig process för 
samverkan kring utskrivningsklara patienter så att en god vård och social omsorg av god kvalitet 
främjas. Syftet uppnås genom att besvara följande revisionsfrågor: 

• Är den beslutade ”Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten 
vård” ändamålsenlig?  

• Är de beslutade riktlinjerna ”Trygg hemgång och effektiv samverkan – riktlinjer för samverkan vid 
in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland” ändamålsenliga?  

• Är roller och ansvarsfördelning tydliga vad gäller samverkan mellan slutenvård, primärvård 
respektive social omsorg?  

• Säkerställer regionen och kommunerna att slutenvård, primärvård respektive social omsorg tar 
sitt ansvar för samverkan i respektive aktivitet i utskrivningsprocessen?  

• Säkerställer regionen och kommunerna att patientperspektivet tas tillvara i 
utskrivningsprocessen?  

• Finns mål för samverkan i utskrivningsprocessen på individnivå och övergripande nivå? 

• Säkerställs en tillräcklig uppföljning och återkoppling av resultat som omfattar både regionens 
och respektive kommuns behov? 

• Har regionen säkerställt att fasta vårdkontakter har de förutsättningar som krävs för att 
tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet enligt 
patientlagen? 

• Tar slutenvård, primärvård respektive socialtjänst sitt ansvar för att förebygga undvikbara 
återinskrivningar? 

• Säkerställer regionen och kommunerna att information från avvikelsehantering används i 
förbättrings- och utvecklingssyfte? 

1.3 Ansvariga nämnder  

Granskningen omfattar följande delar av organisationen inom Region Sörmland och samtliga 
kommuner i Södermanlands län: 

Region/kommun Ansvarsprövad nämnd/bolag  

Region Sörmland Regionstyrelsen 

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Flens kommun Socialnämnden 

Gnesta kommun Socialnämnden 
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Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Nyköpings kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Oxelösunds kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Strängnäs kommun Socialnämnden 

Trosa kommun Vård- och omsorgsnämnden 

Vingåkers kommun Socialnämnden 

 

1.4 Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats till samverkan mellan den somatiska slutenvården, primärvården och 
den sociala omsorgen inom kommunen. Granskningen har avgränsats till att beröra 
patienter/brukare över 65 år. 

1.5 Metod och genomförande  

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier (se bilaga). EY följer SKYREVs 
riktlinjer avseende planering, rapportskrivning och avrapportering. Intervjuade har haft möjlighet att 
faktagranska samt ge synpunkter på rapportutkastet. Utförd oktober 2022 – december 2022. 

1.6 Bedömningsgrunder 

Denna granskning har sin primära utgångspunkt i Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård av utskrivningsklara patienter (LUS). Den bedömningsgrund som bildar underlag 
för granskningen hämtats från lagar, överenskommelser, policyer och styrdokument. Nedanstående 
bestämmelser utgör bedömningsgrund mot vilka olika slutsatser och bedömningar kommer att 
ställas. Innehållet i bedömningsgrunderna redogörs för löpande i rapporten. 

• Lag (2017: 612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, i sin helhet. 

• Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) 2 kap. 7 § 

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) 16 kap. 4 § 

• Region- och kommunfullmäktiges mål och budget för 2022 för respektive kommun 
 



 

Granskning av samverkan vid utskrivning | 10 

 Styrmodell och incitament för samverkan 

När personer har behov av vård och omsorg från flera olika vårdgivare ställs stora krav på planering 
och samverkan. Att vårdens aktörer har säkerställt välfungerande samverkansstrukturer är en 
grundförutsättning, men en trygg vårdkedja kräver även att planeringen utgår från den enskilde 
patientens behov och önskemål. Därför behöver patienten/brukaren och närstående involveras tidigt 
och strukturerat i arbetet för att utskrivningskedjan ska bygga på trygghet, kontinuitet och säkerhet. 

2.1 Sörmland etablerade tidigt former för trygg och effektiv utskrivning  

Region Sörmland och länets kommuner har ingått en överenskommelse om samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning. Syftet med överenskommelsen är att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, 
där ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. Vår bedömning är att överenskommelsen är ändamålsenlig och säkerställer 
att lagstiftningen omsätts i lokala mål med tydlig ansvarsfördelning. Vi noterar dock att uppföljning 
enligt överenskommelsen ska följa särskild plan men sådan plan saknas. 

Bakgrund till överenskommelsen är att regeringen 2014 beslutade om en översyn av den dåvarande 
lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Det fanns ett 
behov av att minska den tid som utskrivningsklara patienter vistades i slutenvården i onödan på 
grund av långa ledtider mellan slutenvården och vård och omsorg i hemmet eller i särskilt boende. 
En viktig utgångspunkt med utredningen var att förbättra formerna för samverkan mellan 
huvudmännen.1 När betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård2 presenterades 
agerade NSV i Sörmland proaktivt och initierade ett arbete med att skapa gemensamma arbetssätt i 
linje med lagförslaget. När Lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård beslutades av riksdagen3 och trädde i kraft 1 januari 2018 hade Region Sörmland och 
länets kommuner redan under ett års tid gradvis anpassat sina verksamheter till den nya lagen. 

I överenskommelsen finns två övergripande mål: 

Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus: 

• känner sig sörmlänningen trygg och självständig efter slutenvård 

• är vård- och omsorgsprocessen i Sörmland effektiv 
 
Överenskommelsen definierar det specifika ansvar som kommunerna och regionen har i detta 
samarbete: 

 
1 Dir 2014:27 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen 
2 SOU 2015:20 
3 Prop. 2016/17:106 
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Överenskommelsen reglerar även kommunernas betalningsansvar (se nedan) samt hur eventuella 
tvister skall lösas. Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan till länsstyrgruppen. Kan länsstyrgruppen inte lösa frågan 
diskuteras frågan vidare i nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV). Vid tvist som 
inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 

Länsstyrgruppen för nära vård fastställde i december 2016 riktlinjer för att reglera processen kring 
trygg och effektiv utskrivning och för att ge stöd i det dagliga arbetet. Riktlinjerna beskriver hur 
samtliga aktörer ska agera under respektive steg i utskrivningsprocessen. Innehållet i riktlinjerna 
återges i kapitel 3. Riktlinjerna reviderades senast 2020. En mer omfattande översyn av riktlinjerna 
pågår vid tidpunkten för denna granskning och ska slutföras under våren 2023.  

Uppföljning av den länsgemensamma överenskommelsen ska enligt överenskommelsen följa särskild 
plan. I övrigt finns inga krav på uppföljning av effektmål eller dylikt. Vi noterar att det inte har tagits 
fram någon uppföljningsplan. Ingen övergripande utvärdering är planerad.  

2.2 Modellen för betalningsansvar främjar samverkan 

Enligt LUS ska kommunen ersätta den region som en patient vårdas inom efter att patienten 
bedömts utskrivningsklar.4 Kommunerna kan debiteras med 9300 kronor per dygn 2022, enligt årlig 
beräkning av genomsnittskostnad från Socialstyrelsen (HSLF-FS 2021:83). Hittills har ingen 
kommun blivit betalningsansvarig. Vår bedömning är att modellen premierar arbetet med att korta 
ledtiderna på övergripande nivå istället för att rikta fokus på enstaka långliggande patienter. 

Den betalningsmodell som har utarbetats i den regionala överenskommelsen skiljer sig avsiktligt från 
lagstiftningens grundmodell, vilken är dispositiv och får ändras genom lokala överenskommelser. 
Från att räknas per inneliggande patient tillämpas i Sörmland en genomsnittsmodell där kommunen 
blir betalningsskyldig om det genomsnittliga antalet dagar i sluten vård efter utskrivningsklar 
överskrider tre kalenderdagar5 under tre månader i följd. Representanter från varje kommun och 
regionen ska enligt överenskommelsen månatligen kontrollera följsamhet. Om det genomsnittliga 
antalet dagar i slutenvården överstiger tre dagar ska en gemensam analys och lämpliga åtgärder 

 
4 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 5 kap. 
5 Beräknas enligt följande: Totala antalet dagar i slutenvård efter utskrivningsklar divideras med totalt antal 
utskrivningsklara personer. 

Kommunens ansvar

• Kommunens ansvar är att 
patienten kan lämna sjukhuset 
när den bedöms vara 
utskrivningsklar samt medverka 
i SIP när regionen bedömer att 
det krävs för utskrivning. 

Regionens ansvar

• Regionens slutenvård har 
ansvar att underrätta 
kommunen/berörda 
öppenvårdsenheter inom 24 
timmar efter inskrivning, 
bedöma om patienten är 
utskrivningsklar samt delta i SIP 
om öppenvården kallar. 

• Regionens öppenvård ansvarar 
för att utse fast vårdkontakt 
senast tre dagar efter 
underrättelse om att en patient 
är utskrivningsklar, innan 
personen skrivs ut från den 
slutna vården. Den utsedda 
fasta vårdkontakten ska kalla till 
SIP senast tre dagar efter att en 
underrättelse mottagits om att 
patienten är utskrivningsklar.

Gemensamt ansvar

• Parterna ska tillhandahålla 
resurser och 
informationsöverföringssystem 
för att individen ska komma 
hem på ett tryggt sätt efter 
slutenvårdsvistelsen. 
Samordnad individuell 
planering (SIP) ska i huvudsak 
utföras i hemmet men i 
särskilda fall ska samtliga parter 
kunna kalla till en SIP under 
sjukhusvistelsen. Parterna har 
ett gemensamt ansvar att 
tillräckliga resurser ges till 
hjälpmedelsprocessen för att 
utskrivningen från slutenvård 
ska kunna ske tryggt och 
effektivt. Alla berörda parter 
har ansvar för att medverka i 
att en SIP upprättas och följs. 
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genomföras. Om problemet kvarstår månad tre ska kommunen ersätta regionen på individnivå från 
och med månad fyra.  

Det genomsnittliga antalet dagar per månad har varierat mellan 0,29-1,04. Samlat genomsnitt var 
0,5 dagar under hela perioden 2019–2021, långt från betalningsansvarets gräns på 3 dagar. 

2.3 Organisationen för att säkerställa god samverkan är komplex och omfattande 

Den regionala överenskommelsens parter är Region Sörmland och kommunerna i Södermanlands 
län. Regionstyrelsen ansvarar för att vården bedrivs i enlighet med överenskommelsen. Den 
gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) har i uppdrag att följa upp 
och föreslå utveckling av samverkansmöjligheter mellan regionen och länets kommuner. Utveckling 
och uppföljning av samverkan sker både i vårdlinjeorganisationen och i den regionala 
samverkansstrukturen. Vår bedömning är att det är tydligt hur det formella ansvaret är fördelat. Vi 
noterar dock att många tjänstepersoner ingår i flera olika samverkansforum med överlappande 
agendor vilket riskerar att skapa en upplevd otydlighet. 

2.3.1 Riktlinjer och utvecklingsarbete formas i den regionala samverkansstrukturen  

Inom NSV:s ansvarsområde finns Sörmlands länsgemensamma regionala stöd inom socialtjänst och 
vård. I det ingår närvårdsstrukturen där den länsgemensamma styrgruppen för närvård 
(länsstyrgruppen) utgör beredningsgrupp till NSV. Länsstyrgruppen består av representanter från 
länets nio kommunerna, regionen och FoU i Sörmland. Inom länsstyrgruppen har det fastställts 
riktlinjer som i detalj reglerar arbetet med trygg och effektiv utskrivning. 

Länsstyrgruppen har i sin tur utsett ett antal beredningsgrupper med olika fokusområden, bland 
annat en beredningsgrupp som arbetar med att utveckla samverkan kring målgruppen äldre. 
Beredningsgruppen har i sin tur utsett tre geografiskt indelade arbetsgrupper. 

 

Figur 1: Den regionala samverkansstrukturen. 
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Det är inom dessa arbets-, berednings- och styrgrupper som de nu gällande riktlinjerna har 
utarbetats. Här sker också merparten av alla diskussioner kring resultat, brister och utveckling. 

För att samordna verksamheterna på det lokala planet och bidra till att skapa nätverk mellan 
kommunerna, vårdcentralerna och sjukhusen finns tre närvårdskoordinatorer, en för respektive 
länsdel. Ansvaret är främst att främja en gemensam utveckling av närvård i länet genom att skapa 
mötesarenor och utveckla dialogen. Arbetet sker genom att leda och stödja nödvändiga samverkans- 
och förändringsprocesser på lokal nivå inom lednings- och arbetsgrupper för närvården samt genom 
att delta i länsövergripande närvårdsutveckling. Närvårdskoordinatorn är en gemensam resurs för 
hälso- och sjukvårdsförvaltningen och arbetar på uppdrag av regionens hälso- och sjukvårdsledning.  

Därutöver finns i varierande omfattning lokala samverkansstrukturer mellan regionen och enskilda 
kommuner, se respektive kommuns tabell i kapitel 5. Utbyte sker också i professionsnätverk för 
exempelvis socialchef och MAS. Intervjuade lyfter också fram deltagande i utbildningar, seminarier 
eller forskningsprojekt hos Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) kring bland annat 
brukarinflytande, kompetensförsörjning, Nära vård i Sörmland samt kring SIP. 

I intervju lyfts att samverkan mellan regionen och kommunerna är bra, men att det är tids- och 
resurskrävande samt att samverkan mellan kommunerna i länet är ett förbättringsområde. Mer 
specifikt framhålls att det finns många former för samverkan i de olika länsdelarna, men inte samma 
erfarenhetsutbyte mellan länsdelarna.   

2.3.2 Regionstyrelsen säkerställer att vårdorganisationen bidrar till en trygg utskrivning 

Regionstyrelsen är enligt reglemente hälso- och sjukvårdsnämnd, förutom för primärvård och 
rättspsykiatri, och utövar därmed den övergripande planeringen av hälso- och sjukvård samt 
habilitering och de har även vårdgivaransvar. Regionstyrelsen har fastställt regler för bedrivande av 
primärvård som säkerställer att verksamhet i såväl egen regi som privat regi bidrar till en trygg och 
effektiv utskrivning. Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan har 
vårdgivaransvar för drift och utförande av primärvård i egen regi inom ramen för vårdvalssystemet.  

Genom Hälsoval Sörmland har medborgarna möjlighet att fritt välja vårdcentral inom länet. Både 
offentliga och privata vårdgivare måste leva upp till det grundåtagandet i inriktningsdokument för 
primärvården.6 Godkännandet förutsätter att vårdcentralen åtar sig det uppdrag som är formulerat i 
”Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland”7. I regelboken ställs krav på samverkan 
och vårdplanering. Reglerna säger bland annat att alla vårdgivare ska samverka med övrig hälso- och 
sjukvårdsverksamhet och andra aktörer för att säkerställa kompetens, kvalitet och kontinuitet i 
vårdkedjorna. Vårdprogram och lokala överenskommelser mellan primärvård, sjukhuskliniker och de 
kommunala vårdgivarna ska följas, däribland överenskommelsen om trygg och effektiv utskrivning.  

Alla vårdgivare ska ingå i den struktur för närvårdssamverkan som finns på lokal nivå så väl som 
länsnivå. Vid behov ska vårdgivaren också kunna vara representant för primärvården i 
länsgemensamma arbetsgrupper.  

2.3.3 I enstaka kommuner har det tagits politiska beslut om samverkan – men alla 
förvaltningar har behövt anpassa sig 

I länets kommuner förekommer det endast i enstaka fall (Eskilstuna och Nyköping) att ansvariga 
nämnder har beslutat om mål eller uppdrag med direkt bäring på utskrivningsprocessen. I övriga 
kommuner saknas politisk styrning, alternativt förekommer det endast som liten del i beskrivande 
texter av övergripande mål.  

För kommunen varierar förekomsten av lokala och verksamhetsnära rutiner. Flertalet kommuner har 
inte upprättat lokala rutiner med hänvisning till att den länsgemensamma är tillräckligt utförlig. I de 

 
6 Beslutat av regionfullmäktige den 21 april 2020 § 62/20. 
7 Regelbok för bedrivande av primärvård inom Region Sörmland 2022 (RS-LED21-2443).  
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fall lokala rutiner har upprättats rör det sig om verksamhetsnära rutiner som behandlar ett specifikt 
steg i utskrivningsprocessen, exempelvis beställningar från biståndsenhet till hemtjänst. 

I samband med införandet av LUS och den gemensamma riktlinjen har kommunerna i sin tur sett 
över avtalen med externa utförare av omsorgstjänster. Bland länets kommuner finns en stor 
variation i sammansättningen av verksamhet i egen regi och privata utförare i upphandlade 
system/valfrihetssystem. Intervjuade uppger att det framförallt är inom vårdvalssystem för 
hemtjänst som anpassningar har behövt ske, i första hand avseende inställelsetider för att verkställa 
insatser för utskrivningsklara patienter. I respektive granskad kommuns förfrågningsunderlag för 
LOV inom hemtjänst förekommer det en variation i vilken grad kommunerna uttryckligen kräver att 
samverkan med regionens verksamheter tillämpas i efterföljande led (se bilaga för respektive 
kommun). Den gemensamma rutinen för samverkan vid utskrivning innehåller aktiviteter som kräver 
direkt kommunikation mellan slutenvård och utförare av hemtjänst. 

För kommunerna har implementeringen av LUS och riktlinjen för samverkan inneburit ökad 
administration och i vissa fall behov av nya arbetssätt. Förändringen har enligt uppgift från 
intervjuade hanterats genom omfördelning av befintliga resurser. Att omorganisera eller förstärka 
myndighetsenheterna för att hantera snabbare utskrivningar är vanliga åtgärder. Vissa kommuner 
har exempelvis specialiserade biståndshandläggare som enbart jobbar med utskrivningar. 

I flera kommuner har det också utarbetats särskilda arbetssätt för att stödja personer med 
omfattande eller komplexa behov vid utskrivning, under namnen Trygg hemgång, Tryggt 
mottagande, Hemgångsteam eller motsvarande. Upplägget varierar men i regel handlar det om 
förstärkt hemtjänst utförd av en särskilt utsedd personalgrupp som under en begränsad tid (vanligen 
högst två veckor) säkerställer en välfungerande hemgång innan ordinarie insatser och personal tar 
över. Vi noterar att flera kommuner i länet också beskriver att de tidigare har haft motsvarande 
arbetssätt men nu har avvecklat dessa. Orsaken uppges vara att det tog för mycket resurser i 
anspråk och att det i perioder visade sig vara ineffektivt sett till det ojämna patientflödet. De 
intervjuade är dock eniga om att det ur ett patientperspektiv var bra lösningar. 
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 Samverkan kring enskilda patientärenden 

För att säkerställa tillämpningen av LUS har gemensamma riktlinjer för trygg hemgång och effektiv 
samverkan utformats. De gemensamma riktlinjerna beskriver hur aktörerna ska agera i de olika 
aktiviteterna i utskrivningsprocessen. För att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska 
göras beskrivs processen i tre olika steg beroende på komplexitet: grön, gul och röd 
utskrivningsprocess.

 

Oavsett bedömd processfärg delas processernas aktiviteter efter inskrivning in i följande faser: 

 

Figur 2: Processens faser från inskrivning till uppföljning enligt riktlinjen för trygg hemgång och effektiv 
samverkan. 

Riktlinjerna innehåller också vägledning till proaktivt arbete i hemmet, samt riktlinjer kring patienter 
som uppsöker akutmottagningen men inte behöver skrivas in i slutenvården. Dessa processer 
omfattas ej i denna granskning. 

I granskningen har vi noterat att de olika aktörernas följsamhet till riktlinjerna varierar. Nedan 
presenteras bedömningsgrunder för varje steg, väsentliga observationer från granskningen samt 
sammanfattade bedömningar.  

Vi vill betona att det i merparten av alla utskrivningsärenden finns en god och välfungerande 
samverkan, men vissa situationer och omständigheter leder återkommande till problem och det är 
dessa vi främst uppmärksammar genom rapporten.  

Grön process

• Patient som är känd i 
kommunen och som skrivs 
ut från sjukhuset med 
samma eller likartade 
insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i 
kommunen, och som är i 
behov av enklare medicinska 
åtgärder samma eller 
nästkommande dag. 

• Patient som inte är känd i 
kommunen och som har 
mindre nytillkomna insatser 
tex larm, och som inte 
behöver startas upp samma 
dag som hemgång.

Gul process

• Patient som skrivs ut från 
sjukhuset med insatser som 
ska startas upp samma dag 
som hemgång. 

• Om patienten bedöms 
kunna planeras ut enligt gul 
process ska patienten 
vanligtvis gå hem samma 
dag som den är 
utskrivningsklar 

Röd process

• Patient som skrivs ut från 
sjukhuset med insatser med 
stor komplexitet eller behov 
av mycket omfattande 
insatser

• Om patienten bedöms 
kunna planeras ut enligt röd 
process ska patienten 
vanligtvis kunna gå hem 
tidigast dagen efter att SIP 
upprättas.

Inskrivning Vårdtid Utskrivningsklar Hemgång Uppföljning
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3.1 Steg 1: Inskrivning 

Enligt LUS ska berörda enheter underrättas om en patient vid inskrivning bedöms behöva insatser 
från socialtjänsten eller öppenvården efter utskrivning.8 Inskrivningsmeddelande ska innehålla 
beräknat utskrivningsdatum samt patientens personuppgifter och skickas senast 24 timmar efter 
inskrivning. Om ett behov av insatser från kommun eller öppenvård upptäcks eller uppstår senare 
under vårdtillfället ska inskrivningsmeddelande skickas senast 24 timmar efter bedömningen. Om 
den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras ska den slutna vården så snart det är möjligt 
underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning. 

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 1 - Inskrivning 

Sjukhuset ●●● Skicka inskrivningsmeddelande i Prator inom 24 timmar för patienter med 
pågående insatser från hemtjänsten och/eller hemsjukvård. Inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla uppgift om beräknad utskrivningsdag samt efter samtycke även preliminär 
diagnos. Om utskrivningsdatum ändras ska kommun och öppenvård meddelas. Ange 
patientens telefonnummer i Prator. 

● Om det senare under vårdförloppet bedöms att patienten behöver insatser skickas 
inskrivningsmeddelande omgående efter denna bedömning. 

Regionens 

öppenvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag (vardagar) och ange fast 
vårdkontakt. 

●●● Informera sjukhuset om aktuella insatser. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag.  

●●● Informera sjukhuset om aktuella insatser. 

Kommunens 

socialtjänst 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag.  

●●● Informera sjukhuset om aktuella insatser. 

●●● Individuellt anpassade hjälpmedel (exempelvis komfortrullstol) bör följa patienten 
till sjukhuset. 

● Särskild rutin för säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning. 

 

3.1.1 Det finns ett väletablerat system för informationsöverföring som har både starka och 
svaga sidor 

För informationsöverföring och utskrivningsplanering mellan slutenvård, öppenvård och kommun 
används systemet Prator, som finns till specifikt för detta ändamål. Alla vårdtagare inom den 
somatiska slutenvården (oberoende av diagnos eller ålder) som behöver insatser från kommunen 
och/eller hälso- och sjukvården efter utskrivning ska efter samtycke skrivas in i Prator. Systemet 
innehåller stöd för trepartsdokumentation av varje steg i utskrivningsprocessen och har stöd för 
tilläggsanteckningar/meddelanden fristående från de avgränsade aktiviteterna.  

Av intervjuer framgår att Prator generellt uppfattas vara ett ändamålsenligt verktyg. Det beskrivs 
vara funktionellt, relativt användarvänligt och skapar goda förutsättningar för en välfungerande 
samverkan. En risk som framhålls i flera intervjuer är att utskrivningsprocessen blivit så nära 
förknippad med systemet Prator att många medarbetare inte känns vid att delar av 
utskrivningsprocessen behöver ske utanför systemet.  

En problematik som framkommer av intervjuerna är att behörigheten i Prator skiljer sig åt mellan 
kommunerna. I vissa kommuner har biståndsenheten och eventuell ytterligare legitimerad personal 
med behörighet tillgång till Prator. I andra kommuner har även hemtjänstenheten tillgång till Prator. 

 
8 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2 kap 1-4 §§ 
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En följdeffekt är att mycket kommunikation sker muntligt över telefon utöver Prator, både internt 
inom kommunen samt externt med regionen. Det skapar också en ovisshet från sjukhusens sida när 
kommunikationsrutinerna varierar beroende på vilken kommun patienten är hemmahörande i. 

Ytterligare ett problem som lyfts fram i intervjuer är att det inte finns en koppling till 
journalsystemen, utan Prator används parallellt med varje huvudmans övriga system, vilket orsakar 
extra administration.  

Ett nytt kommunikations- och informationsöverföringssystem ska ersätta Prator i oktober 2024. Av 
intervjuer framkommer att det finns en oro inför bytet av IT-system. Oron gäller både funktionalitet 
och den befarat omfattande implementerings- och utbildningsprocessen.   

3.1.2 Aktörerna är inte överens om vilken processfärg som ska tillämpas  

Beroende på patientens uppskattade stöd- och omvårdnadsbehov efter utskrivning väljer sjukhuset 
om grön, gul eller röd process ska tillämpas. Av intervjuer framkommer att det råder delade 
uppfattningar mellan aktörerna om val av process. Konsekvensen av detta blir att aktörerna inte 
aktiverar en planeringsform anpassad till patientens behov av stöd. 

Målgrupp för respektive processfärg definieras i riktlinjen. Kommunerna beskriver att de har upplevt 
en ökad förskjutning där tidigare röda processer har blivit gula likväl som att gula processer nu 
bedöms som gröna. Detta utan att en förändring i bedömningen av patientens hälsotillstånd skett, 
vilket innebär att patienter kan ha omfattande omvårdnadsbehov, hjälpmedelsbehov eller 
bostadsanpassning i en lägre processnivå. Kommunerna beskriver också en breddning av den gula 
processen vilken kan vara ”allt ifrån ljusgul till orange”, vilket riktlinjen inte stödjer. 
Biståndsenheternas uppfattning är att val av processfärg skiljer sig mellan sjukhus och mellan 
avdelningar inom samma sjukhus, trots likvärdiga behov hos patienten. 

Intervjuade från sjukhusen delar bilden av att antalet rödmarkerade processer är färre för tillfället. 
Det finns inte ett uttalat mål om att minska antalet röda processer och fördelningen har inte 
analyserats. Intervjuade från både kommuner och sjukhus lyfter flera delvis motstridiga 
spekulationer kring förskjutningen, vilka vi bedömer kan vara relevanta för länsstyrgruppen att 
analysera närmare:  

• Att sjukhusets tilltro till kommunernas sjukvårdskompetens har ökat i takt med att 
samverkan blivit mer etablerad.  

• Att sjukhuset inte har tillräcklig kunskap om begränsningarna i kommunens kompetens och 
uppdrag. 

• Att det finns en önskan om att regionens primärvård ska bli mer involverade och ta ett större 
ansvar i utskrivningsprocessen, vilket kan uppnås om fler processer är gröna eller gula. 

• Att patienter motsätter sig det stöd som finnas att få och inte vill delta i en SIP. 
• Att personalsituationen på sjukhusen blivit mer pressad och att det är för tidskrävande att ta 

den röda processens samordnande ansvar. 
 
Konsekvensen av att patienter med omfattande behov av stöd klassificeras med fel färg är 
huvudsakligen att den samordnade planeringen inte påbörjas i tid. Det kan leda till att patienten blir 
kvar på sjukhus, eller att patienten kommer hem med ett större stödbehov än kommunen väntat sig 
vilket kan leda till återinskrivning. Rätt form av samordnad planering är viktigt för att säkerställa 
patientens delaktighet och trygghet. 

3.1.3 Förändringar av utskrivningsdatum orsakar problem för kommunerna 
I samband med att patienten skrivs in på sjukhus ska ett inskrivningsmeddelande skickas till berörda 
enheter med uppgift om beräknad utskrivningsdag. Om datumet ändras ska kommunen och 
öppenvård meddelas.  

Intervjuade biståndshandläggare uppger att en stor svårighet i planeringen av insatser är att det 
preliminära utskrivningsdatumet ofta ändras med kort varsel. Om utskrivningsdatumet tidigareläggs 
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leder det till svårigheter att hinna planera för mottagandet och verkställa insatserna. Om 
utskrivningsdatum å andra sidan senareläggs med kort varsel leder det istället till att kommunen har 
avsatt resurser (exempelvis schemalagt hemtjänstpersonal eller reserverat plats på korttidsboende) 
som inte nyttjas, vilket skapar onödiga kostnader för kommunen samt påverkar planeringen för 
andra brukare.  

Sjukhusen beskriver att det är en stor utmaning att kunna förutse när en patient ska skrivas ut, inte 
minst multisjuka patienter vars hälsotillstånd snabbt kan förändras. Därtill utgör 
utskrivningsdatumet en viktig del i att tillvarata patientperspektivet då patienten genom att ha ett 
utskrivningsdatum att förhålla sig till blir involverad i processen.  

3.1.4 Samordnande funktioner underlättar utskrivningsprocessen 
Vid samtliga av länets sjukhus finns utskrivningssamordnare, vilka är undersköterskor och som 
ansvarar för att koordinera samverkan kring patientärenden. Omfattningen varierar (heltid, deltid 
eller inte alls) beroende på hur respektive avdelningschef planerat arbetet. Till stöd finns vid varje 
sjukhus en utskrivningsledare som har ett övergripande ansvar.  

Funktionen beskrivs i intervjuer underlätta samverkan både kring enskilda patientärenden och på en 
övergripande nivå. De beskrivs underlätta utskrivningsprocessen samt fungera som en brygga 
mellan sjukhusen, vårdcentralerna och kommunerna, inte minst vid eventuella avvikelser eller 
missförstånd i samverkan. På de avdelningar det inte finns utskrivningssamordnare beskrivs 
utskrivningsprocessen vara mer tidskrävande för båda huvudmännen och enligt de intervjuade sker 
fler avsteg från riktlinjen. Därutöver beskrivs det finnas en relativt stor personalomsättning bland 
utskrivningssamordnarna samt att det endast på ett fåtal avdelningar finns flera 
utskrivningssamordnare som kan tjänstgöra om ordinarie utskrivningssamordnare är sjuk eller har 
semester. Sommarmånaderna beskrivs vara extra besvärliga.  

Det varierar mellan kommunerna i vilken omfattning motsvarande funktion finns utsedda. I vissa 
kommuner har särskilda biståndshandläggare ett uttalat ansvar för utskrivningsprocessen, medan 
andra kommuner har valt att låta det vara en del av alla biståndshandläggares uppdrag för att 
minska personbundenheten. 

3.1.5 Den fasta vårdkontaktens roll har sammanfogats med samordningssköterskornas 

Enligt LUS ska en fast vårdkontakt utses av verksamhetschef inom den öppna vården 
(vårdcentralen), när ett inskrivningsmeddelande mottagits och innan patienten skrivs ut.9 Enligt 
riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan ska en fast vårdkontakt alltid utses. Enligt 
”Regelbok för bedrivande av primärvård i Region Sörmland” ska funktionen samordningssköterska 
för multisjuka och äldre finnas på varje vårdcentral. På samtliga vårdcentraler som omfattats av 
denna granskning ansvarar samordningssjuksköterskor för att under utskrivningsprocessen vara fast 
vårdkontakt åt alla patienter som omfattas av LUS, inte bara multisjuka och äldre. Det varierar 
mellan vårdcentralerna om detta senare ersätts med en fast läkarkontakt. 

Uppdraget fast vårdkontakt är inte tydligt formulerat i vare sig LUS eller i de länsgemensamma 
riktlinjerna. Uppdragets innehåll och omfattning är heller inte tydligt definierat i hälso- och 
sjukvårdslagen, patientlagen eller i förarbetena till LUS. Av propositionen inför 2010 års 
förändringar av hälso- och sjukvårdslagen, där rätten till fast vårdkontakt först infördes, framgår att 
vårdgivare måste säkerställa att det finns rutiner på övergripande nivå och att lokala rutiner kan 
upprättas för hur och när en fast vårdkontakt bör utses, vilken personal som kan ta på sig uppdraget 
samt vilken typ av uppgifter som ska ingå i uppdraget.10 Av förarbetena till LUS framgår att patienter 
som omfattas av LUS alltid ska få en fast vårdkontakt, vilket tydliggör den öppna vårdens 
helhetsansvar för patientens hälso- och sjukvårdsinsatser efter utskrivningen.11 Utredningen 

 
9 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2 kap 5 §. 
10 Prop. 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten – vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk 
bedömning, s. 61f 
11 SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, s. 211f.  
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menade på att den medicinska kompetensen i öppenvården måste vara tillgänglig på ett enkelt sätt 
såväl för patienten själv som för andra berörda enheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 
Även om patienten i huvudsak får sin dagliga vård från en annan verksamhet. 

Uppdraget som fast vårdkontakt beskrivs indirekt i rutinen ”Samordningssjuksköterska för multisjuka 
och äldre”. För att ge äldre och multisjuka förutsättningar att bibehålla hälsa, självbestämmande och 
integritet samt bidra till att den sjuke och dennes närstående kan känna trygghet i vardagen samt i 
kontakt med vården finns funktionen samordningssjuksköterska. Samordningssjuksköterskan ska 
förutom att vara fast vårdkontakt för patienten också vara den samordnande kontakten vid 
samverkan med kommunernas hälso-och sjukvård samt vid kontakt med avdelningar på sjukhuset.  

På Samverkanswebben saknas information om uppdraget som fast vårdkontakt. Eftersom 
lagstiftningen är vag kring denna roll bedömer vi att det kan finnas behov av förtydligande när det 
gäller processen kring LUS-patienter. Särskilt komplexa riskerar gränsdragningarna att bli när 
patienten är inskriven på särskilt boende/korttidsboende eller SSIH. Där har patienten vårdkontakter 
som denne träffar med hög frekvens och kontinuitet. Samtidigt kvarstår rollen som fast vårdkontakt 
hos vårdcentralen, som mer sällan har kontakt med patienten. Det samordnande helhetsansvaret för 
den fasta vårdkontakten bör därför definieras tydligare. 

Av intervjuade framgår att det pågår ett förändringsarbete inom den regionala primärvården där den 
fasta vårdkontakten i form av samordningssköterskorna beskrivs vara central i utvecklingen mot ett 
effektivt resursanvändande och för omställningen till en relationsbaserad nära vård. Intervjuade 
vårdcentraler redogör för att tilldelningen av fast vårdkontakt sker på olika sätt. Vanligt 
förekommande är att samordningssköterskorna, eftersom de har tillgång till Prator, blir fast 
vårdkontakt till samtliga patienter som omfattas av LUS. Samordningssköterskan kan således vara 
fast vårdkontakt till ett mycket stort antal patienter där uppdraget beskrivs vara en administrativ 
lösning. Den huvudsakliga arbetsuppgiften beskrivs av intervjuad samordningssköterska vara att 
ringa det enligt riktlinjen angivna uppföljningssamtalet till patienten inom sju dagar. Vi noterar också 
att vårdkontakten oftast väljs utan att patienten har kännedom om detta, eller utan att 
vårdcentralerna efterfrågar eventuella särskilda önskemål.  

Implementeringen av samordningssjuksköterska som fast vårdkontakt skiljer sig mellan granskade 
vårdcentraler. Intervjuade påtalar dock att det inom primärvården saknas resurser för att 
omställningen ska kunna äga rum i önskad hastighet. Därutöver försvårar en hög 
personalomsättning omställningen till nära vård med fler fasta vårdkontakter. Införandet av LUS har 
därför inneburit stora utmaningar för primärvården.  

3.2 Steg 2: Vårdtid 

Enligt LUS ska berörda enheter inom socialtjänsten och öppenvården vid mottaget av 
inskrivningsmeddelande börja planera insatser som är nödvändiga för att patienten på ett tryggt och 
säkert sätt ska kunna lämna den slutna vården och efter utskrivning få sina behov tillgodosedda.12 
Målsättningen är enligt den länsövergripande rutinen att den enskilde ska garanteras en trygg och 
säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset.  

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 2 - Vårdtid 

Sjukhuset ●● Beskriva status och behov av fortsatta vård- och omsorgsinsatser i Prator.  
●●● Om det senare under vårdförloppet bedöms att patienten behöver insatser skickas 
inskrivningsmeddelande omgående efter denna bedömning. 
●● Skicka initiativ till SIP via Prator.  
● Status och behov av fortsatta vård- och omsorgsinsatser beskrivs enligt SBAR i Prator. 
● Förbereda och kalla till SIP som görs på sjukhus innan patienten blir utskrivningsklar. 
Medverka samt dokumentera vid SIP. 
● Planera inför utskrivning.  

 
12 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 2 kap 6 §. 
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● Vid behov erbjuda kommunens personal utbildning. 
●● Skrymmande nödvändiga hjälpmedel ska beställas så de är hemma när patienten 
kommer hem. 
● Ge uppdrag till kommunens hälso- och sjukvård. Uppdrag förbereds och utförs enligt 
Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan 
landstinget och kommunerna i Södermanlands län. 

Regionens 

öppenvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag (vardagar) och ange fast 
vårdkontakt. Informera sjukhuset om aktuella insatser. 
● Skriva in adekvat information i SBAR i Prator. 
● Fylla på med adekvat information i SBAR. 
● Planera inför mottagande av medicinskt ansvar och samarbete med kommunens 
socialtjänst och/eller hemsjukvård. 
● Förbereda och medverka vid SIP. Tid för uppföljning och samordningsansvarig för SIP 
ska bestämmas innan utskrivning. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag. Informera sjukhuset om aktuella 
insatser. 
●● Fylla på med adekvat information i SBAR i Prator. 
● Delta vid utbildning. 
● Planera inför mottagande i hemmet och samarbete med läkare i landstingsfinansierad 
öppenvård. 
● Bekräfta uppdraget till hemsjukvården. 
● Förbered och medverka vid SIP. 

Kommunens 

socialtjänst 

●●● Bekräfta inskrivningsmeddelandet samma dag. Informera sjukhuset om aktuella 
insatser. 
●● Fylla på med adekvat information i SBAR i Prator. 
● Delta vid utbildning. 
● Planera inför mottagande i hemmet. 
● Förbered och medverka vid SIP. 
●● Lämna utförarens kontaktuppgifter till sjukhuset. 

 

3.2.1 Informationsöverföringen mellan parterna brister eller sker i parallella kanaler 
Kommunikation mellan slutenvård, öppenvård och kommun inför utskrivning ska enligt riktlinjen ske i 
Prator. Enligt riktlinjen ska sjukhusen beskriva status och behov av fortsatta vård- och 
omsorgsinsatser i Prator vid samtliga processer. Intervjuade biståndshandläggare beskriver dock att 
informationsöverföring genom Prator huvudsakligen sker endast om det är en röd process. Vid grön 
och gul process sker merparten av kommunikationen i stället över telefon.  

Bland de intervjuade upplever både kommunernas biståndshandläggare och sjukhusens 
utskrivningssamordnare att kommunikationen brister. Konsekvensen blir att biståndshandläggarna 
får efterfråga kompletterande information över telefon eller genom andra parallella 
kommunikationskanaler, vilket orsakar merarbete och riskerar att spårbarhet går förlorad. 
Utskrivningssamordnare påtalar att de uppfattar att ett tydligt trendbrott skedde under Covid-19-
pandemin, där biståndshandläggarna började ringa istället för att använda Prator, vilket delvis har 
fortsatt. 

Intervjuade biståndshandläggare beskriver att på de avdelningar det inte finns 
utskrivningssamordnare fungerar informationsöverföringen sämre. Att utskrivningssamordnare är 
undersköterskor och inte sjuksköterskor beskrivs av vissa intervjuade innebära begränsningar i 
förmågan att självständigt bedöma och beskriva patientens medicinska behov. Likväl som att ha en 
proaktivt samordnande och kritiskt ifrågasättande roll gentemot övriga professioner på sjukhuset.  

3.2.2 Metodstödet uppges vara otillräckligt och svårt att hitta 

Från både regionen och kommunerna framhålls att det saknas kompletterande vägledning till 
medarbetare i specifika situationer i utskrivningsprocessen. Exempelvis beskrivs att det saknas 
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handfasta, förenklade och användarvänliga vägledningar eller checklistor för de situationer där 
problem ofta uppstår. Enligt divisionschef för primärvård pågår det ett arbete med att ta fram en 
utskrivningsskola. 

Regionen tillhandahåller Samverkanswebben, en webbplats för vårdgivare, kommuner och andra 
samarbetspartners som har gemensamma uppdrag med regionen. Genom Samverkanswebben 
förmedlas information som utarbetats av eller för samverkansstrukturen i regionen. Däribland finns 
information om strukturen för närvårdssamverkan, information att vidareförmedla till 
anhöriga/närstående, information om hemsjukvård, information om läkarmedverkan i kommunal 
hälso- och sjukvård samt ingångna avtal, riktlinjer och överenskommelser som gäller inom Närvården 
i Sörmland. Vid genomförda intervjuer hänvisar kommunernas medarbetare ofta till 
Samverkanswebben och det finns en god kännedom om sidans existens. Sidan uppges dock inte vara 
användarvänlig vilket, i kombination med begränsat innehåll, får konsekvensen att den inte används i 
särskilt hög utsträckning. 

Av intervju framgår att avsikten från länsgemensamt regionalt stöd är att se över 
Samverkanswebbens innehåll och användarvänlighet framgent.  

3.2.3 SIP-möten sker i liten utsträckning och vårdcentralerna upplevs frånvarande 

Enligt LUS ska en samordnad individuell planering (SIP) genomföras om patienten efter 
utskrivningen behöver insatser från både region och kommunens socialtjänst och/eller hälso- och 
sjukvård.13 En kallelse till SIP ska skickas till berörda enheter av patientens fasta vårdkontakt i den 
öppna vården, senast tre kalenderdagar efter att slutenvården har meddelat att patienten är 
utskrivningsklar.14 Av planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive 
huvudman ska svara för, vilka åtgärder som ska vidtas av någon annan än kommunen eller regionen 
och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.15 

I och med införandet av LUS har den fasta vårdkontakten i primärvården erlagts ansvaret att kalla till 
SIP: en. Det är en förändring som syftar till att aktivera primärvården på ett tidigt stadium och 
därmed säkerställa samordning och kontinuitet.16 Inom Närvård i Sörmland har den fasta 
vårdkontakten i de länsgemensamma riktlinjerna inte erlagts lika stort ansvar som lagens intentioner 
anger. Av den länsgemensamma rutinen framgår att ansvaret för att kalla till SIP skiljer sig beroende 
på processfärg. Vid röd och gul process ska sjukhuset initiera SIP.  Vid uppföljning av gul process är 
vårdcentralen huvudansvarig och vid uppföljning av grön process ligger ansvaret på både kommun 
och vårdcentral. Samtliga har alltid möjlighet att påkalla behovet. Primärvården har dock ett ansvar 
att delta vid SIP under utskrivningstiden. Av intervjuer framkommer en samstämmig bild från 
kommuner och sjukhus om att primärvården uteblir eller tar en passiv roll vid SIP-möten.  

Intervjuade från vårdcentralerna känns vid beskrivningen, men beskriver att de inte upplever sig ha 
en nödvändig roll i dessa SIP-möten. Deras samordningsroll är marginell i jämförelse med 
slutenvården och kommunerna. Därutöver beskriver intervjuade att en SIP inte alltid är nödvändigt 
då det inte finns något behov av insatser från primärvården. Primärvården är delaktiga i 
utskrivningsprocessen på andra sätt än att medverka vid SIP. Uppföljningsansvaret att ringa en 
utskriven patient inom sju dagar lyfts fram som exempel.  

I Prator registreras när en part har tagit initiativ till en SIP, men inte hur många som faktiskt 
genomförs eller vilka parter som medverkar. Det finns inte heller någon dokumentation över 
bedömningen av behovet av SIP eller om patienten har erbjudits SIP men tackat nej. Mot den 
bakgrunden är det svårt att bedöma hur stort antalet rimligen borde vara.  

Vissa intervjuade lyfter fram att digital planering och SIP-möten också har oönskade negativa 
effekter ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är många patienter som inte förstår digital 

 
13 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 4 kap 1 §. 
14 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 4 kap 3 §. 
15 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 16 kap. 4 § samt Socialtjänstlagen (2001:453) 2 kap. 7 §. 
16 SOU 2015:20 s. 231 



 

Granskning av samverkan vid utskrivning | 22 

informationsöverföring, främst demenssjuka patienter, vilket gör att de inte i tillräcklig utsträckning 
blir involverade i utskrivningsprocessen. De flesta SIP:ar enligt de gröna och gula processerna sker 
över telefon, medan röda processer hanteras genom videolänk eller fysiska möten.  

3.2.4 Patientens delaktighet i planeringen kan utvecklas 
Enligt riktlinjen ska en trygg och säker utskrivning från sluten vård bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. Det samlade behovet av insatser efter hemgång samt vilken enhet som är 
ansvarig för respektive insats ska klargöras inför utskrivning. Personalen ska särskilt beakta 
närståendes delaktighet, utifrån samtycke från patienten. 

En konsekvens av att planeringen mellan parterna huvudsakligen sker genom Prator och telefon är 
att patienten inte är delaktig och inte heller har mer insyn än vad som förmedlas av behandlande 
läkare eller annan vårdpersonal på sjukhuset. Den fasta vårdkontakten i form av 
samordningssjuksköterska på vårdcentralerna tar inte kontakt med patienten förrän efter hemgång.  

Kommunikationen med patienten förefaller ibland vara i otakt mellan parterna. Flera av de 
intervjuade biståndshandläggarna beskriver att de ibland kontaktar patienter som ännu inte har 
informerats av sin läkare om förestående utskrivning, och som blir illa berörda av beskedet. 
Intervjuade läkare beskriver i gengäld att de ofta mottar frågor från både patienter och anhöriga om 
vad som kommer att hända efter utskrivningen, där osäkerhet kring fortsatt stöd skapar stor oro hos 
patienten dagarna före hemgång. 

3.2.5 Att utbilda kommunens personal upplevs betungande för sjukhusen 

Enligt riktlinjerna ansvarar sjukhuset för att vid behov utbilda kommunens personal. Det handlar i 
sammanhanget vanligen om utbildning av hemtjänst i hantering av medicinteknisk utrustning som 
exempelvis syrgaspump eller sondmatning. Utbildningen genomförs av personalen vid den avdelning 
där patienten vårdas. Att utbildningarna sker på förfrågan kopplat till enskilda patienter gör, i 
kombination med hög personalomsättning och stort antal från varandra separata hemtjänstenheter, 
att förfarandet upplevs betungande för sjukhuspersonalen. 

3.3 Steg 3: Utskrivningsklar 

Enligt LUS ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta berörda enheter om att en patient 
är utskrivningsklar, när den behandlande läkaren har gjort denna bedömning.17 Enligt den 
länsgemensamma riktlinjen betyder utskrivningsklar att den behandlade läkaren har bedömt att 
patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. Förutsättningen för 
utskrivningsklar är att samtliga kriterier för hemgångsklar är uppfyllda.  

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 3 - Utskrivningsklar 

Sjukhuset ●● Ge uppdrag till kommunens hälso- och sjukvård.  
● Uppdrag förbereds och utförs enligt Avtal om övertagande av hälso- och 
sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i 
Södermanlands län. 
●●● Skicka remiss till regionens öppenvård vid behov av fortsatta hälso- och 
sjukvårdsinsatser. I de fall patienten går till korttidsboende ska remiss skickas till den 
vårdcentral/motsvarande som har läkaransvar för korttidsboendet. 
●● Skriva utskrivningsrapport i Prator. Uppdatera rapporten vid förändring. 
●●● Läkemedel se rutin Säker läkemedelshantering vid in- och utskrivning, hjälpmedel 
och medicinteknisk utrustning som krävs för att patienten ska klara de första tre 
vardagarna i hemmet avseende förflyttning, toalettbesök och nutrition finns tillgängliga 
för patienten. 
●●● Säkerställ att patienten är hemgångsklar. 

 
17 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 3 kap 1 §. 
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Regionens 

öppenvård 

●●● Bekräfta mottagen remiss vardagar inom 24 timmar.  
●● I samband med hemgång tas ansvaret över i enlighet med remiss. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

● Återkoppla och bekräfta uppdraget. 

Kommunens 

socialtjänst 

●●● Meddela när patienten är kommunklar samt kontaktuppgifter till utföraren. 
● Bekräfta utskrivningsrapport och kontakta vid behov patienten. 

 

3.3.1 Det råder delade uppfattningar om när patienten är utskrivningsklar 

En vanligt förekommande diskussion mellan kommun och sjukhus handlar om ifall en patient är 
färdigbehandlad eller inte. Konflikten bottnar ofta i en felaktig bild av tillgänglig kompetens och 
resurser inom den kommunala verksamheten, där utskrivande läkare av kommunerna upplevs ha 
orimligt höga förväntningar på vilken vård- och omsorg patienten kommer att få av kommunen. 
Intervjuade korttidsboendechefer beskriver att de förväntas ta emot mer sjuka personer än vad de 
har resurser att omhänderta sett till boendets personaltäthet och kompetensnivå. Därtill beskrivs att 
anhöriga från sjukhuset får en felaktig bild av vad korttidsboende innebär, om kommunernas 
möjlighet att erbjuda en korttidsplats samt av formerna för behovsprövning av dessa. 

Bland de intervjuade på sjukhusen framkommer en oroskänsla inför vissa utskrivningar. Flera läkare 
och sjuksköterskor belyser att patienter med rätta kan bedömas vara färdigbehandlade inom deras 
akut- eller specialistvårdsavdelning, men fortfarande ha ett stödbehov som överskrider vad som ges 
inom ramen för korttidsboende eller eget boende. Även kommunerna upplever att patienter i behov 
av fortsatt specialistvård efter utskrivning ofta leder till förlängda utskrivningsprocesser och mycket 
diskussion mellan parterna, även om antalet ärenden är få. Det framkommer frustration över 
otydliga, ineffektiva eller okända gränsdragningar mellan hemsjukvård och SSIH och palliativa 
patienter lyfts fram som särskilt utsatta. En översyn av arbetet med mobila specialistteam och 
jourteam lyfts fram som en möjlig väg framåt. Det framkommer även att det finns en brist på 
rehabiliteringsplatser i regionens regi för vissa patientgrupper. 

Läkare belyser också att många patienter återinläggs av icke-medicinska skäl, exempelvis att det 
saknas sjukvårdsrelaterat förbrukningsmaterial i hemmet när hemtjänsten ska utföra insatser. 
Rehab- och hjälpmedelsjour finns inte i regionen.  

3.3.2 Brister i kommunernas interna kommunikation gör att utskrivningar sker för tidigt 

Enligt den länsgemensamma riktlinjen är ’kommunklar’ ett meddelande som kommunen ska skicka 
för att informera slutenvård och öppenvård om när kommunens åtagande tidigast kan verkställas. 
Ibland brister kommunikationen och biståndshandläggaren markerar patienten som kommunklar 
utan att hemsjukvården är redo.  

Kommunernas stuprörsorganisation och informationsasymmetri orsakar ibland interna missförstånd. 
Det är biståndshandläggarna som hanterar kommunikationen via Prator och är de som förmedlar när 
kommunen är kommunklar. Biståndshandläggarna arbetar utifrån socialtjänstlagen, men 
markeringen kommunklar ska även omfatta hemsjukvården som får sitt uppdrag från läkare enligt 
hälso- och sjukvårdslagen. En vanligt förekommande situation är att hemsjukvård eller rehab inte har 
hunnit säkerställa att patienten kan komma hem. Problemet skulle sannolikt kunna undvikas om fler 
enheter, utöver biståndshandläggarna, hade tillgång till Prator eller att kommunklar markeras 
separat för SoL och HSL-insatser. 

Vidare kritiseras sjukhusen för att inte särskilja begreppen utskrivningsklar, hemgångsklar och 
kommunklar. Intervjuade inom kommunerna beskriver att det förekommer situationer där sjukhusen 
skickar hem en patient så fort han eller hon är markerad som utskrivningsklar i Prator, utan att 
invänta kommunklar. 
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3.3.3 Rehabiliteringens frånvaro i processen upplevs vara särskilt problematisk 

En kritisk del i utskrivningsprocessen är att nödvändiga hjälpmedel finns på plats när patienten 
skrivs ut. Det kan exempelvis handla om hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning för att klara 
förflyttning, toalettbesök och nutrition. Regionen ansvarar för att patienten har hjälpmedel för de 
första tre vardagarna, samt mellanliggande helgdagar, därefter tar kommunens ansvar vid. När 
patienten ska skrivas ut från sjukhuset finns vissa enklare hjälpmedel i basförråd på sjukhusen för att 
medföras vid hemgång, exempelvis rullatorer eller anpassade toasitsar. Mer avancerade hjälpmedel 
såsom rullstolar eller en specialanpassad säng är en beställningsvara med leverans som kan dröja 
fem dagar. Patienten skrivs då ut utan anpassat hjälpmedel eller blir inneliggande på sjukhuset. 

Av granskningen framgår att den kommunala rehabiliteringens frånvaro i processen upplevs vara 
särskilt problematiskt, både under vårdtiden, vid utskrivning och efteråt. Den kommunala rehaben 
beskriver att deras perspektiv inte tillvaratas när patienten bedöms vara kommunklar. De blir 
involverade för sent och biståndshandläggarna arbetar utifrån en annan lagstiftning och har inte 
tillräcklig kännedom om vikten av rehab i utskrivningsprocessen. 

Det finns logistiska utmaningar kring förskrivning av hjälpmedel till inneliggande patienter. Det kan 
krävas hembesök för att kunna planera eller bedöma behovet av anpassningar och hjälpmedel, vilket 
inte alltid är möjligt när patienten är inneliggande. Efter utskrivning är patienten inte alltid tillgänglig 
för att ta emot leverans eller kan vara fysiskt förhindrad att öppna dörren vilket kräver samordning 
med anhöriga, hemtjänst eller primärvård. Intervjuade enhetschefer inom hemtjänst beskriver att 
hembesök från regionens rehab sker mycket sällan och att hemtjänstens kunskap om 
förutsättningarna i hemmet sällan efterfrågas. Därutöver beskriver sjukhusen att det inom den 
regionala rehaben finns bemanningsproblem då det inom många avdelningar inte finns 
sjukgymnaster eller arbetsterapeuter. Patienter som skrivs ut utan hjälpmedel eller med fel 
hjälpmedel återinskrivs i enstaka fall direkt efter utskrivning eftersom den enskilde inte har möjlighet 
att klara sig i hemmet utan erforderliga hjälpmedel. 

När kommunens rehab tar vid upplever många intervjuade att de hjälpmedel som sjukhuset har 
förskrivit inte finns eller är fel. Exempelvis vittnar flera kommuner om att de har ett ”hemligt lager” 
med inkontinenthjälpmedel då sjukhuset inte har förskrivit några alls eller tillräckligt många. Detta är 
inte tillåtet eftersom inkontinenthjälpmedel ska förskrivas individuellt. 

3.4 Steg 4: Hemgång 

Enligt LUS ska slutenvården överföra den information som är nödvändig för att berörda enheter ska 
kunna ge patienten insatser från socialtjänst eller hälso- och sjukvård, senast samma dag som 
patienten skrivs ut från vårdenheten.18 Information ska också ges till patient och närstående i 
enlighet med 3 kap. patientlagen (2014:821). 

Enligt den länsövergripande överenskommelsen är en patient hemgångsklar när samtliga kriterier 
nedan är uppfyllda: 

 Behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 
 Patienten har fått skriftlig information inför hemgång.  
 Fast vårdkontakt har utsetts i den regionfinansierade öppna vården. 
 Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har 

överförts till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande. Nödvändiga hjälpmedel 
och medicinteknisk utrustning från Regionen är tillgängliga för patienten utifrån dennes 
behov.  

 
I samband med att patienten lämnar sjukhuset ska följande vara färdigt enligt den länsgemensamma 
riktlinjen: remiss till öppenvård, medicinsk epikris/slutanteckning, utskrivningsinformation med 
läkemedelsberättelse, aktuell läkemedelslista från Regionens journal. Förutom detta ska även 
sjukintyg, egenvårdsbeslut, recept/dosrecept, uppdrag till hemsjukvården (med hemsjukvård avses 

 
18 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 3 kap 2 §. 
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vård i ordinärt boende och SÄBO/ korttidsboende), omvårdnadsepikris samt utskrivningsrapport i 
Prator göras klart. Patient och närstående ska ha fått information om fast vårdkontakt och fortsatt 
planering. Kvällar och helger ska sjukhuset meddela kommunen nytillkommen information via 
telefon. 

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 4 - Hemgång 

Sjukhuset ●●● Skicka [●●uppdaterad] utskrivningsrapport i Prator med uppgift om när patienten 
lämnar sjukhuset och redogörelse för patientens behov av fortsatt vård och omsorg. Ta 
kontakt med hemtjänsten [●/utföraren] [●dagen innan] för överenskommelse om 
lämplig tid för hemgång, beställ lämplig transport och beakta hjälpmedel. Avbryt eget 
deltagande i SIP samt överför samordningsansvaret till utsedd person. 
● Säkerställ att uppdraget till hemsjukvård (UHS) är bekräftat av mottagaren. Lämna ut 
information till patienten. Säkerställ att kontaktuppgifter till patienten utan pågående 
kommunala insatser överförs till kommunen. 
●● Kvällar och helger ska sjukhuset meddela kommunen nytillkommen information via 
telefon. 

Regionens 

öppenvård 

●● Överta medicinskt ansvar. 
● Överta medicinskt ansvar enligt SIP och efter mottagen remiss. 

Kommunens hälso- 

och sjukvård 

● Skriva in patienten i hemsjukvård alternativt utföra enstaka hembesök samma dag 
som patienten kommer hem. 
●● Utföra hälso- och sjukvårdsinsatser enligt behov. 

Kommunens 

socialtjänst 

● Återinsätta tidigare insatser snarast dock senast inom 24 timmar. 
●● Påbörja insatser samma dag. 

 

Vi noterar att små skillnader mellan processfärgerna riskerar att leda till fel i detta steg. De tre 
processerna innehåller i huvudsak samma moment. Vid gul process ska kontakt med 
hemtjänst/utförare ske en dag tidigare än i grön och röd process. Endast i grön process ska sjukhuset 
säkerställa att uppdraget till hemsjukvård (UHS) är bekräftat av mottagen.  

3.4.1 Hemtjänsten överraskas ibland av utskrivningen 

Av samtal med biståndshandläggare och hemtjänsten framgår att sjukhusen tar kontakt med 
hemtjänsten för överenskommelse om lämplig tid för hemgång innan patienten är kommunklar. De 
intervjuade upplever också att det är vanligt förekommande att patienter skrivs ut med kort varsel 
på fredag eftermiddag, inför storhelger, inför semestertider, kvällstid när rehab inte är tillgängliga, 
när det är minst antal vårdplatser på sjukhuset och störst personalbrist inom hemtjänsten.  

Vår sammanställning över registrerade utskrivningsklar-datum i Prator tyder dock på att 
fördelningen är jämnt fördelad tisdag-fredag, med en liten övervikt på fredagar. Denna står dock inte 
i proportion till beskrivningen från de intervjuade. 
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Figur 3: Antal patienter 2021-2022 (t.o.m 15 nov 2022) markerade som utskrivningsklara i Prator fördelat per 
veckodag 

Upplevelsen av den ökade belastningen på obekväma bör ändå tas på allvar. Om informationen i 
Prator har varit bristfällig har kommunen inte tillräcklig kännedom om patientens behov och 
förutsättningar. Om information ändras eller tillkommer sent är det inte säkert att de funktioner som 
bevakar Prator hinner upptäcka och vidareförmedla det. Enligt riktlinjen ska nytillkommen 
information på kvällar och helger alltid meddelas via telefon för att säkerställa att informationen når 
fram, vilket enligt intervjuade inte alltid sker. En försvårande faktor från sjukhusets sida är att 
kommunerna har olika rutiner för huruvida hemtjänstgrupper läser information i prator eller inte. 
Bland länets kommuner finns därtill en stor variation i sammansättningen av verksamhet i egen regi 
och privata utförare i upphandlade system/valfrihetssystem. Antalet inblandade utförare och 
utförarnas respektive kapacitet är för vissa kommuner en komplicerande faktor när det gäller 
samverkan kring utskrivningsklara patienter.  

Hemtjänsten beskriver att de i nästan samtliga fall anpassar sig och hanterar oplanerade och sena 
utskrivningar men att det tar mycket tid och resurser i anspråk. I enstaka fall leder det till undvikbara 
återinskrivningar. Det beskrivs vara ett stort bekymmer och skapar negativa följder för såväl 
samverkan som patientens välmående.  

3.4.2 Bristande information vid hemgång hotar patientsäkerheten 

Vid hemgång ska sjukhuset säkerställa förmedlingen av utskrivningsinformation med 
läkemedelsberättelse, en skriftlig sammanfattning av de förändringar (in-/och utsättning, 
dosändring) som har gjorts under vårdtillfället. Den ges till patienten vid hemgång tillsammans med 
aktuell läkemedelslista från regionens journal. Som ytterligare stöd finns en rutin för säker 
läkemedelshantering vid in- och utskrivning. 

Representanter från kommunerna vittnar om att sjukhusets läkemedelslistor ofta är ofullständiga 
eller felaktiga. Ibland anländer utskrivna patienter till boendet eller hemmet utan att någon 
medicinlista har förmedlats, vilket leder till behov av att eftersöka information.  Vid intervjuer 
framkommer även att sjukhusen skriver ut egenvårdsintyg till patienter utan att säkerställa 
genomförandet efter utskrivning.  

Enligt den länsgemensamma riktlinjen ska patient och närstående ha fått information om fast 
vårdkontakt och fortsatt planering vid hemgång. Därutöver ska patienten få skriftlig information om 
vem som ansvarar för respektive åtgärd och hur man kommer i kontakt med denne. Skriftlig 
information ges med hjälp av informationsfoldrar. Foldern finns i två versioner utifrån att processen, 
vårdkontakter etc. skiljer sig och förhoppningen är att ge varje patient en så tydlig beskrivning som 
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möjligt. I informationsbreven finns bland annat information om utskrivningsprocessen, planering 
inför hemgång, vad som sker när du har kommit hem och kontaktuppgifter. Det finns också 
information om anhörigstöd. Informationen finns endast på svenska.  

3.4.3 Få SIP-möten sker i hemmet 
Enligt den länsgemensamma överenskommelsen ska arbetet organiseras på ett sådant sätt att SIP i 
huvudsak kan utföras i hemmet och inte på sjukhus. Få SIP-möten sker dock i hemmet där 
kommunen är sammankallande aktör. Intervjuade biståndshandläggare delar bilden av att det sker få 
SIP:ar i hemmet där kommunen har kallat till SIP. En orsak som lyfts från flera intervjuade är att 
sjukhuset ofta skickar initiativ till en SIP utan att fullfölja och avsluta den SIP:en. Det blir en SIP som 
inte leder någonstans och när patienten väl är hemma tar det stopp. Ansvaret faller mellan stolarna 
och aktörerna skyller på varandra.  

Därutöver påverkar kommunernas interna organisation möjligheten att kalla till SIP. Ett vanligt 
förekommande fenomen är att den kommunala organisationen är uppdelad och organiseras utifrån 
funktioner inom verksamheten där samverkan mellan funktionerna och verksamheterna stundtals är 
bristfällig. Det är vad som inom organisationsteori benämns som ’stuprörsorganisation’. 
Funktionerna utgör sedan de så kallade stuprören inom organisationen och dessa medför 
avgränsningar mellan avdelningarna vilket genererar svårigheter för de anställda att arbeta 
tvärsektoriellt. Biståndshandläggarna har möjlighet att kalla till SIP men problem uppstår då de inte 
har tillräcklig information och kunskap om patientens eventuella behov av SIP. Den typen av 
informationsasymmetri inom den kommunala stuprörsorganisationen bidrar således också till att 
kommunerna sällan kallar till SIP.  

Intervjuade inom vårdcentraler och sjukhus beskriver att SIP-möten vid behov alltid bör ske i 
hemmet då samordning och samverkan brister, detta i syfte att uppnå en personcentrerad nära vård 
där den enskilda patientens behov är i fokus. Det framkommer även att kommunen borde ta ett 
större ansvar att kalla till SIP i hemmet innan en sjukhusinläggning, i förebyggande syfte. 
Information om förändrat vård- och omsorgsbehov finns ofta hos hemtjänstpersonalen som möter 
brukaren dagligen och en tidigare SIP i hemmet skulle alltså kunna förhindra eller framflytta en 
sjukhusinläggning.  

3.5 Steg 5: Uppföljning 

Av lagstiftningen framgår inga krav eller förväntningar på uppföljning efter att patienten har lämnat 
sjukhuset. I den länsgemensamma riktlinjen finns krav på både uppföljande patientkontakt och 
direktiv kring hur parterna ska kalla till SIP om behov av samordning uppmärksammas efter 
hemkomst. 

I riktlinjen för trygg hemgång och effektiv samverkan har detta omsatts i följande aktiviteter: 

Ansvarsfördelning i steg 5 - Uppföljning 

Sjukhuset ●●● Ringa upp patienten i hemmet inom 24 timmar för ett trygghetsskapande samtal 
(webbkollen). 

Regionens 

öppenvård 

●●● Ringa upp patienten i hemmet inom 7 dygn för ett trygghetsskapande samtal enligt 
webbkollen.  
●● Uppföljning av SIP gjord på sjukhuset. 
● Kalla till SIP i Prator om behov av samordning uppmärksammas. Om någon part avser 
att delta via videolänk ska detta vara möjligt. Öppenvården ansvarar för att öppna länk 
som möjliggör anslutning från övriga parter. 
● Om patienten har behov av samordning kallar öppenvården till SIP i prator inom tre 
dagar från det att patienten är utskrivningsklar. Detta kan göras innan remiss kommit. 
Medverka samt dokumentera vid SIP. Om behov av samordning inte föreligger avslutas 
SIP processen. Följ Rutin för att hantera informationsflöde i Prator. Öppenvården 
ansvarar för att öppna videolänk som möjliggöra anslutning från övriga parter. 
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Kommunens hälso- 

och sjukvård 

●●● Följa upp hälso- och sjukvårdsinsatser.  
● Kalla till SIP i Prator om behov av samordning uppmärksammas. 
● Uppföljning av SIP gjord på sjukhuset. 

Kommunens 

socialtjänst 

● Kontakta patienten för bedömning av SoL-insatser inom 72 timmar eller 
nästkommande vardag efter hemkomst. 
● Kalla till SIP i Prator om behov av samordning uppmärksammas. 
●● Ringa upp patienten vid ordinarie uppföljningstillfälle (till exempel webbkollen).  
● Uppföljning av SIP gjord på sjukhuset. 

 

3.5.1 Telefonsamtal efter hemgång skapar trygghet, delaktighet och en möjlighet att fånga 
upp behov av bättre samordning – men alla patienter blir inte uppringda 

Enligt den länsgemensamma riktlinjen är ansvaret för uppföljningen delat. Sjukhuset ansvarar för att 
ringa upp patienten i hemmet inom 24 timmar för ett trygghetsskapande samtal. För detta används 
vård- och omsorgskollen (tidigare känt som webbkollen), ett av SKR framtaget intervjustöd för att 
följa upp kvaliteten för individer som har kontakt med vård och omsorg inom kommuner och 
regioner. Öppenvården ska ringa upp patienten i hemmet inom sju dygn för ett trygghetsskapande 
samtal enligt webbkollen. De standardiserade intervjumallarna är utformade för att skapa trygghet 
och delaktighet, och för att möjliggöra förebyggande insatser som exempelvis att tydliggöra 
läkemedelsändringar, förmedla kontakter och erbjuda SIP (samordnad individuell plan) när det finns 
fortsatt behov av samordning. 

Kommunerna ska ringa upp patienten vid ordinarie uppföljningstillfälle. När detta inträffar varierar 
beroende på vilken typ av insats som har beviljats och om det är nya eller utökade insatser 
alternativt om tidigare beviljade insatser återupptagits. Rutinerna varierar mellan kommunerna. Vid 
ett utökat behov beviljas i regel nya eller utökade insatser för en kortare tid, ca två veckor, och följs 
därefter upp inför ett mer långvarigt biståndsbeslut.  

Följsamheten mot uppföljningsansvaret beskrivs vara bristfälligt. Enligt närvårdskoordinator har 
verktyget förändrats av SKR och regionen har under 2021-2022 testat olika verktyg och 
frågebatterier. Detta gör att jämförande statistik saknas. Vi har inte kunnat ta del av 
sammanställning över antal genomförda samtal som dokumenterats och kan därför inte jämföra med 
antalet utskrivningar som omfattas av LUS. Inom vissa avdelningar finns inte kännedom om att 
sjukhuset ska ringa upp patienten inom 24 timmar; inom andra avdelningar finns kännedom om 
sjukhusets uppföljningsansvar men det efterlevs inte till följd av tidsbrist. En intervjuad beskriver att 
många patienter blandar ihop de olika aktörerna när både sjukhuset, vårdcentralen och kommunen 
ringer, vilket skapar en förvirring.  

Inom primärvården är det samordningssjuksköterskorna som har de uppföljande samtalen. Det 
beskrivs inte vara några svårigheter att fullfölja ansvaret som riktlinjen anger. Vid dessa samtal kan 
samordningssjuksköterskorna identifiera om ytterliga samordningsinsatser krävs. 

3.5.2 Genomförda SIP utvärderas i regel inte gemensamt av aktörerna  

Att en SIP ska följas upp och avslutas beskrivs inte i lagstiftningen. Enligt den länsgemensamma 
riktlinjen ansvarar öppenvården och kommunen (beroende på vem som är sammankallande) för 
uppföljning av SIP gjord på sjukhuset vid röd process. Granskningen visar att gemensam 
formaliserad uppföljning av SIP inte sker i någon betydande utsträckning utan vanligen hanteras 
separat av respektive aktör.  Rutin för informationsflöde i Prator medger att uppföljning kan ske av 
den enskilde vårdgivaren eller gemensamt.  
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 Uppföljning, förbättringsarbete och utveckling 

4.1 Uppföljningen inom ansvariga nämnder och styrelser är begränsad 

Uppföljning av den länsgemensamma överenskommelsen ska enligt överenskommelsen följa särskild 
plan. I övrigt finns inga krav på uppföljning av effektmål eller dylikt. Vi noterar att det inte har tagits 
fram någon uppföljningsplan. Ingen övergripande utvärdering är planerad.  

Den länsövergripande riktlinjen diskuteras återkommande inom strukturen för närvårdssamverkan. 
Riktlinjerna reviderades av NSV senast 2020. En mer omfattande översyn av riktlinjerna pågår vid 
tidpunkten för denna granskning och ska slutföras under våren 2023. 

Genomgående är att endast ett fåtal av de ansvariga nämnderna följer upp arbetet på övergripande 
nivå. Bland granskade nämnder och styrelse noterar vi inga specifika mål eller nyckeltal kopplat till 
LUS. Enligt intervjuade förvaltningschefer finns en stor tilltro till verksamheten och ingen särskild 
uppföljning efterfrågas eftersom samverkan upplevs välfungerande och kommunen inte blivit 
betalningsansvarig. Flera av förvaltningscheferna beskriver att de kontinuerligt, eller vid behov, 
lämnar skriftlig eller muntlig information om arbetet med LUS och samverkan kring utskrivningsklara 
patienter. I övrigt rapporteras statistik i form av exempelvis utskrivningsklara dagar. 

4.2 Statistiken tyder på att utskrivningsprocessen är effektiv  

Sedan 2014 har det skett tydliga framsteg gällande att skapa en utskrivningsprocess där patienter 
kan skrivas ut så snart som möjligt efter att den behandlande läkaren bedömt att patienten är 
utskrivningsklar. Andel vårdplatser som beläggs av utskrivningsklara patienter minskade kraftigt, 
från att inledningsvis ha varit avsevärt högre än genomsnitt i övriga landet. Utvecklingen har sedan 
2020 vänt uppåt och är nu i paritet med genomsnittet. 

 

Figur 3: Belagda platser, som visar andel (%) disponibla vårdplatser som i genomsnitt under månaden varit 
belagda av utskrivningsklara patienter, källa SKR Väntetider i vården. 

Trots det framgångsrika arbetet är medelvårdtiden som utskrivningsklar i den somatiska vården 
högre i Södermanlands län än övriga i landet. Observera att statistiken skiljer sig mot de resultat 
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som redogjordes i avsnitt 2.2 om betalningsansvar, eftersom betalningsansvarsgrundande dagar inte 
omfattar nolldagen och har bryttider vid klockslag. 

 

Figur 4: Dagar i snitt, som visar medelvårdtiden som utskrivningsklar för de patienter som skrivits ut under 
månaden och som varit utskrivningsklara minst en dag. Källa: SKR Väntetider i vården. 

Av redovisning framgår att andelen patienter som skrivits ut på första utskrivningsklara dagen är 
högre i Södermanlands län i jämförelse med övriga landet. 

  

Figur 5: Andel patienter som skrivs ut på utskrivningsklardagen i förhållande till antal vårdtillfällen där patient 
varit utskrivningsklar 1 dag eller mer. Källa: SKR Väntetider i vården. 
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4.3 Arbete för att motverka undvikbara återinskrivningar är ett prioriterat område 

Det framgår att parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar undvikbara 
återinskrivningar i sluten vård. Genom god och säker läkemedelsbehandling och bedömning av 
hälsotillståndet hos individer i hemmet enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i 
sluten vård undvikas. Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet men det är 
inte klarlagt vad det gemensamma arbetet ska leda till.  

Samtliga intervjuade är eniga om att en god kvalitet i samverkan kring utskrivningsprocessen är ett 
av de viktigaste verktygen för att komma till rätta med undvikbara återinskrivningar i sluten vård. 
Upplevelsen av att utskrivningsprocessen går för fort och att aktörerna inte hinner säkerställa alla 
moment som de vet är kritiska för en trygg och effektiv utskrivning beskrivs av många som ett 
problem.  

Det finns ett gemensamt arbetssätt för att bedöma förändrade hälsotillstånd hos patienter, SKILS. 
Metoden används av sjuksköterskor hos patienter i hemmet, i hemsjukvården, särskilda boenden, 
korttidsboenden och i regionens mobila verksamheter. Bedömningen ligger till grund för 
överrapportering till vårdcentralen, mobil läkare och eller akuten och ger ett underlag för nästa 
vårdgivare och för beslut om vårdnivå. När dessa kontroller sker i hemmet används övervakningsblad 
i hemmet som säkerställer att besök från annan verksamhet, ambulans eller mobilt team enkelt kan 
jämföra med aktuella värden, oberoende av tillgång till journal.  

Tillgängliga data för andel patienter med oplanerade återinläggningar finns till och med 2021. I 
denna statistik tas ingen hänsyn till samsjuklighet, diagnossättning, utförd egenvård eller andra 
faktorer som försvårar tolkning. Det omfattar heller inte bara patienter som omfattats av LUS. 
Jämförelsen tyder på att det under senare år har skett en viss ökning av oplanerade 
återinläggningar 2021, och att det sedan 2018 sker fler återinskrivningar i Region Sörmland i 
jämförelse med övriga regioner.  

 
 
Figur 6: Andel patienter 65 år eller äldre med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar. Källa: 
Socialstyrelsen/Patientregistret via Socialstyrelsens data för jämförelser. 

Inom ramen för den regionala samverkansstrukturen diskuteras undvikbara återinskrivningar, både 
utifrån avvikelser och genom att lyfta framstående exempel.  
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Beredningsgruppen äldre sammanställer årligen en skriftlig presentation redovisat som PowerPoint 
till Länsstyrgruppen. Där framgår bland annat analys av återinläggningar i respektive geografisk 
arbetsgrupp. Därutöver genomfördes mer ingående uppföljning av återinläggningar i Eskilstuna 
kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Gnesta kommun samt Flens 
kommun under 2020. I sammanställningen finns ingen statistik på antalet eller andelen 
återinskrivningar av äldre patienter som skrivs ut. Det finns heller ingen beslutad målsättning som 
driver arbetet med att minska antalet återinskrivningar. Under Coronapandemin gavs mindre tid till 
uppföljningar pga. omprioriteringar av arbetsuppgifter. 2022 års uppföljning presenteras för 
Länsstyrgruppen under december månad.  

I analysen av enskilda återinskrivningar mellan 2018 och 2021 framkommer bland annat: 
 

 Viktigt med uppföljning från sjukhuset genom Webbkollen inom 24 timmar 
 Sjukhuset måste förbättra sitt arbete med uppdrag till hemsjukvården 
 Flera mycket komplexa fall där SIP saknades (många gånger säger patienten nej) 
 Remiss till vårdcentral saknas ofta 
 Stundtals bristfällig följsamhet mot riktlinjen  
 Tveksamt om patienten verkligen är hemgångsklar  
 Viktigt att utveckla den proaktiva processen 
 Bättre möjlighet till snabba/akuta hembesök från läkare 
 Öppenvården behöver bli mer delaktiga i hela utskrivningsprocessen 
 Fler gula och röda processer behövs 
 Bristande information till patient/kommun vid utskrivning 
 Frågetecken inför öppenvårdens uppföljningsansvar om 7 dagar är för lång tid 
 Behov av fler SIP:ar i hemmet 
 Bättre uppföljning även vid grön process 

 
Vi noterar att många av iakttagelserna är snarlika mot de observationer EY har gjort och presenterat 
i kapitel 3 i denna granskning. Att flera av iakttagelserna kvarstår sedan 2018 tyder på att 
eventuella åtgärder inte att varit tillräckliga för att lösa problemen. 

Bland de intervjuade framgår att arbete med att motverka undvikbara återinskrivningar i första hand 
är en del i det ordinarie kvalitetsarbetet. Att säkerställa god följsamhet till rutinerna vid utskrivning, 
för att därmed säkra en trygg hemgång och en sammanhållen vårdkedja, lyfts av många fram som 
en central insats. Flera representanter från SÄBO och hemtjänst framhåller också insatser såsom 
fallprevention (utvecklas för närvarande inom alla äldre-arbetsgrupper) och samarbete med regionen 
för att nå ut med information till inneliggande patienter och anhöriga om vilka hjälpinsatser som 
finns att tillgå efter utskrivning. I intervjuer framkommer också att trygg hemgång används som 
metod i flertalet kommuner för att bland annat undvika återinskrivningar. Inom kommunerna utgörs 
trygg hemgång oftast av ett sammanhållet team som tar ett helhetsansvar för den enskilde och ger 
förstärkta insatser under högst två veckor. Som nämnts ovan har dock flera kommuner nyligen valt 
att avveckla trygg hemgång-verksamheten. 

4.4 Det saknas ett gemensamt system för hantering av avvikelser  

Det saknas direktiv kring hantering av eventuella avsteg eller avvikelser från parternas åtaganden i 
den länsgemensamma överenskommelsen och riktlinjen. 

Avvikelser som är avgränsade till enskilda patientfall rapporteras enligt etablerade rutiner i 
respektive verksamhet. Det innebär i regel direkt kontakt mellan de berörda enheterna. Det saknas 
ett gemensamt system för att rapportera avvikelser. Avvikelser rapporteras på pappersblanketter 
som skickas till berörd verksamhet. Detta innebär att det inte går att få en samlad bild över 
inrapporterade avvikelser varken sett till antal eller innehåll. Kommunerna påpekar att sjukhusen 
svarar på få avvikelser och svaren i förekommande fall är ofullständiga och sker efter lång tid. 
Konsekvensen blir att tröskeln för att rapportera är hög och att det sannolikt finns ett stort 
mörkertal av ej rapporterade avvikelser. Det pågår ett projekt med test av ett gemensamt 
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avvikelsesystem mellan två kommuner och regionen, där beslut om ytterligare utvidgning och 
implementering i samtliga kommuner under 2023 ska tas i Länsstyrgruppen i december 2022.  

Rutinerna ser olika ut mellan de granskade verksamheterna men i regel hanteras dessa 
avvikelserapporter av berörd medarbetare, ansvarig enhetschef eller av MAS, MAR, 
utskrivningsledare eller utskrivningssamordnare dels i den aktuella situationen, dels på en 
sammanställd nivå i lokala samverkansforum. Förekomsten och strukturen för sådana forum skiljer 
mellan kommunerna och vissa har en nära dialog med sjukhus och vårdcentral, andra inte. 

I länet finns ett nätverk där samtliga kommuners medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ingår. 
Nätverken är generella forum för erfarenhetsutbyte men frågor som rör samverkan och 
patientsäkerhetsarbete är frekvent förekommande. I forumet lyfts särskilda exempel för diskussion, 
positiva och negativa, inte en komplett översyn av avvikelser. Möten ska ske en gång per månad.   
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 Svar på revisionsfrågorna 

I detta avsnitt presenteras sammanfattande svar på revisionsfrågorna för de nämnder och styrelser 
som varit föremål för granskning. I tabellen längre ner framgår även viss partsspecifik information av 
sådan detaljnivå att den inte varit relevant att ta upp i den samlade rapporten men som vi bedömer 
kan vara av intresse för respektive kommuns egen revisionsgrupp. 

Revisionsfråga Bedömning 

• Är den beslutade 
”Överenskommelse om 
samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från 
sluten vård” 
ändamålsenlig?  

Ja. Genom införandet av LUS har det tillkommit lagstadgade krav och 
tydligare former för hur regionen och kommunerna ska skapa en effektivt 
sammanhållen planeringskedja som bidrar till kortare väntetider i vården. Vår 
bedömning är att överenskommelsen är ändamålsenlig och säkerställer att 
lagstiftningen omsätts i lokala mål med tydlig ansvarsfördelning. Inga 
förändringar har skett i dessa avseenden under revisionsåret 2022. 

• Är de beslutade 
riktlinjerna ”Trygg 
hemgång och effektiv 
samverkan – riktlinjer för 
samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i 
slutenvård i Sörmland” 
ändamålsenliga?  
 

Delvis. Av LUS framgår att region och kommuner gemensamt ska utarbeta 
kompletterande riktlinjer till lagstiftningen. Sådana riktlinjer har utarbetats 
och vi bedömer att de på ett rimligt sätt omsätter lagstadgade krav i en tydlig 
process på operativ nivå. Vi har noterat ett antal situationer där samverkan 
tenderar att brista, till följd av endera bristande implementering av riktlinjen 
eller tolkningsproblem. Dessa redogörs för i detalj i rapportens tredje kapitel. 
De huvudsakliga åtgärderna för att komma till rätta med dessa brister 
bedömer vi är: förenkling eller förtydligande av de olika processfärgsflödena i 
riktlinjen, situationsanpassat metodstöd, kunskapshöjande insatser samt ett 
metodikarbete för att säkra en bättre framförhållning. 

• Är roller och 
ansvarsfördelning 
tydliga vad gäller 
samverkan mellan 
slutenvård, primärvård 
respektive social 
omsorg?  

Delvis. Vi bedömer att roller och ansvarsfördelning i stort är tydliga men att 
kunskapen om dessa brister vilket skapar flera problem i processen. 

Regionen och kommunerna har specificerat ansvarig aktör för varje aktivitet i 
utskrivningsprocessen. Vi noterar att matrisuppdelningen riskerar medföra 
att de olika aktörerna huvudsakligen fokuserar på sin egen del av samverkan 
och att helhetsperspektivet utifrån patientens hela resa genom vårdkedjan 
åsidosätts. Granskningen tyder också på att bedömningen av processfärg inte 
sker konsekvent och med samsyn mellan aktörerna, vilket leder till konflikter 
kring vilka aktiviteter som ska genomföras och av vem. 

En vanlig orsak till bristande kunskap om ansvarsfördelningen är när 
personalkontinuiteten brister – vilket förekommer hos samtliga aktörer och 
över tid i varierande omfattning. Det kan hända vid personalomsättning och 
vakanser, men också i samband med sommarsemestrar, helger eller utanför 
ordinarie arbetstid. Vi noterar samtidigt att både region och kommuner har 
vidtagit åtgärder för att säkra processen genom särskilt ansvariga funktioner.  

Granskningen pekar också på att bristande kunskap om varandras roller och 
uppdrag i det dagliga arbetet påverkar utskrivningsprocessen. I granskningen 
framkommer det att en särskilt problematisk konfliktyta bottnar i läkarnas 
kunskap och förväntningar gällande uppdrag, kompetens och resurser inom 
kommunernas korttidsboenden. Det får konsekvenser för hur snabbt 
patienternas bedöms vara utskrivningsklara, och det leder också till 
följdkonflikter mellan kommun och patient/anhöriga.  

• Säkerställer regionen 
och kommunerna att 
slutenvård, primärvård 
respektive social omsorg 
tar sitt ansvar för 

Delvis. I merparten av alla utskrivningsärenden finns en god och 
välfungerande samverkan, men vissa situationer och omständigheter leder 
återkommande till problem och det är dessa vi främst uppmärksammar 
genom rapporten.  
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samverkan i respektive 
aktivitet i 
utskrivningsprocessen?  

NSV och den regionala samverkansstrukturen har säkerställt att det finns 
riktlinjer för utskrivningsprocessen. Regionstyrelsen och ansvarig nämnd i 
respektive kommun har tillsett nödvändiga organisatoriska anpassningar och 
även säkrat att privata utförare av vård och omsorg (i förekommande fall) 
omfattas i samverkan genom riktlinjer, regler och avtal. Att kommunen för 
många patienter ansvarar för insatser både enligt SoL och enligt HSL medför 
att den interna samverkan blir lika viktig som den externa.  Vi noterar att det i 
vissa fall kan vara en utmaning som påverkar förmågan att samverka med 
andra. Vissa kommuner har nyligen valt att införa trygg hemgångsteam eller 
motsvarande medan andra istället har avvecklat detta. Inom sjukhusen 
förekommer varierande rutiner mellan avdelningarna i vilka forum 
utskrivningspatienter diskuteras och hur kommunikation mellan 
utskrivningssamordnare och sjuksköterskor, läkare och arbetsterapeuter 
säkerställes. Ett övergripande problem för samtliga aktörer är att en pressad 
kompetensförsörjningssituation och hög personalomsättning leder till 
svårigheter att upprätthålla rutiner och arbetssätt. 

Regionen har säkerställt att det finns tillgängliga IT-stöd för att 
informationsöverföring ska fungera bra, både genom ärendehanteringen i 
Prator och genom säkra system för digitala planeringsmöten över videolänk. 
Vi noterar dock att en stor del av kontakten förefaller ske över telefon, 
alternativt sker via Prator när den borde ha skett över telefon. Att 
kommunerna har olika rutiner och behörighetsstrukturer försvårar för de 
specialistmottagningar som har stort geografiskt upptagningsområde. Att 
inkludera rehabiliteringen i tidigt skede och att säkerställa att rätt kunskap 
förs över till exempelvis hemtjänstens nattpatrull är återkommande 
utmaningar. 

Kunskapen om riktlinjerna och om varandras uppdrag, förutsättningar och 
lagstiftningar behöver stärkas. Vi bedömer det därför vara aktuellt att 
regionstyrelsen och ansvariga nämnder säkerställer utbildningsinsatser och 
stödmaterial för att underlätta utskrivningsprocessen. Detta bör ske i 
samverkan med NSV som redan tillhandahåller visst metodstöd genom 
Samverkanswebben. Det som främst efterfrågas i intervjuer är checklistor 
eller processbeskrivningar riktade till specifika yrkesgrupper, samt utförligare 
vägledning i vanliga problemsituationer (exempelvis utskrivning efter 
kontorstid eller vid semesterperioder). 

• Säkerställer regionen 
och kommunerna att 
patientperspektivet tas 
tillvara i 
utskrivningsprocessen?  

Delvis. Enligt patientlagen ska hälso- och sjukvården så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Likväl bygger 
socialtjänstlagen på frivillighet och delaktighet. I granskningen noterar vi att 
SIP endast genomförs i en liten andel av samordnade utskrivningar. Genom 
att säkerställa att SIP sker i större omfattning kan regionen på ett 
strukturerat sätt förvissa sig om att patienten och närstående kan vara 
delaktiga i utformningen av utskrivningsprocessen och den efterföljande 
vården. Patienten har nära kontakt med medarbetare inom slutenvården 
under pågående vårdtillfälle men liten eller ingen kontakt med sin fasta 
vårdkontakt före hemgång. Vi bedömer dock att det finns goda rutiner för 
uppföljning efter vårdtillfället och för trygghetsskapande samtal, genom 
vilket behov av ytterligare samordning kan identifieras.  

• Finns mål för samverkan 
i utskrivningsprocessen 
på individnivå och 
övergripande nivå? 

Delvis. I överenskommelsen om samverkan finns två övergripande mål: 

Genom ett tillitsfullt samarbete med individens bästa i fokus: 

• känner sig sörmlänningen trygg och självständig efter slutenvård 

• är vård- och omsorgsprocessen i Sörmland effektiv 
 
Det saknas närmare definitioner av vad effektiv innebär. Kommunerna 
hänvisar i regel till oskrivna mål om att undvika betalningsansvar (genomsnitt 
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3 dagar efter utskrivningsklar) men samtliga ligger långt under detta mätetal. 
Det kan finnas skäl för ansvariga nämnder att överväga vilken tidsrymd som 
ger bäst effekt sett till både kostnadseffektivitet och vårdkvalitet. 

De övergripande målen omsätts för varje enskild individ. Det uttrycks inte i 
form av definierade individmål, utan genom att det för varje patient ska 
finnas ett preliminärt utskrivningsdatum att förhålla sig till och en plan för 
samordning av utskrivningen. Med utgångspunkt i stödbehov upprättas en 
gemensam plan för utskrivningen och tiden därefter men förhållningssätt och 
tidshorisont för detta varierar beroende på patientens situation och behov. 

På lokal nivå varierar formerna för styrning av arbetet med 
utskrivningsprocessen. I ett fåtal av de granskade kommunerna har specifika 
mål eller indikatorer beslutats av kommunfullmäktige eller ansvarig nämnd. I 
dessa kommuner har särskilda utvecklingsaktiviteter initierats på politisk nivå 
under 2022. 

• Säkerställs en tillräcklig 
uppföljning och 
återkoppling av resultat 
som omfattar både 
regionens och respektive 
kommuns behov? 

Ja. Regionen sammanställer och förmedlar statistikuppgifter kopplade till 
LUS och har en central roll i att möjliggöra för både de egna verksamheterna 
och kommunerna att löpande följa sina resultat. Förvaltningen följer själva 
upp resultaten månadsvis och gör jämförelser mellan olika kommuner och 
mellan olika tidsperioder. Fokus i uppföljningen ligger på statistik relaterad till 
betalningsansvaret och till beläggning av vårdplatser. De granskade 
nämnderna tar i regel inte del av dessa uppgifter. Återrapportering till nämnd 
sker på förekommen anledning, vid större förändringar eller problem. 
Trygghet följs upp genom uppföljande samtal med patienten men har inte 
sammanställts på aggregerad nivå specifikt för utskrivningsprocessen.  

Vi noterar att uppföljning av samverkansöverenskommelsen enligt 
överenskommelsen ska följa särskild plan, men sådan plan saknas. Under 
2022–2023 pågår det dock inom regional samverkansstruktur ett 
omfattande arbete med att se över överenskommelse och riktlinjer vilka vi 
bedömer är likvärdiga med en sådan uppföljning. 

• Säkerställer regionen att 
fasta vårdkontakter har 
de förutsättningar som 
krävs för att tillgodose 
patienters behov av 
trygghet, kontinuitet, 
samordning och 
säkerhet enligt 
patientlagen? 

Nej. För att ge äldre och multisjuka förutsättningar att bibehålla hälsa, 
självbestämmande och integritet samt bidra till att den sjuke och dennes 
närstående kan känna trygghet i vardagen samt i kontakt med vården finns 
funktionen samordningssjuksköterska. På samtliga vårdcentraler som 
omfattats av denna granskning ansvarar samordningssjuksköterskor för att 
vara fast vårdkontakt även åt andra patienter som omfattas av LUS. Detta är 
förenligt med lagstiftningen som medger att varje region utfärdar direktiv 
kring hur fast vårdkontakt utses, vilken personal som kan ta på sig uppdraget 
och vilken typ av uppgifter som ska ingå.  

Vi noterar dock att samordningssköterskan kan vara fast vårdkontakt till ett 
mycket stort antal patienter. Uppdraget beskrivs vara en i huvudsak 
administrativ lösning. Den centrala arbetsuppgiften är att ringa 
uppföljningssamtal till patienten. Övriga aktörer beskriver att primärvården i 
stor utsträckning har en frånvarande eller passiv roll i samverkansprocessen 
kring utskrivning. Vi noterar också att den fasta vårdkontakten vanligen utses 
utan att patienten har kännedom om detta. Vår bedömning är utifrån det att 
samordningssjuksköterskor inte har de förutsättningar som krävs för att 
stärka patientens trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet enligt 
patientlagen.  

• Tar slutenvård, 
primärvård respektive 
socialtjänst sitt ansvar 

I granskningen noterar vi att det förekommer ett flertal olika lokala initiativ 
kopplade till att förebygga undvikbara inskrivningar och återinskrivningar, 
vilka involverar både regionens verksamheter och länets kommuner. 
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för att förebygga 
undvikbara 
återinskrivningar? 

Regionstyrelsen bör överväga om det finns ett värde att samordna 
uppföljning av dessa initiativ i syfte att identifiera framgångsfaktorer och 
insatser som bör implementeras på bredare front. 
 

• Säkerställer regionen 
och kommunerna att 
information från 
avvikelsehantering 
används i förbättrings- 
och utvecklingssyfte? 

Delvis. Det saknas ett gemensamt systemstöd för rapportering av de 
avvikelser som uppstår i utskrivningsprocessen. Mot bakgrund av de 
redogörelser och exempel vi tagit del av i granskningens intervjuer är vår 
bedömning att antalet inkommande avvikelserapporter med anledning av 
brister i samverkan vid utskrivning enbart utgör ett fåtal av de avvikelser som 
sker. Vi bedömer att åtgärder bör vidtas för att säkerställa en ökad 
avvikelserapportering inom såväl Region Sörmland som inom kommunerna. 
Förväntningar om återrapportering av vidtagna åtgärder vid mottagna 
avvikelser bör stärkas, då det finns en utbredd bild av att bristen på 
återkoppling har lett till att kommunerna rapporterar mindre. 

Diskussioner kring avvikelser lyfts i många olika forum, både lokalt mellan 
enskild kommun och sjukhus/vårdcentral och i professionsnätverk samt inom 
ramen för den regionala samverkansstrukturen. 

 

 
 Särskilda noteringar gällande specifika kommuner 

Eskilstuna Eskilstunas kommunfullmäktige har beslutat om att all vård och omsorg ska upplevas 
samlad, tillgänglig och nära. Genom samverkan med regionen och Mälardalens universitet 
fortsätter utvecklingen av såväl stärkt kvalitet i verksamheterna som förebyggande och 
hälsofrämjande insatser. Målet är alltid att stärka självständigheten utifrån individens 
egna förutsättningar 

I vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan framkommer att vård- och 
omsorgsförvaltningen vidareutvecklar intensiv habilitering/rehabilitering inom ramen för 
Intensiv hemrehabilitering (IHR) och Intensiv rehabilitering i samverkan (IRIS). Likaså 
fortsätter förvaltningen att vidareutveckla arbetssätt inom ramen för trygg och effektiv 
utskrivning. Bland annat finns en samordnande koordinator med ansvar för samverkan 
mellan kommunen och regionen vid in- och utskrivningar.   

Eskilstuna kommun har tillsammans med Region Sörmland sedan år 2018, via vård- och 
omsorgsnämnden/vård- och omsorgsförvaltningen, ett fördjupat samarbete kring äldre i 
Eskilstuna och äldres behov av vård och omsorg i linje med omställningen till Nära vård. 
Här ingår ett Nära vård-team som ska effektivisera utskrivningsprocessen och stärka 
patientperspektivet i syfte att undvika återinskrivningar. 

I Eskilstuna kommun finns inga privata utförare av hemtjänst. Det finns tre vård- och 
omsorgsboende i privat regi.  

Samverkan med Mälarsjukhuset beskrivs huvudsakligen vara välfungerande. Brister i 
samverkan förekommer vid olika tolkningar av färgprocesser, vid stora 
personalomsättningar, i kommunikationen och avsaknad av förståelse av varandras 
uppdrag. Dessa brister diskuteras i samverkansforum mellan kommunen och sjukhuset.  

Flen 
 

Kommunfullmäktiges övergripande mål är att Flen kommun ska vara ett nav i den nya 
region Sörmland och vara drivande för att hitta nya sätt att lösa framtidens utmaningar. 
Flens kommun står inför ett ökat plats- och resursbehov inom äldreomsorgen. Kommunen 
behöver därför färdigställa fler platser i särskilda boenden och öka tillgången av 
mellanboenden för äldre. Socialnämnden har inte angivit särskilda mål eller uppdrag 
kopplat till trygg och effektiv utskrivning.  
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Det finns inga privata utförare. Tryggt hemgångs-team har funnit tidigare, men avvecklats 
då det inte har fallit så väl ut som planerat. Det pågår vid granskningens tillfälle en 
översyn av organisationen. Det beskrivs av vissa intervjuade finnas en önskan om att 
återinföra ett tryggt hemgångsteam.  

I Flens kommun beskrivs personalomsättning och bristande kompetensförsörjning vara en 
stor utmaning för en ändamålsenlig utskrivningsprocess då samverkan i stor utsträckning 
blir personbunden. Underbemanning beskrivs vara den främsta orsaken till att 
hemgångsteamet avvecklades. Överföreningen av kommunikation från slutenvården lyfts 
därutöver som ett problem vid flera intervjuer. Likväl att få SIP:ar upprättas, varför 
patientens delaktighet blir lidande i utskrivningsprocessen. Brister i samverkan 
förekommer också vid olika tolkningar av färgprocesser. 

Samverkansmöten mellan utskrivningssamordnare, deltagare från hemsjukvård, 
biståndshandläggare och vårdcentraler äger rum kontinuerligt. Vid dessa möten 
behandlas bland annat avvikelser och framgångsrika utskrivningar.  

Gnesta Kommunfullmäktige har beslutat om det övergripande målet om en trygg vård och 
omsorg av hög kvalitet som utformas i nära samverkan med brukare och personal. 

Kommunen har till följd av sin ringa storlek inga särskilda handläggare eller sjuksköterskor 
som arbetar med utskrivningsprocessen. Diskussioner har förts om att eventuellt införa 
en samordningsfunktion. Brister i kommunikationen mellan olika enheter har skett och 
upplevs kvarstående av de tillfrågade utförarenheterna. Kommunen har särskilt arbetat 
för att stärka dialogen med den enda förekommande privata utföraren av hemtjänst. 

Samverkan med sjukhusen upplevs ojämnt fungerande beroende på vilken 
sjukhusavdelning som berörs. 

Katrineholm Kommunfullmäktige har beslutat att ett övergripande mål är att kommunens samverkan 
med regionen fortsätter att utvecklas med utgångspunkt från den nationella 
överenskommelsen om att vidareutveckla den nära vården. Målet är en god, nära och 
samordnad vård som stärker hälsan, vilket bland annat innebär att brukare ska få mer 
vård utförd i hemmet och slippa onödiga inläggningar på sjukhus.  

Kommunen har ändrat sina arbetssätt för att kunna hantera snabbare utskrivningar. Ett 
särskilt vårdplaneringsteam hanterar all kontakt med sjukhusen. Interna rutiner finns för 
att tydliggöra samarbetet mellan biståndsenhet och hemsjukvård. Under 2017-2018 
testades ett särskilt hemgångsteam, men den ojämna beläggningen var svår att hantera 
och det upplevdes också orättvist från de privata utförarna att kommunen automatiskt tog 
hemgångspatienter i två veckor. Kommunen har LOV-utförare och i 
förfrågningsunderlaget finns krav på mottagningstimme där både hemtjänst och 
rehabilitering möter upp vid hemgång. Att kommunikationen når ut till alla 
hemtjänstenheter i god tid lyfts dock som en utmaning.  

Överföringen av kommunikation från slutenvården lyfts som ett problem vid flera 
intervjuer. I Västra länsdelen har det startats en samverkansgrupp där vårdplanerarna 
från Katrineholm ingår tillsammans med utskrivningssamordnare från Kullbergska. 
Samverkan med primärvården kring patienter som inte har hemsjukvård lyfts fram som 
ett särskilt problem; mellan hemsjukvård och primärvård finns bättre samverkan. 

Nyköping Kommunfullmäktiges övergripande mål är att de sociala insatserna ska främja 
medborgarnas trygghet, jämlikhet och aktiva deltagande i samhällets gemenskap. 
Verksamheten ska bedrivas rättssäkert med individen i fokus och i god samverkan med 
andra myndigheter, ideella krafter och anhöriga. Personalen är verksamheternas 
viktigaste resurs som tillsammans med välfärdsteknik ska klara ett av samhällets 
viktigaste uppdrag för ett socialt och ekonomiskt hållbart Nyköping. 

I maj 2022 startades ett hemgångsteam. Formen för teamet samt dess professioner finns 
på plats. Under sommaren 2022 fick detta team dock ställa om och utföra andra 
prioriterade områden inom hemtjänsten såsom framför allt delegeringsuppdrag. 
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I Nyköpings kommun finns en gemensam äldreomsorg där myndighetskontoret är 
införlivat i verksamheten. Det finns särskilda biståndshandläggare som jobbar med 
utskrivningsprocessen, vilket är igång efter sommaren igen, och samtliga utskrivningar 
kommer från Nyköpings lasarett. Det finns tre privata särskilda boenden och tre privata 
hemtjänstutförare. Kommunen har haft svårigheter att bemanna samtliga professioner 
senaste 1,5 året, vilket påverkat kompetensen och erfarenheten, då många i personalen 
är nya.  

Intervjuade upplever bristande samverkan både inom den egna verksamhetens funktioner, 
till exempel mellan biståndshandläggare och hemtjänst samt med sjukhuset där olika 
uppfattningar om färgprocessen bidrar med svårigheter i utskrivningsprocessen. Samtliga 
intervjuade upplever dock att patienter är i sämre skick vid utskrivning än tidigare.  

Oxelösund Kommunfullmäktiges övergripande mål är att det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i 
Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo 
kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser 
till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. 

Enligt nämndens verksamhetsplanering pågår det en översyn inom länet ifall ett 
länsövergripande verksamhetssystem skulle kunna införas i alla nio kommunerna inom 
vård- och omsorgsområdet. Syftet är att på ett enklare sätt kunna synka med varandra 
och regionen. 

I Oxelösunds kommun finns inga privata utförare av hemtjänst. Kommunen hade ett 
Tryggt hemgångs-team tidigare, men avvecklade det under våren 2022 på grund av att en 
ny hemtjänstorganisation infördes under hösten 2021. Numera jobbar alla efter den 
metoden, men det finns inget särskilt team. På grund av högt tryck har det varit stopp på 
korttidsboendet och kommunen har behövt köpa korttidsplatser externt.  

Tidigare har det funnits en Prator-koordinator på 50%. Den funktionen försvann för en tid 
sedan, men den är saknad och det kommer tillsättas en liknande tjänst på 
biståndskontoret. Det har funnits en hög personalomsättning bland biståndshandläggare 
och sjuksköterskor vilket påverkar att processen med utskrivning stannar upp. Intervjuade 
uppger att kontakten med Nyköpings lasarett varierar beroende på avdelning. Det 
framkommer även att kontakten och informationsutbytet mellan personalgrupperna inom 
kommunen är bristfällig.  

Strängnäs Kommunfullmäktiges övergripande mål är att i Strängnäs kommun erbjuds 
välfärdstjänster av god kvalitet som utgår från invånarnas behov. Samverkan mellan 
kommun och region är grunden för att möta vårdbehovet hos äldre. Insatserna kan vara 
komplexa och kräver att Strängnäs kommun har kompetent och utbildad personal för att 
kunna genomföra insatserna. 

Personalsituationen i kommunen är ett genomgående tema som framkommer av 
intervjuerna. Biståndsenheten har för närvarande svårt att mäkta med sitt uppdrag. Ett 
stort ansvar ligger istället på samordningsfunktionen inom hemtjänsten att hantera 
kontakt med sjukhus och hemsjukvård. Hemsjukvården har stor brist på sjuksköterskor. 
Brist på korttidsplatser inom kommunen uppges leda till många återinläggningar. 
Samverkan uppges vara personbunden och svår att upprätthålla inom enheter med hög 
personalrörlighet.  

Trosa I kommunfullmäktiges mål- och budget framgår att kommunens verksamhet ska präglas 
av ett helhetsperspektiv och bygga på samordning / samverkan mellan resurser inom och 
utom kommunen. Kommunen ska uppmuntra samarbete, okonventionella och alternativa 
lösningar. 

En platssamordnare har införts för särskilda boenden/korttidsboenden, vilket uppges ha 
underlättat den interna kommunikationen mycket. Kommunen har sedan tillståndsplikten 
infördes inom hemtjänst inte längre några privata aktörer verksamma. Det är för 
närvarande en god bemanningssituation avseende sjuksköterskor, arbetsterapeut och 
sjukgymnast. 
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Arbete pågår med att starta upp ”intensiv hemrehabilitering” som kommer att omfatta en 
liten del av LUS-patienterna. Tidigare satsningar på tryggt hemgångsteam har avvecklats 
då de bedöms vara mycket resurskrävande. 

I Trosa uppger intervjuade att det finns en god relation till Nyköpings lasarett, vilket 
hanterar cirka 90 % av patienterna från kommunen, men att relationerna till övriga 
sjukhus inte är lika upparbetade. En hög läkarkontinuitet vid vårdcentralen i Trosa har 
bidragit positivt till kommunens arbete, men intervjuade problematiserar att 
läkarnärvaron ofta är över telefon och inte hos patienten. 

Vingåker Vingåkers kommunfullmäktige har beslutat om det övergripande målet att boende och 
verksamma i Vingåkersbygden upplever att livskvaliteten är hög, inklusive tillgången till 
kommunal service. I övrigt finns inga målsättningar kopplade till utskrivningsprocessen 
varken från fullmäktige eller ansvarig nämnd.  

Vingåker har inte behövt göra några stora anpassningar för att den egna organisationen 
ska kunna implementera den länsgemensamma riktlinjen. All verksamhet bedrivs i 
kommunal regi och i samma förvaltning vilket underlättar kommunikationen. Kommunen 
har tidigare provat särskilda trygg hemgång-team men avvecklat det då patientvolymen är 
för liten för att ett dedikerat team ska vara rimligt belagda med arbete varje vecka. Från 
hemtjänsten framförs önskemål om att bli involverade tidigare i planeringsprocessen inför 
hemgång. 

Intervjuade upplever att kontakterna med Kullbergska sjukhuset fungerar bra men att det 
är svårare vid andra sjukhus där upparbetade relationer saknas. Informationsöverföringen 
i Prator är svag, mycket telefonkontakter krävs. Tillsammans med Kullbergska pågår ett 
särskilt projekt kring nära vård. 
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Intervjuförteckning 
Region Sörmland 
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör 
Divisionschef primärvård 
Verksamhetschef länsgemensamt regionalt 
stöd 
Verksamhetschef patientsäkerhetsenheten 
Närvårdskoordinator äldre norra länsdelen 
Närvårdskoordinator äldre södra länsdelen 
Närvårdskoordinator äldre västra länsdelen 
Chefläkare Mälarsjukhuset (två) 
Chefläkare Nyköpings lasarett (två) 
Utskrivningssamordnare Mälarsjukhuset (fyra) 
Utskrivningssamordnare Nyköpings lasarett 
(tre) 
Verksamhetschef vårdcentral Nävertorp 
Katrineholm 
Verksamhetschef vårdcentral Bagaregatan 
Nyköping 
Verksamhetschef vårdcentral Malmköping 
Verksamhetschef vårdcentral Torshälla 
Samordningssjuksköterska vårdcentral 
Nävertorp Katrineholm 
 
Eskilstuna kommun 
Verksamhetschef äldreomsorg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef vård- och omsorgsboende 
Biståndshandläggare - teamledare 
 
Flens kommun 
Socialchef 
Äldreomsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef korttidsboende 
Enhetschef biståndsenheten 
Biståndshandläggare 
 
Gnesta kommun 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten (svarat skriftligt) 
Enhetschef korttidsboende (svarat skriftligt) 
Biståndshandläggare 
 
Katrineholms kommun 
Socialchef 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef särskilt boende/korttidsboende 
(svarat skriftligt) 
Arbetsterapeut inom hemsjukvården 
Enhetschef biståndshandsenheten 
 
Nyköpings kommun 
Verksamhetschef äldreomsorg 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten 
Enhetschef korttidsboende 
Biståndshandläggare 
 
Oxelösunds kommun 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) 
Enhetschef hemtjänsten (svarat skriftligt) 
Enhetschef särskilt boende (svarat skriftligt) 
Utvecklingschef biståndsenheten  
 
Strängnäs kommun 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef hemtjänsten 
Kommunal samordnare hemtjänsten 
Biståndshandläggare 
 
Trosa kommun 
Vård- och omsorgschef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
Enhetschef hemtjänsten 
Biståndshandläggare 
Enhetschef vård- och omsorgsboende 
 
Vingåkers kommun 
Socialchef 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS)/Medicinskt ansvarig rehabilitering 
(MAR) (svarat skriftligt) 
Enhetschef hemtjänsten (svarat skriftligt) 
Enhetschef särskilt boende/korttidsboende 
(svarat skriftligt) 

Biståndshandläggare
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NOVF § 45 Dnr NOVF2022-9 

Budget 2023 samt flerårsplan 2024–2025 

Ett förslag till budget för 2023 har upprättats och ligger för beslut hos 
direktionen. Budgeten bygger på den vattentaxa som 
förbundsmedlemmarna fastslaget. Den prognostiserade vattenförsäljningen 
har dock höjts till 5 miljoner m3, då den faktiska försäljningen legat över 
prognostiserade nivåer de senaste åren.  

Budgeten 2023 samt flerårsplanen 2024–2025 består av en intensiv period 
för förbundets investeringar. En ny lågreservoar och inflitrationsdamm 
budgeteras för 2023–2024. Förnyelse av huvudvattenledning på sträckorna 
Minninge-Hemgården samt Minninge-Källstugan ligger inom planen. 
Förbundets investering i anläggning för ny reningsprocess kommer också 
att ske under perioden, och väntas vara färdig i januari 2026. Sammanlagt 
budgeterar förbundet för investeringar om 151 mnkr inom planperioden. För 
att finansiera detta budgeteras förbundet behöva utöka sin belåning från 50 
mnkr vid periodens star till 70 mnkr 2023, 130 mnkr 2024 och 165 mnkr 
2025.   

Budgeten visar ett överskott samtliga tre år, som föreslås avsättas till den 
investeringsfond som förbundet inrättat i och med årsredovisningen 2021. 
Investeringsfonden planeras aktiveras efter 2025.  

Bilagt till budgeten finns en tioårig budgetprognos åren 2021–2030. 
Siffrorna för 2021 är faktiskt utfall, och siffrorna för 2022 är 
prognostiserade. Siffrorna för 2026 och framåt är mycket osäkra och bör 
tolkas med försiktighet. Men prognosen visar att om ingenting händer med 
elkostnaderna och räntekostnaderna framåt 2026 så kan det behöva bli 
aktuellt med ytterligare en taxehöjning. Förbundet kan även enligt 
prognosen påbörja amortering år 2026. 

Förbundscontroller Hannes Holmberg redogör för ändring i framskrivet 
förslag i form av tillägg av två investeringsprojekt: Ombyggnad kontor samt 
Solceller tak.  

Ärendet föredras av förbundscontroller Hannes Holmberg, som även svarar 
på direktionens frågor. Förbundsdirektör Karolina Wetterblad och 
processingenjör Kristina Holmstedt svarar på direktionens frågor. 

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Karlsson (S), 
Tapio Helminen (M), Eva Andersson (C) och Ylva Franzén (MP).  
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Verksamhet  
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF. Förbundet har som syfte att med hög 
säkerhet och till ett lågt pris leverera dricksvatten av hög kvalitet till medlemskommunerna. 

Organisation 

Direktionen 
Direktionen är tillika förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Direktionen arbetar enligt en 
förbundsordning och ett reglemente. Direktionen består av tre ledamöter och lika många 
ersättare från Nyköpings kommun och två ledamöter och lika många ersättare från 
Oxelösunds kommun. Nyköpings kommun utser direktionens ordförande. 

För att granska förbundet finns en förtroendevald revisor och en ersättare från varje 
medlemskommun. 

Förvaltning 

Förbundet har en förvaltning med tre anställda tjänstemän: förbundsdirektör, 
förbundscontroller och processingenjör samt anställda arbetare, drifttekniker. Det är 
förbundsdirektören som leder förvaltningen. 

Under 2023 kommer NOVF utöka bemanningen till sammanlagt fyra drifttekniker, som 
alternativ till att hyra in drifttekniker från Nyköpings kommun som gjorts tidigare år. 

Beredskap på anläggningarna kommer att samordnas med Nyköping Vatten för både NOVF:s 
och Nyköpings kommuns anläggningar. 

Administration av löner och redovisning är upphandlad och utförs av konsultföretaget Grant 
Thornton. 

Mål och Vision 
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings 
kommun och Oxelösunds kommun.” 

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella 
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Huvudmålen följer av 
lagstiftning samt av förbundets uppdragsbeskrivning i förbundsordningen. Huvudmålen för 
förbundet är som följer: 

• God ekonomisk hushållning och hållbar ekonomi 

• Hög vattenkvalitet 

• Ökad leveranssäkerhet 

Direktionens mål under planperioden 
Utöver huvudmålen ställer direktionen upp en rad egna mål för verksamhetsåret 2023. Dessa 
är som följer: 

• Genomföra driftsprojekt 



 

 
 

• Driftsorganisation 

• Förnya anläggningar och ledningar 

• Utveckling av säkerhetsskyddsarbetet för förbundets anläggningar 

• Uppstart av arbete för att förbundet ska bli klimatneutral, med målsättning senast år 
2028. 

 
MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING 

God ekonomisk hushållning Resultat följer budget Resultaträkning i 
årsbokslut 

Hållbar ekonomi 100 % egenfinansiering av 
driftkostnader 

Ekonomisk uppföljning vid 
varje direktionsmöte. 

Resultaträkning i 
årsbokslut. 

God vattenkvalitet Utveckling av 
vattenprovtagningsprogram 

Årsredovisning 

Ökad leveranssäkerhet Fortsatt utreda 
reservvattentäkt 

Rapportering vid varje 
direktionsmöte om 
pågående utredning av 
Husbymalmen. 

Rapport i årsredovisning. 

DIREKTIONENS MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING 

Driftsorganisation Säkerställa 
driftsorganisation avseende 
bemanning och kompetens. 

Årsredovisning 

Förnya anläggningar och 
ledningar 

Förnya förbundets 
ledningar med minst ett 
genomsnitt på 2 % per år 

Årsredovisning 

Genomföra driftsprojekt Genomföra projekt och 
utredningar som krävs för 
att genomföra 
investeringar enligt 
investeringsplanering 

Årsredovisning 

Utvecklat 
säkerhetsskyddsarbete 

Utveckla arbetet med 
säkerhetsskydd.  

Årsredovisning 

Uppstart av arbete för att 
förbundet ska bli 
klimatneutralt 2028 

Utredning av förbundets 
förutsättningar för att bli 
klimatneutralt med hjälp av 
Svenskt Vattens framtagna 
modell 

Årsredovisning 



 

 
 

Ekonomi  

Resultatbudget  
Tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
VERKSAMHETENS INTÄKTER       
Försäljning 25 060 30 090 30 090 
Övriga intäkter 105 135 135  

      
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

      

Produktion -16 537 -17 033 -17 530 
Driftprojekt -3 000 -1 700 -1 700 
Avskrivningar -3 879 -4 440 -4 762 
Nedskrivning 0     
        
FINANSIELLA INTÄKTER 0 0 0 
        
FINANSIELLA KOSTNADER  -1 533 -3 000 -5 313 
        
INVESTERINGSFOND       
Avsättning investeringsfond    -216 -4 051 -921 
Ianspråktagande 
investeringsfond 

0 0 0 

  
  

    
ÅRETS RESULTAT 0 0 0 

 
NOVF budgeterar ett resultat för 2023 på 0 tkr, för 2024 på 0 tkr samt för 2025 på 0 
tkr. 
 
För att täcka ökade kostnader som prognostiseras under perioden så budgeteras för 
en taxehöjning från 5 till 6 kr/m3 år 2024. Vattentaxan för 2024 fastslås av 
förbundsmedlemmarna efter förslag från direktionen i andra kvartalet 2023. En 
ytterligare taxehöjning kan behöva ske, beroende på utvecklingen av kostnader för 
exempelvis el, kemikalier och material. 
 
Ett överskott från verksamheten budgeteras för år 2023, 2024 och 2025, vilket 
föreslås avsättas till den investeringsfond som förbundet upprättat i och med 
bokslutet år 2021 (NOVF2021-41). Investeringsfonden avser användas för 
uppförandet av en anläggning för ny reningsprocess som kommer hela kollektivet till 
gagn. Investeringsfonden planeras tas i anspråk från och med år 2026 (dnr 
NOVF2021-39).  
  



 

 
 

Balansräkningsbudget  

 
Tkr Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Balansräkning        

        
TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar  109 492 171 052 227 790 
        
Omsättningstillgångar       
Kundfordringar 0 0 0 
Bank 11 023 11 193 0 
        
Summa tillgångar  120 515 182 244 227 790  

      
EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

      

Eget kapital        
Eget kapital  17 097 17 097 17 097 
Årets resultat 0 0 0 
Summa eget kapital  17 097 17 097 17 097 
        
Avsättningar       
Ingående Investeringsfond 29 441 29 657 33 708 
Årets avsättning 216 4 051 921 
Summa avsättningar 29 657 33 708 34 629 
        
Skulder       
Långfristiga skulder 70 000 130 000 165 000 
Kortfristiga skulder 3 762 1 439 11 064 
Summa skulder 73 762 131 439 176 064 

       
Summa eget kapital och 
skulder 

120 515 182 244 227 790 

 

Långfristiga lån 

Vid årets start har förbundet långfristiga lån från Nyköpings kommun på 50 miljoner 
kronor. Förbundets investeringsplanering kräver att förbundet ökar sin belåning 
under perioden med 20 miljoner kronor 2023, 60 miljoner kronor 2024 samt slutligen 
35 miljoner år 2025. Vid periodens slut budgeteras därmed förbundet ha en total 
belåning om 165 miljoner kronor. 

Soliditeten var vid 2021 års utgång 17 %, och budgeteras till 14 % 2023, 9 % 2024 
samt 8 % 2025. 



 

 
 

Investeringsbudget 

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 151,5 mnkr under planperioden 2023–2025, 
enligt tabellen nedan. Alla belopp i tusen kronor. 

Namn Ack utfall 
tom 2021 

Prognos 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Total 
Investerings-
budget 2023-

2025 

              
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2022   550         
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2023     X     X 
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2024       X   X 
UNDERHÅLLSÅTGÄRDER 2025         X X 
              
Förnyelse av ledningsnät             
Minninge-Idbäcken       X X X 
Idbäcken-Källstugan       X X X 
Källstugan-Stavstubacken             
Väderbrunn-Minninge 20 11 300         
              
Minninge-Nyköpingsbanan   0 X     X 
Nyköpingsbanan-Hemgården     X     X 
              
Investeringar Högåsens 
Vattenverk             
Lågreservoar + ny sugledning 1088 1 000 X X   X 
Ny infiltrationsdamm   0 X     X 
Ny reningsprocess       X X X 
Ny brunn, Ö9   1 200         
Ny brunn, Ö10             
Ny brunn, V10             
Ombyggnad kontor     X     X 
Tak vattenverk + solceller       X   X 
Summa Alla projekt 1 108 14 050  27 800  66 000  61 500  151 300  

Vissa belopp har maskerats med ett ”X” för att inte påverka kommande 
upphandlingsprocesser. 
 

Balanskravsresultat 

Balanskravet innebär att Direktionen inte får besluta om en budget där kostnaderna 
överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det 
kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning 
genomförs varje år i samband med årsredovisningen för att fastställa om 
balanskravet är uppfyllt. 

En höjning av vattentaxan till 6 kr/m3 budgeteras för 2024, vilket leder till ett ökat 
överskott varav en del budgeteras avsättas för att täcka det planerade underskottet 
2025, samt resterande del avsätts till investeringsplan såsom tidigare år. 

För perioden 2023-2025 så budgeteras balanskravet att uppfyllas. 



 

 
 

Tioårig budgetprognos 
Som bilaga till budget för 2023 finns en tioårig budgetprognos som avser perioden 
2021-2030. Budgetprognosen är ett underlag för den långsiktiga 
investeringsplaneringen. Siffrorna för 2021 är faktiskt utfall, medan siffrorna för 2022 
är prognostiserade och 2023-2030 är planerade. Prognosen är i hög grad osäker, i 
synnerhet gällande åren 2026-2030, och dessa tolkas med stor försiktighet.  

Den tioåriga budgetprognosen utgår från en taxehöjning från 5 till 6 kr/m3 år 2024, 
samt en ökad prognos av levererat vatten från och med 2023.  

Den tioåriga budgetprognosen visar att det kan behövas ytterligare höjningar av 
vattentaxan, då resultatet i prognosen är negativt från 2026. Det negativa resultatet 
beror på höga elpriser samt höga räntekostnader på grund av större lån och stigande 
ränta. Avskrivningar utgör även en allt större del av förbundets kostnader allt 
eftersom förbundets stora investeringsprojekt färdigställs. 

Efter att den intensiva investeringsperioden är färdig 2026 kan en eventuell 
amortering av förbundets lån till Nyköpings kommun påbörjas 2027. 

Budgetregler 
NOVF följer Kommunallag (2019:725) 9 kapitlet för ekonomi, budgetprocess och 
redovisning samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Överskott 

Ett överskott av resultatet är knutet till eget kapital fram till dess att det utnyttjas 
genom planerade utgifter. 

Underskott 

Underskott arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet 

Förslag till beslut 
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund beslutar 

att anta Budget för 2023 samt flerårsplan 2024-2025. 



Bilaga 1 till Budget 2023
Antagen av direktionen 2022-12-14
Tioårig budgetprognos
Tkr Utf 2021 PROG 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Lånebehov 30 000 0 20 000 60 000 35 000 0 0 0 0 0
Amortering 5 000 5 000 5 000 5 000
Total belåning 50 000 50 000 70 000 130 000 165 000 165 000 160 000 155 000 150 000 145 000

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Intäkter 25 230 25 585 25 060 30 090 30 090 30 090 30 090 30 090 30 090 30 090
Övriga intäkter 1 009 645 105 135 135 135 135 135 135 135
Summa intäkter 26 239 26 230 25 165 30 225 30 225 30 225 30 225 30 225 30 225 30 225

Årlig kostnader exkl avskrivningar -19 994 -14 383 -19 537 -18 237 -18 733 -19 230 -19 741 -20 266 -20 808 -20 808
Indexökning kostnader 0 0 0 -496 -496 -511 -526 -541 0 0
Årlig avskrivningar -3 334 -3 954 -3 879 -4 440 -4 762 -11 416 -11 436 -11 161 -10 834 -10 687
Nedskrivningar/Utrangeringar/Överlåtelser -838 -6 238 0
Summa ränta -486 -559 -1 533 -3 000 -5 313 -5 610 -5 610 -5 440 -5 270 -5 100
Summa kostnader -24 652 -25 134 -24 949 -26 174 -29 304 -36 766 -37 312 -37 408 -36 911 -36 594

Avsättning, investeringsfond -1587 -1 096 -216 -4 051 -921

Ianspråkstagande, investeringsfond 2 381 2 381 2 381 2 381 2 381

Årets resultat 0 0 0 0 0 -4 161 -4 707 -4 803 -4 306 -3 988
Balanseradvinst/förlust 17 097 17 097 17 097 17 097 17 097 17 097 12 936 8 230 3 427 -879
Investeringsfond Reningsanläggning 28 345 29 441 29 657 33 708 33 708 31 327 28 946 26 566 24 185 21 804
Summa EK 17 097 17 097 17 097 17 097 17 097 12 936 8 230 3 427 -879 -4 867

Soliditet
Räntesats 1,12% 1,30% 2,30% 3,00% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40%
Indexberäkning kostnader 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Indexberäkning intäkter 0%

-2 754

Dnr NOVF2022-9
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Redovisning av delegationsbeslut januari 2023

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.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen

Redovisning av delegationsbeslut, kommunstyrelsen 2023-01-25

Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i del.
ordn

Beslutets innehåll i korthet Beslutet hittas

Eva Svensson 221215 D.12 Uppsägning pga arbetsbrist
MC

Personakt

Johan Persson 221212 C4 Investeringsbeslut Hörslinga
till D-salen

Ekonomi

Margrita Sjöqvist 221215 C.11 Nyupplåning,
Kommuninvest 20 mkr

Ekonomi

Margrita Sjöqvist 221231 C.5 Avskrivning av osäkra
fordringar <25 000 kr

Ekonomi

Johan Persson 221222 C5 Utökning av medel till
investering Täckdikning
etapp 5

Ekonomi

Marie Lindholm 20221201-
20221231

B12 Avslag
bostadsanpassning

Castor

Marie Lindholm 20221201-
20221231

B12 Bifall bostadsanpassning Castor

Robert Ågren
(NiklasThelin)

2021-05-21
2022-08-23

E.5 Tillsyn enligt LSO och
LBE

Castor

Johan Persson 2023-01-16 G.8 Teckna personuppgifts-
biträdesavtal Junglemap

Avtalsdatabas

Maria Malmberg 2023-01-17 B.8 Officialservitut Kajaken Castor

Patrik Järvall 2023-01-17 A.19 Yttrande Castor
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Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

vattenverksamhet

Maria Malmberg 2023-01-17 B.11 Yttrande till
arrendenämnd

Castor

Maria Malmberg 2022-12-19 B.11 Yttrande till
arrendenämnd

Castor

Maria Malmberg 2022-10-31 B.11 Hänskjutning omg. 1
Arrendenämnden

Castor
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Taxa för tillsyn, tillstånd och automatiska brandlarm

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Ärendet

Sörmlandskustens räddningstjänst ser över taxorna för tillsyn enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor (LSO), tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor (LBE) samt automatiska brandlarm.

Räddningstjänsten föreslår ändringar i sin debiteringsmodell. Ändringarna redovisas i
sammanfattad form nedan. Förslag till taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst
redovisas i sin helhet i bilaga.

3.1 Avgiftsnivåer
Avgifter för tillsyn, tillstånd samt automatiska brandlarm föreslås fastställas med
utgångspunkt i kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober
månad året före det år taxan börjar gälla. Basår för indexuppräkning är oktober 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Beräkningsmodell för avgifter enligt Förslag till taxor inom Sörmlandskustens
räddningstjänst fastställs som grund för avgiftssättning gällande tillsyn enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor, tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt automatiska brandlarm.

2. Föreslagna avgiftsnivåer fastställs att gälla från och med 1 maj 2023

3. Årlig justering av avgiftsnivåerna, med utgångspunkt i prisindex för kommunal
verksamhet, delegeras till kommunstyrelsen med rätt till vidaredelegation.

Sörmlandskustens räddningstjänst ser över taxorna för tillsyn och tillstånd samt
automatiska brandlarm och föreslår ändringar i sin debiteringsmodell.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot räddningstjänstens förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att den beräkningsmodell som beskrivs i
Förslag till taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst fastställs som grund för
avgiftssättning gällande tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, tillstånd
enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt automatiska brandlarm.

Förvaltningen föreslår också att de avgiftsnivåer som föreslås fastställs för Oxelösunds
kommun, att gälla från och med 1 maj 2023 samt att årlig justering av avgiftsnivåerna
delegeras till kommunstyrelsen med rätt till vidaredelegation.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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3.2 Tillsyn och tillstånd
I dagsläget debiteras alla verksamheter, oavsett storlek och tidsåtgång, samma belopp för
tillsyn. Räddningstjänsten vill revidera debiteringsmodellen så att avgiften för en tillsyn
avgörs av hur resurskrävande den är.

Ändringen medför också att avgift kan tas ut för en tillsyn i sin helhet, omfattande förarbete,
platsbesök, resor, upprättande av tjänsteanteckning, föreläggande och övrigt efterarbete i
enlighet med ändring (2020) i lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit bort möjligheten att förnya
tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Verksamheter
måste därför söka nytt tillstånd när det gamla löper ut. Därför föreslås avgiften för ”förnyat
tillstånd” tas bort. Taxan för ”godkännande av föreståndare” ersätts med
”lämplighetsprövning” eftersom de personer som ska hantera varor enligt LBE ska vara
lämplighetsprövade.

3.3 Automatiska brandlarm
Från och med år 2023 ändrar Sörmlandskustens räddningstjänst system för
nyckelhantering kopplat till automatiska brandlarm. Ändringen medför en prisökningen på
108 kronor per objekt och år för de som har ett automatiskt brandlarm.

4. kommunstyrelseförvaltningens bedömning och förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att invända mot räddningstjänstens förslag. Den
nya modellen med en tillsynsavgift som motsvarar nedlagd tid och övriga resurser bedöms
som välmotiverad. Likaså de redaktionella ändringarna som genomförs en följd av
ändringar i övergripande styrdokument.

Avgifter för automatlarm har inte tidigare fastställts av kommunfullmäktige. Förvaltningen
bedömer att de bör fastställas eftersom tjänsten/uppdraget hanteras av den gemensamma
räddningstjänsten och tillhandahålls i Oxelösund.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att den beräkningsmodell som beskrivs i Förslag till
taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst fastställs som grunder för avgiftssättning
gällande tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, tillstånd enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt automatiska brandlarm.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att de avgiftsnivåer som föreslås i samma
dokument fastställs för Oxelösunds kommun, att gälla från och med 1 maj 2023. Avgifterna
justeras vid samma tidpunkt i samtliga fyra kommuner.

Förvaltningen föreslår vidare att årlig justering av avgiftsnivåerna, med utgångspunkt i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV), delegeras till kommunstyrelsen med rätt till
vidaredelegation.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Kanslichef/säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2022-12-27
Förslag till Taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst

Beslut till:
Säkerhetsstrateg (För åtgärd)
Sörmlandskustens räddningstjänst (För åtgärd)
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Revidering av bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB

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

1. § 7 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Kustbostäder i Oxelösund AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Kustbostäder i Oxelösund AB anta
den av kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, §3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
till exempel uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste
det till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

I bilagt förslag till ny bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB har förslagen till nya
ordalydelser markerats med grön färg.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB

Förslag till ny bolagsordning i Kustbostäder i Oxelösund AB

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kustbostäder i Oxelösund AB (för kännedom)

Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (för kännedom)



Bolagsordning för
Kustbostäder i
Oxelösund AB, KBAB

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Bolagsordning Kommunfullmäktige

Årsstämma

2015-02-18

2015-05-19

Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Lisa Sollenborn KS.2014.135
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2015-05-19

BOLAGSORDNING FÖR KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB, KBAB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Kustbostäder i Oxelösund AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva,
avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av Oxelösunds
kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga koncern. Häri
ingår att svara för drift och underhåll av gator, vägar, parker och andra offentliga
platser.

Bolaget ska också bygga bostäder, affärslokaler, kollektiva anordningar samt
därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ansvarar för all fastighetsförvaltning inklusive städning av kommunens
fastigheter.

Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och
personaladministrationen åt de bolag, som ingår i Oxelösunds kommuns
aktiebolagsrättsliga koncern.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Ändamålet med bolagets verksamhet är att bygga, förvärva, avyttra, äga och
förvalta fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds kommun. Bolaget ska i
allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i Oxelösunds kommun och
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande i bolaget samt att för näringslivet
tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommersiella ändamål. Denna
verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Bolaget sköter också underhåll och skötsel av gator, vägar, parker och andra
offentliga platser inom kommunen. Inom områden gällande utförarkompetens kan
även externa kunder finnas. Bolaget har också som ändamål att, med
iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och självkostnadsprincip
tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter samt
tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk
fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen.
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Bolaget ska leverera tjänster avseende ekonomi, personal, marknad och service
till övriga bolag inom kommunkoncernen samt städning av kommunens
fastigheter och verksamheter.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds kommun, att
till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars
främjande bolaget bildats.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.

§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 st och högst 40 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den
ordinarie årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige
förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lika många
suppleanter.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod,
fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en
suppleant.
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Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma,
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska
kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Val av en justerare.

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5 Godkännande av dagordning.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
granskningsrapporten.

7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.

12 Anmälningsärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande
och vice ordförande och lekmannarevisorer.

13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
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§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 § får sådant
bemyndigande endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun.
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Revidering av bolagsordning i Oxelö energi AB

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

1. § 7 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska i andra stycket lyda:

”Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.”

2. § 10 i Oxelö energi AB:s bolagsordning ska lyda:

”För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.”

3. Uppdra åt ägarens ombud att vid bolagsstämma i Oxelö energi AB anta den av
kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen.

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill minska antalet ledamöter och suppleanter i de kommunala
bolagen.

I kommunallagens 10:e kapitel, §3 framgår att när det kommer till lekmannarevisorer i
kommunala bolag ska minst en lekmannarevisor utses, vilken då skiljer sig mot den
formulering som återfinns i kommunallagens 12:e kapitel, § 5 som slår fast att vid val av
kommunrevisorer för hela den kommunala verksamheten ska minst fem kommunrevisorer
väljas. Ändringen av skrivningen i bolagsordningen till att utse minst en och som mest fem
lekmannarevisorer ökar flexibiliteten och möjligheterna att uppfylla bolagsordningens krav
på antal lekmannarevisorer vid val av lekmannarevisorer till de kommunala bolagen när det
uppstår svårigheter att hitta kandidater till politiska uppdrag till exempel.

För att en ändring av en styrelses sammansättning i ett bolag ska vinna laga kraft måste
det till en revidering av bolagets bolagsordning som sedan ska antas av bolagsstämman.
Beslutet måste gå igenom kommunstyrelsen som bereder frågan åt fullmäktige som sedan
fattar beslutet. Anledningen till att bolagsordningen måste gå via fullmäktige är på grund av
att nuvarande bolagsordnings 15:e § anger att om bolagsordningen skall ändras så måste
det ske via fullmäktige vilket i sin tur föreskrivs i kommunallagen. Ändringen av
bolagsordningen beslutas sedan vid ordinarie bolagsstämma i bolaget. Efter detta skett
måste den nya bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.

I bilagt förslag till ny bolagsordning i Oxelö energi AB har förslagen till nya ordalydelser
markerats med grön färg.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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BOLAGSORDNING FÖR OXELÖ ENERGI AB, OEAB

§ 1 Firma

Bolagets firma är Oxelö Energi AB.

§ 2 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolaget ska bedriva nätverksamhet enligt Ellagen,producera och anskaffa el,
distribuera värme och vatten samt bedriva energirådgivning. Bolaget ska vidare
bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller
destruktion av avloppsvatten respektive avfall samt bygga, äga och förvalta
stadsnät inom Oxelösunds kommun. Bolaget ska uppföra och äga härför
erforderliga anläggningar.

Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och
andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av
bolaget eller via dotterbolag.

§ 3 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande
svara för energiförsörjning, VA-försörjning, stadsnät och renhållningsverksamhet
inom Oxelösunds kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service
liksom god energihushållning ska beaktas.

För stadsnät, elnät och fjärrvärmeverksamheten ska verksamheten bedrivas på
affärsmässig grund. Övrig verksamhet som till största del innefattar VA- och
renhållningsverksamhet ska bedrivas i enlighet med lokaliserings-, likställighets-
och självkostnadsprincipen enligt Kommunallagen.

Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Oxelösunds
kommun.

§ 4 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning

Bolaget ska bereda Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet
eller annars av större vikt fattas.
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§ 5 Aktiekapitalet

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor.

§ 6 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 50 000 st och högst 200 000 st.

§ 7 Styrelse

Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun för tiden från den
ordinarie årsstämman som följer närmast efter det val till Kommunfullmäktige
förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice
ordförande i bolagets styrelse.

Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst elva ledamöter med lika många
suppleanter.

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter.

Inkallelse av suppleanter ska följa den av fullmäktige, inför aktuell mandatperiod,
fastställda ordningen för inkallelse av suppleanter till nämnder och styrelser.

§ 8 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av årsstämman en revisor och en
suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie årsstämma,
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer ska
kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun utse fem lekmannarevisorer.

För samma period som gäller för bolagets revisorer ska kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun utse minst en och som mest fem lekmannarevisorer.

§ 11 Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
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§ 12 Ärenden på ordinarie årsstämma

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande vid stämman.

2 Upprättande och godkännande av röstlängd.

3 Val av en justerare.

4 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5 Godkännande av dagordning.

6 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
granskningsrapporten.

7 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen.

8 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen.

9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.

11 Val av revisorer och revisorssuppleanter, när så skall ske.

12 Anmälningsärende - valda styrelseledamöter och suppleanter, ordförande
och vice ordförande och lekmannarevisorer.

13 Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt Aktiebolagslagen eller
Bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Förutom löpande förvaltning enligt ABL 8 kap. 29 § får sådant
bemyndigande endast avse två personer i förening.

§ 15 Ändring av bolagsordning

Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Kommunfullmäktige i
Oxelösunds kommun.
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Översyn av den politiska organisationen

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

1. Tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning från och med 1 april 2023 för att utreda
nuvarande politisk organisation och med uppdrag om att lämna förslag på politisk
organisation för mandatperioden 2023-2026.

2. Uppdra till kommunfullmäktiges presidium att till fullmäktiges sammanträde i mars
2023 lämna förslag på hur beredningen ska vara sammansatt samt ge direktiv med
tidplan för beredningens arbete.

3. Eventuella kostnader för beredningen belastar kommunfullmäktiges budget

4. Uppdra till kommunchefen att besluta om hur tjänsteorganisationen ska ge stöd åt
beredningen

2. Sammanfattning

Den nya majoriteten i kommunen bestående av Moderaterna, Sverigedemokraterna,
Liberalerna och Kristdemokraterna har i sin avsiktsförklaring för mandatperioden 2023-
2026 uttryckt att man vill göra en översyn av den politiska organisationen och
nämndstrukturen i kommunen med särskilt fokus på de frågor som idag behandlas i kultur-
och fritidsnämnden och hur de i framtiden kan komma att hanteras.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att kommunfullmäktige tillsätter en
fullmäktigeberedning för att utreda lämpliga och/eller möjliga förändringar av den politiska
organisationsstrukturen. Detta för att uppnå en hög grad av insyn i det beredande arbetet
samt för att ge kommunfullmäktige en aktiv roll i utformandet av den politiska
organisationen i kommunen.

Det är en politisk fråga att ta ställning till om den politiska organisationen ska utredas. Den
senaste utredningen gjordes för mandatperioden 2019-2022.Utredningen genomfördes
även då genom ett arbete i en fullmäktigeberedning. Fullmäktigeberedningens arbete
pågick då mellan november 2017 och januari 2018 och man landade då i att behålla den
nuvarande organisationsstrukturen (KF § 8, 2018-02-14).

3. Ärendet
Fullmäktige kan enligt kommunallagens 3:e kapitel, § 2 besluta om att inrätta en
fullmäktigeberedning för att bereda ett visst ärende som det senare kan fattas beslut om i
fullmäktige. Det är också fullmäktige som beslutar om beredningens direktiv, arbetsformer,
sammansättning och vilka förtroendevalda som ska sitta i beredningsgruppen.

Kommunstyrelseförvaltningen
Mårten Johansson

Kommunstyrelsen
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En fullmäktigeberedning ska följa den fråga inom kommunen som hör till beredningens
uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som beredningen finner
lämpliga, alternativt finns angivna i direktiven från fullmäktige.

För en fullmäktigeberedning gäller vad som i kommunallagen finns föreskrivet om nämnder
i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokollskrivning. Det är bland
annat därför vanligt att även tjänstemannaorganisationen bidrar med stöd i beredningens
arbete samt att detta borgar för en hög grad av insyn och demokratisk förankring.

Innan fullmäktigeberedningens eventuella förslag till beslut går igenom i fullmäktige ska
alltid den nämnd som eventuella förslag berör ges tillfälle att yttra sig om förslaget till beslut
enligt kommunallagens 5:e kapitel, § 27 samt passera kommunstyrelsen i vanlig ordning för
att uppfylla beredningstvånget i kommunallagens 5:e kapitel, § 26.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Beslut om att tillsätta fullmäktigeberedning för översyn av den politiska
organisationen

Johan Persson Mårten Johansson
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Kommunfullmäktiges presidium (för åtgärd)

Kommunchef (för åtgärd)

Nämnder och styrelse (för kännedom)



Balanslista kommunstyrelsen    Reviderad 2022-10-05 

Beskrivning Ärendenr Uppdrag Uppdrag klart 

Utvecklingsåtgärder i småbåtshamnarna 
och gästhamnen 

KS.2015.116 Ks § 204 2017-11-29  

Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra de förslag till utveckl-
ingsåtgärder enligt de ställningstaganden som förs fram i utredningens 
slutsatser 

Oktober 2022 

31 december 2022 

Rapport Ks § 28  
2019-03-06 

31 mars 2023 
 

Förvaltarprocessen KS.2018.101 Ks § 112 2018-05-30  

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

2. Kommunchefen ges i uppdrag att utarbeta förslag till målsättning 
för kommunens förvaltning av sina verksamhetsfastigheter och åter-
komma med förslag till Mål och budgetberedning och Kommunsty-
relse inom ramen för budget 2019—21 

3. Kommunchefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensbeskriv-
ning av införande av fastighetsorganisation enligt utredningsförsla-
get bestående av förvaltare, driftcontroller och projektledare. Konse-
kvensbeskrivning ska rymma förslag till finansiering av utökad orga-
nisation och effekt för Kustbostäder i Oxelösund AB. 

4. Kommunchefen ges i uppdrag att säkerställa att redovisningsprin-
cip K3 används som standard för kostnadsredovisning av samtliga 
som är verksamma i förvaltning av kommunens verksamhetsfastig-
heter 

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

6. Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen 
med förslag om genomförande och finansiering av reinvesteringsprojekt 
i kommunens verksamhetsfastigheter baserade på statusbesikt-

Redovisas i  
oktober 2022 under 
extrainsattmöte med 
PwC 
31 december 2022 

31 mars 2023 

 



ning/förädlingsrapport för kommunens verksamhetsfastigheter 



 
Åtgärder för att förebygga över-
svämning 

KS.2020.66 KS 2021-11-24 § 173   

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

November 2022 
KSAU fick redovisning 
november 23 2022 
 
31 mars 2023 
 

Markanvisning Villabacken MEX.2020.137 KS 2021-01-27 § 10 

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

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

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

Beslut om tilldelning. 
Q1 2023 
 
 

Utredning om framtida användande av 
Breviksskolans lokaler 

KS.2020.136 KS 2021-01-27 § 12 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av  
Breviksskolan. 

KS 2022-03-16 § 30 

Kommunchefen ges förlängt uppdrag att utreda långsiktig användning av 
Breviksskolan med återkoppling senast vid kommunstyrelsens samman-
träde i oktober 2023 

November 2023 

Uppdrag att förebygga skadegörelse och 
klotter 

KS.2021.43 KS 2021-03-17 § 40 

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

KS 2022-10-05 § 102 

2. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i 
november återkomma med förslag på att påbörja installation av 
kameraövervakning på någon av kommunens grundskolor samt kostnad 
för detta. 

3. Uppdraget återrapporteras vid kommunstyrelsens 

Mars 2023 
 
 
 
 
 
 
November 2022 
Mars 2023 
Oktober 2023 
 



sammanträden i november 2022 samt i mars och oktober 2023. 



 
Utredning om intern upphandling KS.2021.143 KS 2021-11-24 § 191 

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

Oktober 2022  

31 december 2022 

31 mars 2023 

 

Granskning av kommunens styrning och 
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 
Fastighetsförvaltning 
 
 
Upphandling av städtjänster i kommunala 
fastigheter 

KS.2021.14 
 

KS.2020.63 

 

 

KS.2019.140 

KS 2021-04-21 §§ 62, 74, 75 

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

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

Oktober 2022 
31 december 2022 

31 mars 2023 

 

Avtal med kommunala bolagen KS.2019.58 KS.2019-04-24 § 67 

Uppdrag till kommunchefen att utveckla avtal för de uppdrag som Kust-
bostäder AB fullgör avseende drift och förvaltning av verksamhetsfastig-
heter och underhåll och skötsel av gata/park på med återrapporterings-
tidpunkt december 2019. 

Oktober 2022 
31 december 2022 

31 mars 2023 

 

Handlingsprogram för en säkrare och tryg-
gare kommun 2021-2023 

KS.2019.131 KS 2021-11-24 § 187 

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

November 2022 

31 mars 2023 

 

Kommunens styrdokument 2021 KS.2021.142 KF 2022-03-30, § 12 

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

Mars 2023 

 

Revidering av Föreskrifter om av-
fallshanteringen för Nyköpings och 
Oxelösunds kommuner 

KS.2021.156 Kommunchefen ges i uppdrag att följa upp Renhållningsordningen per 
januari 2023. - Avklarat 

Fatta beslut om den slutliga renhållningsordningen 

KS januari 2023 

KS Q2 2023 

KF Q2 2023 

Utarbeta en ny vision för Oxelösunds KS.2021.72 KF  2021-06-16, §65  



kommun - Vision 2040.  Politisk styrgrupp har bildats för att utarbeta en vision 2040. 

Utarbeta förslag till koncerngemen-
samma mål och riktlinjer för arbetet 
med nationella minoriteter i Oxe-
lösunds kommun. 

KS.2022.43 KF 2022-05-11 §26 

Kommunfullmäktige beslutade 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. Ansvarig handläggare: Annelie Ljungwald 
 

November 2022 

Mars 2023 

 

Utredning om framtida användning 
av D-skolan och Torgskolan 

KS.2022.80 KS 2022-06-01 

Kommunchefen ges i uppdrag att utreda den långsiktiga 
användning av D-skolan och Torgskolan. 

 

November 2023 

 

 

Balanslista gällande motioner, medborgarförslag och e-förslag 
Beskrivning Ärendenr Registrerat Status 

E-förslag Bygg en bana för radiostyrda bilar KS.2022.167 2022-12-13 MEX klargör ansvar och fördelning av ärende 

E-förslag Bygg en badbrygga i badviken vid Sjöängens 
båtplats 

KS.2023.21 2023-01-13 Lyfts vid tjänstemannaberedning 16/2 för vidare hantering 

E-förslag Om kommunal digital fixare KS.2023.22 2023-01-13 Lyfts vid tjänstemannaberedning 16/2 för vidare hantering 

E-förslag Bygg bastu vid Läget eller Stenvik KS.2023.23 2023-01-13 Lyfts vid tjänstemannaberedning 16/2 för vidare hantering 

E-förslag: Bygg trappa vid Femörehuvud KS.2023.25 2023-01-17 Lyfts vid tjänstemannaberedning 16/2 för vidare hantering  
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    
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 ========================= =============================== ================= ============================================================================================================ 
  Time                      Name                            IP                Activity                                                                                                    
 ========================= =============================== ================= ============================================================================================================ 
  2022-12-19 16:42:32 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    The document was created                                                                                    
  2022-12-19 16:46:28 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 16:46:28 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Anne-Marie Wigertz"                                                       
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Ann-Sofie B L Soleby Eriksson"                                            
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Eva Elisabet Asthage"                                                     
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "SUNE ÅKERLINDH"                                                           
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Sören Eriksson"                                                           
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Tommy Kvarsell"                                                           
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Bo Mårten Grothérus"                                                      
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "JENS PERSSON"                                                             
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "Nils Gustaf Wachtmeister"                                                 
  2022-12-19 16:46:44 UTC   Nina Högberg                    94.234.xxx.xxx    A signing link was activated for "MARINA ÖSTMARK"                                                           
  2022-12-19 16:46:46 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Anne-Marie Wigertz" at "anne-marie.wigertz@wigertz.net"                
  2022-12-19 16:46:46 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Ann-Sofie B L Soleby Eriksson" at "annsofie.soleby-eriksson@trosa.se"  
  2022-12-19 16:46:46 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Eva Elisabet Asthage" at "eva.asthage@oxelosund.se"                    
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "SUNE ÅKERLINDH" at "sune.akerlind@telia.com"                           
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Sören Eriksson" at "soren.ericsson@vingaker.se"                        
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Tommy Kvarsell" at "tommy.kvarsell@eskilstuna.se"                      
  2022-12-19 16:46:47 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Bo Mårten Grothérus" at "marten.grotherus@katrineholm.se"              
  2022-12-19 16:46:48 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "JENS PERSSON" at "jens.persson@strangnas.se"                           
  2022-12-19 16:46:48 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "Nils Gustaf Wachtmeister" at "gw@tista.se"                             
  2022-12-19 16:46:48 UTC   Nina Högberg                    xxx.xxx.xxx.xxx   A signing request email was sent to "MARINA ÖSTMARK" at "marinaiost44@gmail.com"                            
  2022-12-19 17:04:21 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:05:01 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:05:01 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:07:52 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:07:54 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:09:02 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:09:02 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:09:03 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:10:48 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:24:20 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        104.28.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:40:33 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:40:33 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:40:42 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:40:59 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:41:04 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:41:50 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:41:50 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:42:15 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:42:15 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:42:50 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:42:50 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:42:52 UTC   Penneo system                   217.215.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:43:02 UTC   Nils Gustaf Wachtmeister        217.215.xxx.xxx   The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-19 17:46:37 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:46:57 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:47:01 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:07 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:16 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:21 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:48:23 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 17:52:31 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 17:52:31 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 17:57:42 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:53 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:53 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:59 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:34:59 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-19 18:35:00 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:35:00 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:36:12 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:36:12 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:36:16 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:36:22 UTC   Bo Mårten Grothérus             81.235.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-19 18:37:59 UTC   Penneo system                   178.174.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:37:59 UTC   Eva Elisabet Asthage            178.174.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:39:50 UTC   Penneo system                   178.174.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:39:50 UTC   Eva Elisabet Asthage            178.174.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-19 18:39:57 UTC   Penneo system                   178.174.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-19 18:40:07 UTC   Eva Elisabet Asthage            178.174.xxx.xxx   The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 07:29:10 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 07:29:11 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 07:37:28 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 07:37:28 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:07:09 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:07:12 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:13:51 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:28:13 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:28:17 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:28:17 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:36:00 UTC   Tommy Kvarsell                  104.28.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:36:14 UTC   Penneo system                   90.228.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:36:14 UTC   Tommy Kvarsell                  90.228.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:37:29 UTC   Penneo system                   90.228.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:37:29 UTC   Tommy Kvarsell                  90.228.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:37:30 UTC   Penneo system                   90.228.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:37:37 UTC   Tommy Kvarsell                  90.228.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 08:40:00 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:40:00 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:40:11 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:40:11 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:43:53 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:43:54 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:44:33 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:44:34 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:45:20 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:45:20 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:52:22 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 08:52:31 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:52:31 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:54:35 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:54:35 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 08:55:08 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:55:39 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 08:55:39 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:26:09 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:26:14 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:26:14 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:30:25 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:30:25 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:30:46 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:30:47 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:31:21 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:31:29 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:32:06 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:34:00 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:34:06 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:34:06 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:35:31 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  94.234.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:35:32 UTC   Penneo system                   94.234.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:38:50 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 09:38:54 UTC   Penneo system                   212.181.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:38:54 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:39:28 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 09:39:29 UTC   Penneo system                   212.181.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:39:31 UTC   Penneo system                   212.181.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 09:39:46 UTC   SUNE ÅKERLINDH                  212.181.xxx.xxx   The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 12:49:59 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 12:49:59 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 12:51:35 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:07:22 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:07:22 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:11:40 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:11:41 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:11:41 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:12:05 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:12:05 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:13:32 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:13:33 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:14:06 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:14:07 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:14:12 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:17:09 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:17:54 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:18:16 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:18:16 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:19:33 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:19:33 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:19:38 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:20:41 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:20:42 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:21:14 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:21:15 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:23:35 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:23:51 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:24:15 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:24:51 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:24:51 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:10 UTC   Sören Eriksson                  172.226.xxx.xxx   The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 13:50:16 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:17 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:50:42 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:43 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:50:51 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:50:51 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:50:54 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:51:28 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:51:28 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:51:40 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:51:40 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:51:49 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:54:02 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:54:02 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:55:25 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:25 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:55:43 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:43 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:55:49 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:59 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 13:55:59 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:56:28 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 13:56:29 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:13:42 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:13:42 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:14:02 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:14:02 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:14:06 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:14:06 UTC   Sören Eriksson                  213.64.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:14:10 UTC   Penneo system                   213.64.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:49:16 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:49:39 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   104.28.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 14:53:05 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:53:05 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:53:25 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:53:25 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:53:33 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:53:33 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:53:44 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:07 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:07 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:54:28 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:28 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:54:38 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:38 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:54:41 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:58 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:54:58 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:58:46 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:58:46 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 14:58:57 UTC   Penneo system                   81.235.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 14:59:06 UTC   Sören Eriksson                  81.235.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 15:03:30 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   35.158.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:03:31 UTC   Penneo system                   35.158.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:03:40 UTC   Penneo system                   98.128.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:03:40 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   98.128.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:04:09 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   98.128.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:04:10 UTC   Penneo system                   98.128.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:04:11 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    A signing request email was sent to "Anne-Marie Wigertz" at "anne-marie.wigertz@wigertz.net"                
  2022-12-20 15:04:39 UTC   Penneo system                   79.138.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:04:39 UTC   Anne-Marie Wigertz              79.138.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:04:50 UTC   Penneo system                   98.128.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:05:03 UTC   Ann-Sofie B L Soleby Eriksson   98.128.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 15:05:24 UTC   Penneo system                   79.138.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:05:24 UTC   Penneo system                   79.138.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:05:24 UTC   Anne-Marie Wigertz              79.138.xxx.xxx    The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:05:40 UTC   Anne-Marie Wigertz              79.138.xxx.xxx    The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 15:06:22 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    A signing request email was sent to "JENS PERSSON" at "jens.persson@strangnas.se"                           
  2022-12-20 15:06:35 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    A signing request email was sent to "MARINA ÖSTMARK" at "marinaiost44@gmail.com"                            
  2022-12-20 15:44:12 UTC   JENS PERSSON                    155.4.xxx.xxx     The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 15:44:17 UTC   JENS PERSSON                    155.4.xxx.xxx     The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 15:44:24 UTC   Penneo system                   155.4.xxx.xxx     The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:44:24 UTC   JENS PERSSON                    155.4.xxx.xxx     The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:45:53 UTC   Penneo system                   155.4.xxx.xxx     The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:45:53 UTC   JENS PERSSON                    155.4.xxx.xxx     The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 15:45:54 UTC   Penneo system                   155.4.xxx.xxx     The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 15:46:00 UTC   JENS PERSSON                    155.4.xxx.xxx     The signer signed the document as Revisor                                                                   
  2022-12-20 16:33:08 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 16:33:50 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:33:50 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 16:35:18 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 16:36:31 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-20 16:36:54 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:36:54 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 16:37:55 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:37:56 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:38:51 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 16:38:52 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:38:52 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:40:28 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:40:28 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-20 16:40:29 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-20 16:41:05 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 07:51:31 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-21 07:52:12 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 07:52:12 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-21 07:52:44 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 07:54:15 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-21 07:54:16 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 07:54:16 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 07:56:00 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-21 08:22:35 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-21 08:23:19 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 08:23:19 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-21 08:31:33 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-21 08:31:52 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 08:31:52 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-21 08:38:21 UTC   Nina Högberg                    83.172.xxx.xxx    The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 08:42:18 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 08:42:18 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-21 08:42:19 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 08:45:08 UTC   MARINA ÖSTMARK                  66.102.xxx.xxx    The signing request email was opened by the signer                                                          
  2022-12-21 08:45:49 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
  2022-12-21 08:45:49 UTC   MARINA ÖSTMARK                  185.183.xxx.xxx   The document was viewed by the signer                                                                       
  2022-12-21 08:49:05 UTC   Penneo system                   185.183.xxx.xxx   The document was viewed                                                                                     
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{"documentKey":"JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-12-19T17:43:01Z","subtype":"bankid.se","ip":"217.215.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fcc80eb5ce7f4e8.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fecc06f7d5df2a2.xml","signerSerial":"se_bankid:194606091751","type":"penneo","signerName":"Nils Gustaf Wachtmeister"},{"signTime":"2022-12-19T18:36:21Z","subtype":"bankid.se","ip":"81.235.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fb068e0da4f8140.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fece23131656b83.xml","signerSerial":"se_bankid:196909026731","type":"penneo","signerName":"Bo Mårten Grothérus"},{"signTime":"2022-12-19T18:40:07Z","subtype":"bankid.se","ip":"178.174.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdec487e56291cc.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fd85aacb471b31c.xml","signerSerial":"se_bankid:194706191642","type":"penneo","signerName":"Eva Elisabet Asthage"},{"signTime":"2022-12-20T08:37:37Z","subtype":"bankid.se","ip":"90.228.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe6296d6d37fef5.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fe31ff09f0e3106.xml","signerSerial":"se_bankid:195212272032","type":"penneo","signerName":"Tommy Kvarsell"},{"signTime":"2022-12-20T09:39:46Z","subtype":"bankid.se","ip":"212.181.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdfb186d1c85da4.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fefc8f64e854064.xml","signerSerial":"se_bankid:194401191491","type":"penneo","signerName":"SUNE ÅKERLINDH"},{"signTime":"2022-12-20T14:59:06Z","subtype":"bankid.se","ip":"81.235.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fb28ac8042ab368.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fe447be0b0be5ff.xml","signerSerial":"se_bankid:195204101637","type":"penneo","signerName":"Sören Eriksson"},{"signTime":"2022-12-20T15:05:03Z","subtype":"bankid.se","ip":"98.128.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fdddb164f65a70a.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fddeaf4fdb78be4.xml","signerSerial":"se_bankid:196407181228","type":"penneo","signerName":"Ann-Sofie B L Soleby Eriksson"},{"signTime":"2022-12-20T15:05:40Z","subtype":"bankid.se","ip":"79.138.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3feb4b030c829123.xml","validations":[],"signedDataFile":"3febc790f11a0267.xml","signerSerial":"se_bankid:194809091764","type":"penneo","signerName":"Anne-Marie Wigertz"},{"signTime":"2022-12-20T15:46:00Z","subtype":"bankid.se","ip":"155.4.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe9f0f7910a833d.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fd0f999b7e6f4c8.xml","signerSerial":"se_bankid:196701211697","type":"penneo","signerName":"JENS PERSSON"},{"signTime":"2022-12-21T08:51:05Z","subtype":"bankid.se","ip":"185.183.xxx.xxx","signatureLines":[{"role":"Revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe3ceb3a27661b2.xml","validations":[],"signedDataFile":"3fd66a369b806a6c.xml","signerSerial":"se_bankid:194409020205","type":"penneo","signerName":"MARINA ÖSTMARK"}]}


Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
         isGuhD7RdjqJuxQU9wCkzuab7d+v7ScMYJsh6VB8LUE=   WYnFcqsFtLmgoqifljf3daSAttLeRAMQm0E4Jomusss= Ws+SktWkNNcletKO+Fs9UU08z1Dk0k2UmNWhiQvZByNKw9nk0cykMeq4no65DpE4Fk+9SB0npY///OFsDjR60qos4vcnWzguL26B7jS2XRc5JShitl1bKbz098XKd1Y3Cb5Fh5H444B3KhYEp4x7F17WSu11aEMuZVk7pfGTa8BjELZIe5IIcM2TEJesnvWK5idakRaHIGteXpyIBx2S3RBIDRWby8bFOkdueHbAzL3rVqYONtq4fHtcifPbzpo9z9WCfZe62is/+d55E1+/g96RkZnQlXxy+wqGLOPwGbKhs5CnE7R+X8H9cPhdwNIA5a/PG61EF/oE8S8XwNrdY3vM4yITS5eubLKHnIG8mfGqUgCO3NCXVhQskSngvhm26sATrqfx43KRdaePE7NTgiQFagpl9mZzIWIX3wYQkVgGzB4Y1JbnTbIXn/pLZmARBAtLfQNuLXH85Uon3g4C1f1UPnPRVf3mIBkzRCgSExSKfdX6EWbdj6VRkYLrWE559r0YzhKOewP8zl14J1P7brwTeEhXxJO+TVkfNwGbUBNlNI76TVZhL22j0Tk1oAaMQ/49MNhIKJU11SbqdCOv11F4A7750czBZWbx2L57YU2yIpnNHNT6onqDk/kL6bOe6FCaG/ft5oePeM8ayvE2Vt+bm4y1OhZyNvEFgn+O9JM=    xCvBhUQYCEWS9tsU63xe8kkwF+z4soP6uE6UqFqUcwBJT2/2XXGN5Ah7QHAMKf+C3izLGhNDwzgzYPEcYSclh3aLoc7dVDGb+VzrXjL4CuPzvzvTakf8+RKk62oIcFgckxJfOFaCytmip2cta0Xs9fu5pLK0epqZPOx3IEuSTnbdVTqgsX8i6/uUCpBSZE1E+g4T3RBeO1H85PAKxSY8z0mzb0fkHia9hicCV8QiC8yEznP/nFXLFJjQ6jUNeA5u4kGMeTabW5ucpYxO0c2cFI3eSEluO0c4Yldw7TajzshZ9i/pGGgCGp5foIRU36C/sXT712NUz+C+gjfigHH0LTuVXmm4tpnK8ra0NXYdG/S7NARckZjnWyp5J9tJ6GW4pdjSrgyAXBsehY4JdSLv+zIMWdFePEuRwpOL57wgSC1NwzmDqFvvsueYGBOQCO6zwzndcJJTxoVoyr/hjx3S2GHHYQxI0HAUXQTK/qtgR/vKQf1/yC8zhEtxWsQn6hLu3EqqAJ9FQQQqd53d7OK38oyuMBzh+EsqxiRiksvVMBLPupfS+rvaxrfRc6+mSaiEUw1qXX+OE8QHj7nRVZNG9JC2ul+WMwKEWN9UeGq0TsFD8Yhk5ed4c0hZufW+z2q4uO+JbbTPNsmex3Ph2xZH36L/Y1anOuO900vjOzeXenc= AQAB  MIIE/DCCA+SgAwIBAgIVAL98Kg+f/Trp0F/1bgTMr0lA4IYdMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMGAxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMScwJQYDVQQDDB5QZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIGcxcjAwHhcNMjIxMjIwMTU0NTU0WhcNMjIxMjIwMTU1MDU0WjBgMV4wFAYEaYvNcAwMSkVOUyBQRVJTU09OMB4GBGmLzW8MFnNlX2JhbmtpZDoxOTY3MDEyMTE2OTcwJgYEaYvNbgweaHR0cHM6Ly93d3cuaWRlbnQubmV0cy5ldS9vaWRjMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAxCvBhUQYCEWS9tsU63xe8kkwF+z4soP6uE6UqFqUcwBJT2/2XXGN5Ah7QHAMKf+C3izLGhNDwzgzYPEcYSclh3aLoc7dVDGb+VzrXjL4CuPzvzvTakf8+RKk62oIcFgckxJfOFaCytmip2cta0Xs9fu5pLK0epqZPOx3IEuSTnbdVTqgsX8i6/uUCpBSZE1E+g4T3RBeO1H85PAKxSY8z0mzb0fkHia9hicCV8QiC8yEznP/nFXLFJjQ6jUNeA5u4kGMeTabW5ucpYxO0c2cFI3eSEluO0c4Yldw7TajzshZ9i/pGGgCGp5foIRU36C/sXT712NUz+C+gjfigHH0LTuVXmm4tpnK8ra0NXYdG/S7NARckZjnWyp5J9tJ6GW4pdjSrgyAXBsehY4JdSLv+zIMWdFePEuRwpOL57wgSC1NwzmDqFvvsueYGBOQCO6zwzndcJJTxoVoyr/hjx3S2GHHYQxI0HAUXQTK/qtgR/vKQf1/yC8zhEtxWsQn6hLu3EqqAJ9FQQQqd53d7OK38oyuMBzh+EsqxiRiksvVMBLPupfS+rvaxrfRc6+mSaiEUw1qXX+OE8QHj7nRVZNG9JC2ul+WMwKEWN9UeGq0TsFD8Yhk5ed4c0hZufW+z2q4uO+JbbTPNsmex3Ph2xZH36L/Y1anOuO900vjOzeXencCAwEAAaOBrDCBqTAdBgNVHQ4EFgQU6GR37Dt0jtB1jGK1mMnhBBTjfAEwHwYDVR0jBBgwFoAU9JvVZ6wTA1bAYf0oZhqetLhJQBYwSQYIKwYBBQUHAQEEPTA7MDkGCCsGAQUFBzABhi1odHRwczovL2FwcC5wZW5uZW8uY29tL29wZW5pZC1jYS92MC9vY3NwL2xlYWYwDAYDVR0TAQH/BAIwADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAHFenAGaPGbTvudtR1o8ha7ClRbfznf2d2LdmJ9cTw2+sd221PTw006Iyr7UBL05+1pqW6jTzpB/Ru8ok1H6QqqLLbAcNzWInBUOh5ao3tmSaGPPzBNmTU/wHuj9MfMFhIVyanC8oybL+H/e2Fn7Fg02JzZPDQbzGRyk0TzqgPMqcpT0BOdwyR7pbapCzchOzLZTnCFiQgcejt+e4NogH0+dl0fIcNYD37Gr9hgFl0fdULv2z1txY73CLYE5+i1bVmpXke22o4WN1RTX09UALApygVHp3pRjC3qAcpJ4wxNXCCp12g1GD94+FJzkBwBvTMjPV+y5J13WlbzhoCdtW4s=  MIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjg==  MIIFfTCCA2WgAwIBAgIBADANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjEwMloXDTMyMDUyMDEwMjEwMlowYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAKTQ1ryQGbiSUlwoiJRfN5r9e3n4aXSnQw4IXha36buKLl+Tg8iCDoUXLY5+WC8jhzaXx7C7G/7bweuKoI9XMe8IfXtQILr8YtT2D2zW/Frrl91XYVfkaishcE3aCLgRo8ZPC8rKNZ5Rb886jE62CENWP6RqA3XIspO3sq6aEjKeScBq0u3T6BYoc3xZrXWAErk5NyHL82/9QQv0Dh9WM0RcME5Y24QQxvNiQP5csk7OCXV+snvpyqIN9me/PITavwPJ/LvJGYan6fENgWj3GQ/cQyzVJ7enpjnSoavQIkXkj/TSSlRqT1Iu7JrL/k0hREFlExJRJnTEZTsa38Gy9qbgwI0GeUh7uE88249aFhBvvsSHNv+AyF44tXqvDUOFzwEux5LGLrufPUaiyxma5zT5GtODwxeAZzKPrcmw4zBlpNLT1MtAxDPJbDUVRjK02a2bbh0M9r5PyQh+EOlZN85lL0qEX28zeeVM5IkoaYHu+QYSIWod+UcY8WDsIq79rFKKQnjDtfMZrVdZeqMPUbPXR6Eaqdl7qmy7E4VS6Iyx+gBhYbPtHtNzl4dJdkgnCC7gPQUVrRKk8ILr/JqwapalQZVv23fkCFVSz2oY5a3RxFxYEiAt+3y+yDGzkiRWqXbu897fVc/ymUj7+asHMwgC0V3hDP+67RJ8OhTFCYTXAgMBAAGjPDA6MB0GA1UdDgQWBBQYoUFp+ObGV3lG0X1ZXqit2EkuQDAMBgNVHRMEBTADAQH/MAsGA1UdDwQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAEFwqCXBVKBEtvQP3qArEI268jdVA6ZROb2s6zomxM3Laja0QuJZzbCLUf5kNDnKABUzaqTDda3fqvAdAmM5ONwc1bw4LasdY2ZpspzsvKHb3q/PNIQhiSGKvHZXxpqhjgNuiKn+LziKUaNmGqRC5XyHBxfMfljUH5cOFaFbwxEzlsTtkqnnkmb/Y/6IrqMWh561JViKZ1tbsIn1XHqyBA1eJ9p6Pp/d+dQq0Bbm1FV7OOmQPV/yZUHZopCa4aZQHT3yNTeE2VBAnz8aU4SjU789qhmgvi23zLWu5KiSN2FBZJkniuQWj6RXkt/oyKUIHP7hxdGCo9ChtFaTtz43jA0UNJn3wNnRXRkoI2b/sNcuWu9X+DKl7SmDEt5w9+eJEjB30XLkHZG2vqs1JKadt1B5j+0cPHH4YxW5ry5PI3VJhUlakcteFxtFuzlma0PiMy0vikl8ZsxAAPBplNf5WT7s8x+3qAJ52I86DxYq0wMNkXNMmA5kquOS9AMhxJ6nz8b39nn963s0zHf7fJPMIcuapuRzc+l71n0tLn7L9MZpTjUDi8XvFQFhn6UPzmmDzgt5IAi8R9JWU3rOo2DtWbqxr99uSXr/IATVGUdu73mD6J82ONXHvY0qbF0yGp+c+9+TTURYU4ghv3OeNZ0R1V6c5t3sdnWI+fXrBvewfg0g=     2022-12-20T15:45:58.409Z     QzyyMfmP4mJuALYHylU2Sr82as/Tl5EUbZ2ZRaxeRXU=  C=DK, L=Copenhagen, O=Penneo ApS, CN=Penneo Production CA Sign g1r0 1093186193664877881481935721686798844501711423005     MIIMLwoBAKCCDCgwggwkBgkrBgEFBQcwAQEEggwVMIIMETCBzKIWBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFhgPMjAyMjEyMjAxNTQ2MDBaMHwwejBOMAkGBSsOAwIaBQAEFF6SMIJCI/y3W1OxAM1u9gOGJPYoBBT0m9VnrBMDVsBh/ShmGp60uElAFgIVAL98Kg+f/Trp0F/1bgTMr0lA4IYdgAAYDzIwMjIxMjIwMTU0NjAwWqARGA8yMDIyMTIyMDE1NTEwMFqhAjAAoSMwITAfBgkrBgEFBQcwAQIEEgQQjtf24zgV0e3eShL466UYWTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAKdSM2utGzzfNpNuQuRxWpPBiQ6Qd05fCA69o5HS4pk8EjFpJ6FCNOaUU5AHcmDON3BrxM7qg6fIXgW1W5R+gCLBInyXPkunHJIEhl3X3GhxPVcIgo+DR7ueqdTDsTDbexFtRKsD3XD7sjWZAVjEOYmzsL8YU19onNaOC5d4Kd41Fa4wNLGH0uAoseM78fIgNUKFCrpaR/vHxxhrn42ZiINcbTgPBhtagUGAWc+S8qquYI1jKOvpBtFrIXPkGoKzaEMpf795XvX+E91r/45UCoROJnJ50c5oZbaakcs+AWd2IcfnrwImr36fluUJ8snvSrjIN+u/OeykohtV7L2jZXaCCCiowggomMIIEoTCCAomgAwIBAgIEYotgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJESzETMBEGA1UEBwwKQ29wZW5oYWdlbjETMBEGA1UECgwKUGVubmVvIEFwUzEqMCgGA1UEAwwhUGVubmVvIFByb2R1Y3Rpb24gQ0EgU2lnbiBSb290IGcxMB4XDTIyMDUyMzEwMjQwM1oXDTI0MDUyMjEwMjQwM1owYDELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxJzAlBgNVBAMMHlBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gZzFyMDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALUVJpCH+Xcs6AqopHv12s8r4gAEp8BZPudxoB3of//Eq9txMnnx71J3B5sAjxdNsbA9JCY/pOMkMwgCW39csMqVM4JA2qiBX34liFRQK1F5/kF0564+tGBpEJVsn3FENI0EGmU4ZwdbVfCeRx/MabV3XPMCvEQjr1BGZbxtevH9Zl62unykiUOWASvMO3V3GD9O0oeCzUpqyRiYRiNVXobRfWjhaaWIZmXpjcoB0n83uRLMEmEEUSqOxZF3563JXhHWUbcgf1vzjkDhZD31wBF90Px4DUrWHD3etJsRk+O9k9ahhiOCNgfhBZlY2mJHnRlR7BFIYw/on1MeKMjIJN0CAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwHQYDVR0OBBYEFPSb1WesEwNWwGH9KGYanrS4SUAWMA8GA1UdEwQIMAYBAf8CAQAwCwYDVR0PBAQDAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQA+OT6BJb9sHRRYleEVKZhJPcDgO90r3PB9ULpkaB6/ikXDhqB+CDyjL31ogGD5bP6AEp/cx6cmFKgclqJpy0uxoS7FZR0plOZ0nT96bxSR8DlQ5XMB4g+Z320ux35FR882BT0oG81FAu7brd3zWL71n0Lq6SZ3XLt7TeiEsY2H3rzww5OmQqmF2G/PBd9i3KrEBLd/WyBklM43dETFBxUrk1uGofZ5mUs8fy/BIm4CJ0T72J0IqwQTZ9G3gCOFzabNu/8us7pGsapVeUYiyNXNgmvrMWVIvngXWADY8RHEy9KzVn5Nk/oMq+gY7Ik65UvmKMQ7Cp0D6m61EIOykuTYi1Kt/3rwHwW4SHi01Ow5EF01LRxINEA3M68E+/9VvI4KPGmi2M1YFumZDVgPgvCW+GiQ8MKi/W7mmrjD/s95TUeYY9/D7lDx1pI/jdbZpEH5+JjuIMhiIBzw2C74HEI9Ogrm2KFDaD/odiP1LzwJQ8gP1Sy0ZN0BToMM93fL4HvqQ2FS4XNVhIAwuUnFWfLZixEJSxSFp/ognGV8QBbqmP2tPNUdZtfcz2UVJoNK9enK1lxL8HLxwFq/Igfr9rCDrcoHnPggCRyCBmEz3CmpnelmVSf8gRkox6ICO2jidGqymywW7YgDrRnciVge7yg/ZLGi4woqbMo6bs2kSMjDjjCCBX0wggNloAMCAQICAQAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwYzELMAkGA1UEBhMCREsxEzARBgNVBAcMCkNvcGVuaGFnZW4xEzARBgNVBAoMClBlbm5lbyBBcFMxKjAoBgNVBAMMIVBlbm5lbyBQcm9kdWN0aW9uIENBIFNpZ24gUm9vdCBnMTAeFw0yMjA1MjMxMDIxMDJaFw0zMjA1MjAxMDIxMDJaMGMxCzAJBgNVBAYTAkRLMRMwEQYDVQQHDApDb3BlbmhhZ2VuMRMwEQYDVQQKDApQZW5uZW8gQXBTMSowKAYDVQQDDCFQZW5uZW8gUHJvZHVjdGlvbiBDQSBTaWduIFJvb3QgZzEwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCk0Na8kBm4klJcKIiUXzea/Xt5+Gl0p0MOCF4Wt+m7ii5fk4PIgg6FFy2OflgvI4c2l8ewuxv+28HriqCPVzHvCH17UCC6/GLU9g9s1vxa65fdV2FX5GorIXBN2gi4EaPGTwvKyjWeUW/POoxOtghDVj+kagN1yLKTt7KumhIynknAatLt0+gWKHN8Wa11gBK5OTchy/Nv/UEL9A4fVjNEXDBOWNuEEMbzYkD+XLJOzgl1frJ76cqiDfZnvzyE2r8Dyfy7yRmGp+nxDYFo9xkP3EMs1Se3p6Y50qGr0CJF5I/00kpUak9SLuyay/5NIURBZRMSUSZ0xGU7Gt/Bsvam4MCNBnlIe7hPPNuPWhYQb77Ehzb/gMheOLV6rw1Dhc8BLseSxi67nz1GossZmuc0+RrTg8MXgGcyj63JsOMwZaTS09TLQMQzyWw1FUYytNmtm24dDPa+T8kIfhDpWTfOZS9KhF9vM3nlTOSJKGmB7vkGEiFqHflHGPFg7CKu/axSikJ4w7XzGa1XWXqjD1Gz10ehGqnZe6psuxOFUuiMsfoAYWGz7R7Tc5eHSXZIJwgu4D0FFa0SpPCC6/yasGqWpUGVb9t35AhVUs9qGOWt0cRcWBIgLft8vsgxs5IkVql27vPe31XP8plI+/mrBzMIAtFd4Qz/uu0SfDoUxQmE1wIDAQABozwwOjAdBgNVHQ4EFgQUGKFBafjmxld5RtF9WV6ordhJLkAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zALBgNVHQ8EBAMCAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBABBcKglwVSgRLb0D96gKxCNuvI3VQOmUTm9rOs6JsTNy2o2tELiWc2wi1H+ZDQ5ygAVM2qkw3Wt36rwHQJjOTjcHNW8OC2rHWNmabKc7Lyh296vzzSEIYkhirx2V8aaoY4Dboip/i84ilGjZhqkQuV8hwcXzH5Y1B+XDhWhW8MRM5bE7ZKp55Jm/2P+iK6jFoeetSVYimdbW7CJ9Vx6sgQNXifaej6f3fnUKtAW5tRVezjpkD1f8mVB2aKQmuGmUB098jU3hNlQQJ8/GlOEo1O/PaoZoL4tt8y1ruSokjdhQWSZJ4rkFo+kV5Lf6MilCBz+4cXRgqPQobRWk7c+N4wNFDSZ98DZ0V0ZKCNm/7DXLlrvV/gype0pgxLecPfniRIwd9Fy5B2Rtr6rNSSmnbdQeY/tHDxx+GMVua8uTyN1SYVJWpHLXhcbRbs5ZmtD4jMtL4pJfGbMQADwaZTX+Vk+7PMft6gCediPOg8WKtMDDZFzTJgOZKrjkvQDIcSep8/G9/Z5/et7NMx3+3yTzCHLmqbkc3Ppe9Z9LS5+y/TGaU41A4vF7xUBYZ+lD85pg84LeSAIvEfSVlN6zqNg7Vm6sa/fbkl6/yAE1RlHbu95g+ifNjjVx72NKmxdMhqfnPvfk01EWFOIIb9znjWdEdVenObd7HZ1iPn16wb3sH4NI   MIIQoQYJKoZIhvcNAQcCoIIQkjCCEI4CAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCBmQYLKoZIhvcNAQkQAQSggYkEgYYwgYMCAQEGBgQAj2cBATAxMA0GCWCGSAFlAwQCAQUABCCaLbOAT3ULkNe8IY0J7zaFvS7wnMJnhjF5Y6oTUGJdMwIIZyam1XBTViYYDzIwMjIxMjIwMTU0NjAwWjADAgEBAgYBhTA2jvqhGzAZBggrBgEFBQcBAwQNMAswCQYHBACBl14BAaCCDF0wggXUMIIDvKADAgECAghsPrnTI3iHqjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMB4XDTIyMTEyMTEyMDcwMVoXDTM0MDIyMTEyMDcwMVowYzElMCMGA1UEAwwcVGltZS1TdGFtcGluZyBBdXRob3JpdHkgVFNVMTEPMA0GA1UEBRMGMjAyMi00MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMQswCQYDVQQGEwJJVDCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAMlwDCShpfA3XJF3fv5ftJpAcDxEDX27eAI4IQAen4ATsyUf3mriPWz+7YikNiqV90iJBQy3x6EbPe2NZswB9SjHw9mwj40WO/5Sm3JHLa4jy0juxKumrWx+w9sh4jeLLes1eESNErRb3UOhU1WH/Y8WTR7uQ2VMF1qP0SajAIorRaJWQcw+eYTz93bFqbxVF8yKaHbc+Fksu4nqu6fvp89eYQ18Lvlyv49GRdj+ZD1aHcGdwb103fM7FufBNKXN7hZqEHAhQ2u6ChWItqGA89ygGmEpXl6gOLJCeQ3XqeEW0RVrec41oWl3WSIt3lYj+gVHxcbQ1hUihAJdV1ukCMkCAwEAAaOCAUUwggFBMB0GA1UdDgQWBBSDJbv7Xvmc3lTuglfCMUCfZntq7zAMBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFNNmy1p3EunsJ/EJcs6YsOc5ghQbMBgGCCsGAQUFBwEDBAwwCjAIBgYEAI5GAQEwZAYDVR0gBF0wWzAGBgQrTBAGMEcGDCsGAQQBgv5eAQEFATA3MDUGCCsGAQUFBwIBFilodHRwczovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzLzAIBgYEAI9nAQEwSQYDVR0fBEIwQDA+oDygOoY4aHR0cDovL2NybC50aW1lNG1pbmQuY29tL0ludGVzaS9xdWFsaWZpZWR0aW1lc3RhbXBDQS5jcmwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMBYGA1UdJQEB/wQMMAoGCCsGAQUFBwMIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAaHJkxBdV3jo7iRoz2+bTK0UCtvX/ExMcuGvUiESWeebnM1YVh50gersuEinCfsCdGIKnFATIhKrgBTQziGSPv96M1poEYWZxYSY1Y+fTOwxEi6aGiE7wwwwnoKNyqBq0qj/GYDy0JQM3KtPPSzEYNIKWm7UNPhnI+LitRd6g63LQv7/8i991ScKWko4LUqa5myz41/U5dKz8xB+NeQiPawGq5Fv0a+IJMSVnqk6QS3OmW3xUJJyW3bbdApzYQp2Gm3WG39IjMd1mFRS8PB9mR5QGxMzidu4IPgl8rqw7s2b2xeRa4OxvYAMW1nwkyZHjZ2AK1KvCqPfCAXX11S5yHuQ9xX+GOZiSPYqrbOr+x+hPb50QB/4s7NdlmcjRO4zdLhijdlTpYXsomgWn/BZogikDTmbZDPOOEim6A+jAMcnXyvL7osMEIDrOuOTu6jwbr+yhDyyW/GUuTEvE+yDqfA7yrOTEFsY1Yih+M3kaFePsQpervOogblInptJMtO4SqoCsT7eKMWNphjWBWsstUQSrhwqW90eREp3h48og3T9B0u4Vjei+VQFw3q2MI+hPPQAP0YjkPQNnUrYcA4JsKx2JyAmQ6MS6New292bRiOc4O/ntAlTfIg/7SnnjyZflKW82AKf90BRBdbji6owSUCzsJVD0tOuoiH6ZZDxJ31TCCBoEwggRpoAMCAQICCFcWniJBILumMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGnMQswCQYDVQQGEwJJVDEaMBgGA1UEYQwRVkFUSVQtMDI3ODA0ODA5NjQxHDAaBgNVBAoME0ludGVzaSBHcm91cCBTLnAuQS4xKTAnBgNVBAsMIFF1YWxpZmllZCBUcnVzdCBTZXJ2aWNlIFByb3ZpZGVyMTMwMQYDVQQDDCpJbnRlc2kgR3JvdXAgRVUgUXVhbGlmaWVkIFRpbWUtU3RhbXAgQ0EgRzIwHhcNMTcxMTIzMTAyMjQwWhcNMzcxMTE4MTAyMjQwWjCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEAtP4tZyol+Z5qAjMObquAQjz9KF/US23hurB/YQakgg4rTrgLHCBEG/1wptoWBDOfs58LjErNMNDbziwgY3hO+j1bhXryrYvYt+ZLkabkWLdAJhdhzztWO/tu5WjfW+Pp+jt7aztdnod+3cRFd+tdA/BMK+EnjYmoh1PrmpuzBWYRBfTy2dxu+EAjENnqNomy9hpNQxgu7iKkR+krFt+C00QJFaC25sIYjeSQGqW6+Dnw1AJVQZayYnKVtMHyO5r4LnNnCUzuNr6TciZgWjU/dfUl2DU/vLZeo/ItcVT7EuVEudtxIhlMpeCYMyac5OujJC/927cvg8q3v8pjHV74R134O5Zp74dU6ZBKyJJ4azjyVlhgI/k4Ki2O5vlJoExn2ZMxTbRtV+uifwJn7MnIM63SA4envLNIEflw9vUrVWqxnjmwNLYpM+hgt+SAmos2VNq+XKVRS4LVRoPw1kRSw2R8Ui9OfyFjkcu76GJ+CPPJiKxf/5p37ge1JDEyjXDTgkoKW4UJTkKjHGrN+nzFDhdfteGi+FcJD+SBiXyUc7yDWVcyOTTKjN0tlZ+s5ap8rMeLFe9x3wEABe9inK5Uqz3jvHvvDau11kyldb0+etj/di0h4nhD2jFUd/QvNTrvzj5s7eq8NqpslKpb5r/x4TdQ5lc8swPiFdqjXBw/GaUCAwEAAaOBrjCBqzAdBgNVHQ4EFgQU02bLWncS6ewn8Qlyzpiw5zmCFBswDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAfBgNVHSMEGDAWgBTTZstadxLp7CfxCXLOmLDnOYIUGzBIBgNVHSAEQTA/MD0GBFUdIAAwNTAzBggrBgEFBQcCARYnaHR0cDovL3d3dy5pbnRlc2lncm91cC5jb20vZW4vZG9jdW1lbnRzMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAFmSuPU8IvR/DpEN4jU5ESdTZcq2Bnuy0z3aSHVV1Gc1Clzong4SpOIzSVqz/CeZ6Yeef/k2b6vmjhlBucq9W9ruXYjTnsHuOMFyGSaQWQylG8Yf83T9feTnQlFIP6Y1j8U5oqt/Ky0nCPAMpkrpxyJe3+XQbtkTZXM3Sa1oMRP1L5FS2ydiFMNZk9NyDbysNYY1EP7MZqpuP8SYzMwA/7rWy//nY8hP0xLpxImn0pY92GzhRFx0kjWw3ItM1XI6+/CKIqUkBuYzg9aMzEEgtxpNorpgxG1MizqCEHWP+coVUACSLZsMf20REKHR1sOvzkYwg9OMQQ6W5VE1qlyEnm93O9AMJVVabqEBDtLPxRAI8dpL8jEYum1qkpbmYno8rNr21gQApsAnyl9SxqPRHqtd3+SaH3R/0qGleyNakRwT1nexjQoW4X9BueO5lgW/gvRXFQ4B8sW5+dKm3jis3qqNV7wUcHyM1uDKiaP62wCMwrF3Qs+OJ8s0602zE4sOf+m0PBSNALoOvrZvPat2RXzpkpMMz4GD4FHqSP0e4jysnA3yNQJp2aGaun95AVII1eEsaCgb7bumGhpA18GsIb3EnuwFmg6DX4fqaOKn/cgbIC24y/E56Np/dUxtx9OtXg1ObzAgBY7A5d5cmRq4cEyUCtqEynjl6w0ExQb66YtoxggN5MIIDdQIBATCBtDCBpzELMAkGA1UEBhMCSVQxGjAYBgNVBGEMEVZBVElULTAyNzgwNDgwOTY0MRwwGgYDVQQKDBNJbnRlc2kgR3JvdXAgUy5wLkEuMSkwJwYDVQQLDCBRdWFsaWZpZWQgVHJ1c3QgU2VydmljZSBQcm92aWRlcjEzMDEGA1UEAwwqSW50ZXNpIEdyb3VwIEVVIFF1YWxpZmllZCBUaW1lLVN0YW1wIENBIEcyAghsPrnTI3iHqjANBglghkgBZQMEAgEFAKCCAZUwGgYJKoZIhvcNAQkDMQ0GCyqGSIb3DQEJEAEEMBwGCSqGSIb3DQEJBTEPFw0yMjEyMjAxNTQ2MDBaMC0GCSqGSIb3DQEJNDEgMB4wDQYJYIZIAWUDBAIBBQChDQYJKoZIhvcNAQEBBQAwLwYJKoZIhvcNAQkEMSIEIPKSAJ8dU1syBjRBv135+KFyQpZlK8EF5kK9sNzi3rjYMIH4BgsqhkiG9w0BCRACLzGB6DCB5TCB4jCB3wQgd6NG0nKkZpZoDhcOI1WUsIT8oEupoORr4kocfEAk4lIwgbowga2kgaowgacxCzAJBgNVBAYTAklUMRowGAYDVQRhDBFWQVRJVC0wMjc4MDQ4MDk2NDEcMBoGA1UECgwTSW50ZXNpIEdyb3VwIFMucC5BLjEpMCcGA1UECwwgUXVhbGlmaWVkIFRydXN0IFNlcnZpY2UgUHJvdmlkZXIxMzAxBgNVBAMMKkludGVzaSBHcm91cCBFVSBRdWFsaWZpZWQgVGltZS1TdGFtcCBDQSBHMgIIbD650yN4h6owDQYJKoZIhvcNAQEBBQAEggEAaXjFuhdTVm4R/JL5/bvePeLYWay4oytnOL4o9GL9K3b67ra9pytx6KjsbECLJS9qapQh1CQ+3qHCx6ritpHCWMlFZbjoMmwXvoY8XPt8dbWzQYngboLC8zhn/mIIj1Gluh++LY/uA4wTks8Lt5mN8mC9RvLoujW09QbOCYUegRNKfv5CPtz02urdWj9y94G2ACDSoJWGDqP5KaBl051bcuJW3rHFHaZ46rkMyJgTYw+RpKro/C75pQM1HqimQn9zw7jJZ97xwLSbjfInXVE4cg621Tk3lon56+uZuQfrzEkjJkjZrvBkZ5zVLgxIH26DxRnSkGi0T/9dw3JiXYaz5g==


Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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Missiv - Samverkan kring utskrivningsklara patienter
            JX7NO-U8LHJ-DL4IH-Y2BZU-2IL11-MDOU0
            SHA-256
            a823b5000fd42e012b69231989760474485311d5b7cf3b6642cf2fcbb31e6b62
            
                                    
                                                                            Revisor
                                            
                            
        
    

            
            
                
    
    
        
                
                    Intygande och samtycke
                

                
                    
                        Med min signatur godkänner jag innehållet och alla datum i följande dokument, som identifieras av en dokumentnyckel och sitt kryptografiska hashvärde.
                    

                    
                        Jag godkänner att mitt fullständiga namn, min IP-adress och mitt offentliga certifikat sparas och lagras digitalt i syfte att bevisa signaturens giltighet.                    

                    
                        Informationen inbäddas i signaturen och kommer att finnas tillgänglig för alla som har åtkomst till det signerade materialet.
                    

                    
                        Med min signatur godkänner jag det slutanvändaravtal (EULA) som gäller vid tiden för användningen av Penneo Digital signeringsplattform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokument signeras

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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