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FOKUS 3, Ansökan om bygglov för teknikbod för tele- och
datakommunkation

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar att bygglov beviljas med avvikelse från
detaljplan, med stöd av 9 kap. 30 och 31 c 1 §§ PBL.

Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 och 24 §§ PBL.
Kontrollansvarig erfordras ej i detta ärende. Byggherrens kontrollplan fastställs.

Avgiften för beslutet är 13273 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
Avgiften är reducerad då handläggningstiden överskridits. Summan som faktureras är
kostnaden för startbesked, 2/3-delar av totalkostnaden.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

Ärendet

Ärendet avser ansökan om bygglov för teknikbod för tele- och datakommunikation på
fastigheten FOKUS 3 med adressen Södra Malmgatan 4.

För området gäller detaljplan 0481-P88/3, som vann laga kraft 1988-10-18. Fastighetens
användning är avsedd för telestation. Föreslagen anläggning placeras på så kallad
"prickmark", det vill säga mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har valt att låta pröva avvikelsen och låtit berörda sakägare
och angränsande fastighetsägare att lämna synpunkter innan beslut tas. Synpunkter har
inkommit som sammanfattningsvis motsätter sig placering, utseende och farhågor om
buller och andra komplement i form av master och paraboler. Yttrandet i sin helhet finns
bifogat.

Vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2022-09-21 återförvisades
ärendet för fortsatt utredning kring byggnadens placering och utformning. Sökande har
inkommit med förslag på nytt utseende och i samtal förtydligat placeringen och även
möjlighet till annan färgsättning.

Skäl till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer att bygglov bör ges för åtgärden,
avvikelsen till trots. Detaljplanen anger området till telestation, och då planen antogs
behövde man nyttja hela byggnaden som idag finns på platsen. Men med den
teknikutveckling som har skett sedan dess har byggnaden mer och mer tömts på sitt
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innehåll och byggnaden fyller inte längre sitt behov. Den teknik som idag, och kanske även
på sikt, kommer att behöva nyttjas, ryms inom den föreslagna teknikbyggnaden.
Fastighetsägaren avser att i framtiden kunna sälja eller riva befintlig byggnad för att göra
plats för annan verksamhet eller användning.

Sökande uppger att teknikbodens placering är vald med omsorg för att undvika påverkan
av den växtlighet som finns på platsen. Därtill är placeringen lämplig för service och
åtkomst, även i händelse av en framtida avstyckning av fastigheten Fokus 3. Med denna
placering bör inte heller boden få någon alltför stor negativ omgivningspåverkan, vare sig i
fråga om utseende eller buller. Liknande anläggningar för el, tele och vatten accepteras i
både stadsmiljö och landsbygd på grund av deras samhällsfunktion.

Sökande har reviderat sin ansökan och föreslagit att byggnadens fasader får stående
träpanel med profilerad lockläkt enligt bifogad handling. Panelen målas i ljusgul kulör, NCS
S1508-Y10R och knutar och detaljer i grågrön kulör NCS S6010-G50Y.

Dock meddelar sökande att om nämnden önskar en annan färgsättning är det helt fritt fram
att besluta om detta. Sökande kommer då acceptera denna färgsättning och följa
nämndens beslut.

Ansökan anger inte att det ska uppföras några paraboler eller master, som för övrigt också
är bygglovspliktiga. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer därmed att åtgärden,
trots avvikelsen, ändock kan ses som förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett
allmänt intresse. I ett större perspektiv kan denna åtgärd främja nyttjandet av den
tomställda lokalen i enlighet med 2 kap 2 § PBL.

Den föreslagna teknikbodens användning går i linje med detaljplanen och bedöms inte
kunna ge någon följdverkan att andra typer av bebyggelse kan tillåtas på platsen. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar därmed bygglov i enlighet med 9 kap. 30 och 31 c
1 §§ PBL.

Upplysningar

Lovet ska påbörjas inom två år. Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller
bygglovet i fem år från den dag som beslutet vinner laga kraft.

Byggnaden får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats.

Åtgärden bör inte påbörjas innan lovet har vunnit laga kraft. Beräknat laga kraft datum är
fyra veckor efter att beslutet kungjorts i post- och inrikes tidning.

Tillstånd för att utföra åtgärden krävs från fastighetsägaren.

Befintligt vägdike får inte fyllas igen. Ytan under utfarten ska kulverteras så att vattenflödet i
vägdiket inte stoppas upp.

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Arbetena ska utföras av person med
grundläggande mätteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekommendationer samt i samråd
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kartenhet. Beställning av utstakning samt
lägeskontroll görs via www.oxelosund.se.

Beslutsunderlag

http://www.oxelosund.se
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Översiktskarta
Situationsplan
Fasad-, plan- och sektionsritning
Teknisk beskrivning
Förslag till kontrollplan
Förslag på färgsättning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
Sökanden
Fastighetsägaren
Fastighetsägaren till Säven 4 (skickas med mottagarbevis)

Kungörelse
Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar, www.bolagsverket.se.

Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § Plan- och bygglagen):
Fastighet Oxelö 7:50, Fokus 4 och Gnistan 1

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN  
ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN 

 

 

 

  
 
 
 
 

Grundinformation om projektet 

Projektet avser: Nybyggnation av teknikbod 

Fastighetsbeteckning: FOKUS 3 

Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs): Enligt senare uppgift, entreprenör ej utsedd. 

Kontrollplan upprättad:  2022-06-28   (Reviderad datum):  

Projektbeskrivning 
 
 
 Teknikboden består av prefabricerad byggnad i stål som är rödmålad och med ett plåttak av typen TP45. Invändigt består den av ett rum 
med plats för stativ avsedda för tele- och datakommunikation. Markberedning i form av en avjämnad markbädd av grus och på den ställs en 
ram av plåt som vägs av med betong plattor. På denna ram ställs teknikboden upp. 

 

Kontroller som ska utföras 
Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. 
KONTROLL AVSER KONTROLL-

INSTANS 
KONTROLL MOT UNDERSKRIFT/ 

DATUM 
ANMÄRKNING/ ÅTGÄRD 

Utstakning/placering E/S A-ritning  
 
 

 

Grundläggning: Markavvattning, kontroll 
av schaktbotten, dräneringslager, 
grundkonstruktion. 

E K-ritning, teknisk 
beskrivning, 
BBR 6:53 

  

Säkerhet vid användning E BBR kap. 8  
 
 

 

Lägeskontroll, eventuell. (se även 
startbesked) 

S A-ritning   

Överensstämmer med beviljat 
bygglov/startbesked. 

E Beviljat bygglov/ 
startbesked 

  

     

     

     

    
 
 

 

Dessa kolumner fylls i under installationen 
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Beskrivning av förkortningar 
 

KONTROLLINSTANSER  
E (byggherrens egenkontroll) 
S (sakkunnigkontroll) 
 

TERMER OCH BEGREPP  
BBR (boverkets byggregler, se www.boverket.se) 
A-ritning (arkitektritning, normalt bygglovsansökan/anmälan) 
K-ritning (konstruktionsritning) 

Hänvisningar 
Plan och bygglagen (PBL) – se www.riksdagen.se    
Plan och byggförordningen (PBF) – se www.riksdagen.se  
Om arbetsmiljöplan – se www.av.se  

  
 
 

 
 
 

   Anmälan om färdigställande (Begäran om slutbesked)  

 
 
 
 
 
 

Projektörer, utförare 
Här skriver du vilka som har utfört kontrollerna i projektet. 
Entreprenörer/sakkunniga 
(ange roll i projektet):  

Namn/företag: Adress och telefon 
 

   

Sakkunnig:  
Ange specialistkompetens 

  

Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda 
Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och 
byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. 

BYGGHERRE 
 
 
______________________________________________________ 
Underskrift och datum 

BYGGHERRE (eventuell medsökande) 
 
 
______________________________________________________ 
Underskrift och datum 

Denna ruta fylls i först när installationen är utförd. 

http://www.boverket.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.riksdagen.se/
http://www.av.se/


 
 

 
  

 
 Lassila & Tikanoja FM AB   Orgnr.556473-2260   www.l-t.se 

Teknisk beskrivning. 
 
Avser nybyggnation av prefabricerad teknikbod på fastigheten FOKUS 3 belägen på Södra Malmgatan 
4 i Oxelösund. Fastigheten ägs av Telia Sverige Net fastigheter AB med org.nr: 556368-4801, och 
undertecknad är utsett byggherreombud. 
 
Detta är en bilaga till bygglovsansökan daterad 2022-06-28 inskickad av Pasi Vehkala på Lassila & Tikanoja FM 
AB. 
 
Byggherreombud:  Lassila & Tikanoja FM AB, Pasi Vehkala, 070-484 7575 
Huvudentreprenör:  Ej utsedd i skrivande stund 
 
 
Bakgrund till ansökan: 
Tele- och datateknik och dess utrustning för överföring förändras hela tiden och dagens teknik kräver mindre och 
mindre plats. Telias fastighet FOKUS 3 är i stort sett tom och en framtida avsikt är att försälja eller riva 
fastigheten. Därför planerar man en utflytt av tekniken till en fristående teknikbod på ca. 15 m2. 
 
 
Teknisk beskrivning av projektet: 
 
Nybyggnation av teknikbod: 

I den bifogade situationsplanen ”FOKUS 3_situationsplan” och ”FOKUS 3_ritning Ödåkra 2”, 
framgår det att teknikboden som ska uppföras är en prefabricerad containerbyggnad med 
plåtfasad och med ett sadeltak av plåt. Fasaden är rödmålad (NCS 5040-Y80R) som standard men 
om krav på speciell färgsättning finns så anpassas detta. Taket är ett svart eller grafitgrå TP45 
som standard. Grundläggning sker genom att teknikbodens grundram av plåt placeras på 
avvägda betongplattor antingen på underlag av asfalt eller på ett bärlager av makadam. Runt 
teknikboden grävs en jordlina ner i bärlagret av makadam. Till teknikboden kommer eget 
elabonnemang beställas. Boden är delvis placerad på prickmark efter samråd med er Stefanie. 
Placering är vald efter platsbesök och inmätning för undvikande av skador på träd mm. 
 

 
 
Uppsala den 28 jun -22 
 
Namnteckning byggherreombud 
 
Pasi Vehkala 
Namnförtydligande 
 



Från: Vehkala Pasi
Till: Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: Sv: Förslag på teknikbod BYGG.2022.187
Datum: den 3 november 2022 15:58:26
Bilagor: FOKUS 3_alternativ fasad.pdf

Hej, det är ingen fara, med stressen menar jag. Jag har tittat på ett förslag som skulle kunna fungera, jag har
bara hunnit skissa lite. Jag har sneglat på radhusen intill, de med gula fasader och röda tak. Fotot på
panelväggen, den grågröna, är min grannes carport och jag tycker att det gör en hel del med att sätta en lockläkt
per tredje skarv. Vita knutar kanske blir lite blekt, jag har sneglat på att måla detaljerna med en grön nyans till
exempel JOTUN 8413 Herrgårdsgrön, har tyvärr inget NCS-nummer på den för närvarande. Det kommer att
sitta ett par fläkthuvar på gaveln mot telestationen så min tanke var att även måla dessa i den grönare nyansen.

Med vänlig hälsning
Pasi

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen <bygg@oxelosund.se>
Skickat: den 3 november 2022 13:01
Till: Vehkala Pasi <pasi.vehkala@l-t.se>
Ämne: Förslag på teknikbod BYGG.2022.187

Hej!
Inte för att stressa dig, men har du hittat några förslag på alternativt utseende för teknikboden som nämnden kan
få fundera över?

Vänliga hälsningar

Johan Hemmingson
Bygglovshandläggare
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-380 00
bygg@oxelosund.se

Bygglov har telefontider må, ons-fre 9-11.

www.facebook.com/oxelosundskommun

Ärende hos kommunen: BYGG.2022.187
Mottagare: Vehkala Pasi[pasi.vehkala@l-t.se]

mailto:pasi.vehkala@l-t.se
mailto:bygg@oxelosund.se
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OXELÖ 7:50, Tillsyn av två förrådsbyggnader

1 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) påförs Centrumbolaget
Vinterklasen AB (556643-8031), byggsanktionsavgift om 52 164 kronor för att den
lovpliktiga åtgärden tillbyggnad av handelsbyggnad har påbörjats innan Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Byggsanktionsavgiften ska betalas till
Oxelösunds kommun inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har
vunnit laga kraft.

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen (se besvärshänvisning.)

2 Sammanfattning
Ärendet gäller två miljöbodar tillhörande bostads- och handelsbyggnaden som ägs av
Centrumbolaget Vinterklasen AB, belägen på fastigheten Prisman 2 i Oxelösund. Eftersom
de är uppförda samtidigt behandlas de i det här ärendet som en tillbyggnad. Miljöbodarna
är byggda på fastigheten Oxelö 7:50 och har enligt ritningar en area på totalt 19
kvadratmeter. Enligt flygbilder är de uppförda någon gång mellan 2018 och 2019. Ett
fotografi som en tjänsteman på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tagit den 30
oktober 2018 visar att tillbyggnaden vid den tidpunkten nyss hade påbörjats. Eftersom
tillbyggnaden är bygglovpliktig och inget bygglov eller startbesked för åtgärden finns så ska
en byggsanktionsavgift på 52 164 kronor för åtgärden tas ut.

Skäl till beslut

Åtgärden kräver bygglov. Inget bygglov för åtgärden finns i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens arkiv och inget startbesked har utfärdats. Därför har en
överträdelse av 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, skett.

Eftersom en överträdelse av PBL har skett och rättelse därefter inte har vidtagits ska Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en byggsanktionsavgift för
åtgärden.

Byggsanktionsavgiften ska tas ut av Centrumbolaget Vinterklasen AB som var ägare till
byggnadsverket när åtgärden utfördes och den för vars räkning åtgärden utfördes.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Vid beräkningen av byggsanktionsavgiftens storlek används prisbasbeloppet för år 2022
som är 48 300 kronor. Storleken på byggsanktionsavgiften bestäms i 9 kap. plan- och
byggförordningen (2011:338), PBF. Byggsanktionsavgiften för att ha gjort en tillbyggnad på
en handelsbyggnad utan startbesked är 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02
prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.

Det saknas skäl för avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften i föreliggande fall varför en
byggsanktionsavgift om 52 164 kronor för den vidtagna åtgärden tas ut.

3 Ärendet
Ett tillsynsärende om olovligt byggande på fastigheten Oxelö 7:50 i Oxelösund startades
den 28 maj 2020. I ärendet finns flygbilder som visar att en tillbyggnad i form av två
byggnadsdelar uppförts någon gång mellan 2018 och 2019. Byggnaden som byggts till
ligger på fastigheten Prisman 2 men tillbyggnaden har skett på angränsande fastigheten
Oxelö 7:50. Flygbilderna visar också att byggnadsdelarna inte heller tidigare funnits på
platsen.

Åtgärden hade upptäckts tidigare, redan 2018 startades ett ärende om olovligt byggande
efter att en tjänsteman på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen upptäckt att en
tillbyggnad på baksidan av byggnaden på fastigheten Prisman 2 hade påbörjats.
Fotografier i ärendet visar att ramverk av trä påbörjats på platsen den 30 oktober 2018.

Fastighetsägaren till Prisman 2 har enligt anteckning från telefonsamtal gjord den 1
november 2018 uppgett att det finns bygglov för åtgärden. Det rätta är att det gavs ett
bygglov för åtgärden 2005 som sedan inte utnyttjades. Det bygglovet ger ingen rätt att
utföra åtgärden 13 år senare. Det är angivet i bygglovet från 2005 att lovet upphör att gälla
om åtgärden inte har påbörjats inom två år samt avslutats inom fem år från beslutsdatum.

Enligt handlingar i bygglovsansökan från 2005 har tillbyggnaden en total area om 19
kvadratmeter.

Vid besök på platsen den 6 september 2022 konstaterades att det tillkommit plank på
platsen. De hanteras i ärende Bygg.2022.234.

Förutsättningar

För området gäller detaljplan 04-OXS-40 som vann laga kraft 30 juni 1961.
Bestämmelserna för platsen där miljöbodarna är placerade är allmän plats gata.

Relaterade ärenden

En bygglovsansökan från Vinterklasen AB för att uppföra ett miljöhus på platsen kom in till
Oxelösunds kommun den 8 juni 2005 och behandlades i ärende Bygg.2005.112.
Ritningarna i ärendet visar en tillbyggnad av byggnaden på fastigheten Prisman 2 i form av
två miljöbodar som skulle placeras på fastigheten Oxelö 7:50. Handlingarna i ärendet anger
att bodarna skulle mäta 3x3 och 3x3,4 meter. Bygglov för åtgärden beviljades den 9
december 2005. I beslutet angavs att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum. På Googles gatuvybilder från maj
2011 finns inte miljöbodarna varför det bygglovet bevisligen har löpt ut.

Den 30 oktober 2018 upptäckte en tjänsteman på Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen att en tillbyggnad på baksidan av byggnaden på
fastigheten Prisman 2 hade påbörjats. Ett tillsynsärende med diarienummer Bygg.2018.208
inleddes. Fotografier i ärendet visar att ramverk i trä påbörjats på platsen. Enligt en
anteckning från ett telefonsamtal uppger en representant för fastighetsägaren att bygglov
finns för åtgärden.

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av miljöbod kom in till kommunen den 15 november
2021 från Kustbostäder AB. Ansökan anger att befintliga miljöbodar behöver byggas till för
Gallerians hyresgästers räkning. Handlingarna i ärendet visar ritningar av miljöbodarna före



Tjänsteskrivelse 3(5)

Datum

2022-05-20 BYGG.2020.211

tillbyggnad och efter tillbyggnad. Före tillbyggnad liknar byggnadsdelarna de miljöbodar
som tas upp i bygglovsansökan i ärende Bygg.2005.112 som aldrig uppfördes. Efter den
föreslagna tillbyggnaden skulle den ena miljöboden fått en utökad area med 4,9
kvadratmeter. I ett brev den 17 november 2021 upplystes sökande om att ansökan inte
skulle gå att bevilja eftersom tillbyggnaden placeras utanför Prisman 2:s fastighetsgräns på
fastigheten Oxelö 7:50 och gavs möjlighet att återta ansökan. Utöver det upplystes
sökanden om att de befintliga miljöhusen är olovligt byggda utan bygglov och att det redan
finns ett tillsynsärende, detta ärende. Det anges också att det finns möjlighet att söka
bygglov i efterhand för miljöbodarna och därefter för tillbyggnaden av dem. Samma dag,
den 17 november 2021, återtog sökanden sin ansökan. Ärendet avskrevs den 19
november 2021.

Yttrande

Fastighetsägaren har yttrat sig i ärendet. Vad han anför framgår i sin helhet av yttrandena.
Yttrandena förändrar inte att en byggsanktionsavgift ska tas ut. I huvudsak hänvisar han till
tidigare bygglovsärenden om inredande av ytterligare lägenheter där byggnadsdelarna är
omnämnda som sophus och cykelrum för att klara tillgängligheten. Bygglovsärendena har
diarienummer Bygg.2019.81, Bygg.2020.229 och Bygg.2020.474. I de ärendena finns
fotografier som visar att tillbyggnaden som det här ärendet handlar om redan var utförd
utan bygglov och startbesked. De ärendena omfattar inte tillbyggnad och berör bara
fastigheten Prisman 2 medan tillbyggnaden är utförd på grannfastigheten Oxelö 7:50.

Fastighetsägaren påstår också att tjänstemän på förvaltningen sagt till honom att han kan
bygga sophuset och cykelrummet eftersom han redan hade bygglov sedan tidigare. Det
finns inget i något av ärendena som tyder på att någon tjänsteman givit ett sådant besked.
Det tidigare bygglovet i ärende Bygg.2005.112 hade slutat gälla flera år innan tillbyggnaden
påbörjades 2018.

Slutligen konstaterar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att bygglov inte ges
muntligen.

Lagrum

Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL, ska Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller
besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en
bestämmelse i plan- och bygglagen, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens
tillämpningsområde.

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd inte påbörjas innan miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked om den kräver bygglov, marklov,
rivningslov eller anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 §
PBL.

Enligt 9 kap. 2 § PBL, krävs det bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av
en byggnad.

Enligt 11 kap. 51 § PBL ska tillsynsmyndigheten, om någon bryter mot en bestämmelse i 8-
10 kap. eller i föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av någon av
bestämmelserna i 16 kap. 2-10 §§ eller mot en bestämmelse i en EU-förordning om krav på
byggnadsverk eller byggprodukter, ta ut en byggsanktionsavgift. När avgiftens storlek
bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av den bestämmelse som
överträdelsen avser.

Byggsanktionsavgiftens storlek framgår enligt 11 kap. 52 § PBL av de föreskrifter som har
meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.

Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Avgiften behöver dock inte tas ut om det är
oskäligt med hänsyn till
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1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller genom någon
annan fullgöra sin skyldighet,

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte har kunnat eller
bort förutse eller kunnat påverka, eller

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa.

I 11 kap. 53 a § PBL kan utläsas att en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall får sättas ned
om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Avgiften får
sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt
beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om
överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

En byggsanktionsavgift ska enligt 11 kap. 54 § PBL inte tas ut om rättelse sker innan
frågan om sanktion har tagits upp till överläggning vid ett sammanträde med
byggnadsnämnden.

Enligt 11 kap. 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen
begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den
som begick överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.

Enligt 9 kap. 2 § plan- och byggförordningen (2011:338) PBF, ska, om en
byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte
vidtar rättelse, en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla
det belopp som togs ut senast. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får uppgå till
högst 50 prisbasbelopp. En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått
skälig tid att vidta rättelse.

Enligt 9 kap. 7 § PBF är byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL
påbörja en sådan tillbyggnad av en handelsbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första
stycket 2 plan- och bygglagen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 1
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens
sanktionsarea.

Upplysningar

Om rättelse sker innan ett ärende om byggsanktionsavgift har tagits upp av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden så tas ingen avgift ut.

Efter att ett beslut om byggsanktionsavgift har tagits av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden och rättelse därefter inte sker inom rimlig tid kan nämnden ta
ett nytt beslut om byggsanktionsavgift med dubbelt belopp.

Om ett bygglov i efterhand kan beviljas tas inget nytt beslut om byggsanktionsavgift. I det
här tillsynsärendet görs ingen prövning av bygglovsfrågan. För det krävs en
bygglovsansökan. Ingen bygglovsansökan för åtgärden finns. En eventuell
bygglovsansökan hanteras i ett eget ärende. En byggsanktionsavgift tas ut även om
bygglov kan beviljas i efterhand.

Beslutsunderlag

Beräkning byggsanktionsavgift
Fotografier
Bygglovsritningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sändlista
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Centrumbolaget Vinterklasen AB
Fastighetsägaren till Oxelö 7:50

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länsstyrelsen i
Södermanlands län.

Överklagandeskrivelsen ska skickas eller lämnas till:
Oxelösunds kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
613 81 Oxelösund.

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del av beslutet.
Ditt överklagande måste komma in till Oxelösunds kommun inom tre veckor från den dag
du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto som följde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du enligt plan-och
bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt att överklaga beslut om lov
eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt överklagande senast fyra veckor efter att
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se).

I ett överklagande ska du ange vilket beslut som överklagas och hur du tycker att beslutet
ska ändras, till exempel att beslutet helt ska upphävas. Bifoga gärna handlingar som stöder
din uppfattning.
Om överklagandet har kommit in i rätt tid ska vi snarast skicka handlingarna vidare till
Länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut.
Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att underteckna
överklagandeskrivelsen.
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Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 25 oktober 2022 12:45
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2020.211
 
Hej chefen  !
 
Glöm inte svara på Bygg 2020.211.
 
Kortfattat så är fakta så här:
 
När vi påbörjade processen att Bygga 5+2 Lägenheter så blev svaret att det är Nybyggnadsregler som
avsågs ( fast det inte är det ) det finns på papper 2 gånger att de står fast vid Nybyggnadsregler.
 
Vad är Nybyggnadsregler ? Ja det är just Nybyggnad… Problemet är med Sophämtning då det enbart var
ett kärl förut som var vid hissen så ville inte Broms och Foria backa upp vid Hissen då det var trångt samt
att ett kärl aldrig räckte utan de blev tömning varje dag.
 
Så Nybyggnadsregler är just vad det låter som. Detta hörsammade vi och Handläggarna skickade flertalet
förelägganden.
 
Då hänvisade vi till att vi hade ett gammalt Bygglov från 2005 men att det inte var Nyttjat.
 
Vi var öppna och transparenta i ansökan och bifogade när det var nybyggt ( ej färdigt utan pågående )
vilket de sade att redovisa detta vilket vi gjort typ som ni kan se i de bifogade 1.318 papprena för 7 st

mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
https://vinterklasenab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ake_vinterklasen_se/Ebu62cnRFIJKr7KVQ1J2ML4BYXJ6OqujlvmkXiST8XgmMQ
https://vinterklasenab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ake_vinterklasen_se/EZ76EZ1uS_xNms6RC5D22oEBjbkHTmtunNTOJUB7Ps89Vg
https://vinterklasenab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ake_vinterklasen_se/EZQeWkl4malFg19ItT-JWfgBdP2hK1CzIj36mhjXC0Km8A


































































































































































































































































































































































































































Lägenheter.
 
Allt är tydligt och öppet redovisat från oss.
 
 
Fakta är att:
 
Vi som Byggherre har med detta i Bygglovsansökan med foton, flygbilder där det är markerat exakt vart
och hur många meter sophuset är från entrén och hiss samt även Parkering för Rörelsehindrad.
De kommer med Föreläggande flertalet gånger där vi skall markera och påvisa vart avfallet kastas. De får
foton och med hur många meter det är.
All information är öppen och handläggarens uppgift är att bevaka, tyda och komma med stöd och råd samt
kontrollera att detaljplanen följs.
Handläggarna går ut med att Bygglov givits till Oxelösunds Kommun och då borde dessa reagerat då de får
information om detta och att de kunde överklaga. Allt är med i Byggloven.
Handläggaren vill ha nya Tillgänglighetsutlåtanden där Niklas Elvinsson tar med Utemiljön som är just
Sophus samt Parkering för Rörelsehindrad. Detta redovisas innan startbeskedet.
I slutsamrådet där vi har Rena protokoll nämns inga brister eller avvikelser från gällande Bygglov som har
vunnit Lagakraft och som dessutom är Gynnande för sökande. Helt enkelt rena Slutbesked inkl Sophus.
 
Handläggarna Nanny, Sofie har Brustit i sin handläggning, de har inte varit Tydliga utan tvärt om otydliga.
 
Rimligt borde vara att handläggarna kontrollerade att Bygglovet med sophus samt parkeringar följde
detaljplanen. Du vet om att Parkeringarna är ett problem då dessa är redovisade i gången. Men Du har
själv skrivit att i och med att de har beviljat Bygglov så är det så.
 
Bristerna består i att:
 

Inga förelägganden om hur sophusen skulle se ut som mått samt utseende när de ser placering på
dessa. Utan enbart Nybyggnadskrav gäller.
De har fått in alla information om sophusen så som foton samt vart de uppförs.
Det har inte informerats om att bygglov skulle sökas för enbart detta utrymme då vi förutsåg att när
de Föreläggande som kom flertalet gånger redovisades sophus flertalet gånger.
Det har därtill varit fördyrande omkostnader mot bakgrund av felaktig information då de sade att
det var Nybyggnadsregler som angavs så Byggde vi nytt.

 
 
Om nu MSF anser att detta är en brist så anser vi att vi har varit tydliga.
 
Men istället för att Processa 2 st små sophus i 2 år där utgången blir till våran fördel så anser vi att vi
redan erhållit signaler  om sophusen då alternativet är att ha 9 st 660 liters kärl lösa i gången samt 4 st
bruna kärl i gången där alla går vilket resulterar i att det kommer rinna ”saft” från kärlen och det
kommer skapa ett rått problem vilket bidrar till att ingen vill gå där.
 
Så är fakta i detta ärende är att man måste ha samsyn, titta på plats och inte sitta med digitala
ansökningar som många gör, då missas väldigt mycket. Allt detta hade med lätthet kunnat
kontrollerats av Handläggare.
 
Att komma med en Tillsyn 2022-09-20 om en Tjänsteman tagit foton den 30:e oktober 2018, det är 4
år efter fotot. Allt detta ligger i Bygglovet med Slutbesked och även att Kommunen fick möjlighet att
yttra sig över Bygglovet och detta har de inte gjort.
 
Så hanteringen är Bristfällig !



 
 
Kolla så ser du att Kommunen fått delgivning om Bygglovet och de har inte hört av sig !

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 
 

http://www.vinterklasen.se/










































































































































































































Från: Selin Nils Erik
Till: Åke Holmström
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: Sv: Förråd
Datum: den 7 november 2022 07:48:24

Hej, vårt brev till dig är för att ge dig en möjlighet till rättelse, i detta fall är att du tar bort
förrådsbyggnaderna.  I annat fall så kommer nämnden i december sannolikt ge dig en
byggsanktionsavgift. Ett sätt att sedan komma tillrätta med allt är att söka bygglov för förråden.
Då får nämnden pröva det bygglovet, det avviker mot planen och är på kommunens mark, men
det kan gå.
 
Et bygglov i efterhand är i lagens mening inte rättelse och faktum kvarstår, förråden står där de
står och de saknar bygglov. Vi har många exempel där nämnden har beslutat om
byggsanktionsavgift och därefter gett bygglov i efterhand.
 
Hälsningar
 
 
 
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef
 
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 35
nilserik.selin@oxelosund.se
 
www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
 
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr
 
 
 
 

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 5 november 2022 08:30
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Förråd
 
Hej bäste Nils !
Du skulle återkomma då vi pratade om detta samt att vi sade att vi hinner inte innan årsskiftet.
Mvh / Åke
 
Hämta Outlook för iOS

mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:bygg@oxelosund.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
https://origo.oxelosund.se/www.oxelosund.se
https://origo.oxelosund.se/www.facebook.com/oxelosundskommun
https://origo.oxelosund.se/www.oxelosund.se/gdpr
https://aka.ms/o0ukef


Från: Selin Nils Erik
Till: Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: VB: Fråga
Datum: den 23 november 2022 11:52:50

 
 

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 23 november 2022 11:50
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Fråga
 
Hej !
 
Ja exakt och vi hävdar ju oavkortat att Bygglov för dessa byggnader ligger i Bygg
2019.81+2020.229+2020.474 då handläggare ställde Nybyggnadskrav samt full tillgänglighet för:

1. Avfallsrum inom 50 meter från Entré samt att Handläggaren skrev i text om det placeras
utanför var god visa på en situationsplan ( Vilket är gjort ).

2. Cykelrum.
3. Placering av Rullstol/rullator.
4. Vid behov kunna påvisa vart P-Plats för Rörelsehindrad är inom 25 meter från Entré.

 
Allt detta ligger i Bygglovet samt Tekniskt samråd samt Slutbeskedet med Redovisning av
Tillgänglighet som han påvisade i Bygglovsskedet samt inför startbeskedet.
 
Handläggaren informerade inget om att Separat Bygglov behövdes söka på det som de krävdes
skulle byggas för att ens kunna finnas Tillgänglighet på avfall och övrigt eftersom jag påvisade det
gamla Bygglovet med då giltigt Arrendeavtal.
 
När man Bygger som vi gjort = 7 st Nya Lägenheter så är det Tillgänglighetskrav som generellt
inte ges avsteg från. Vi fick till och med installera dörr automatik på ena entrédörren,
hissendörren, bredda källargången med att minska 2 st källarförråd i bredd då vändmöjlighet för
rullstol måste finnas, full rullstolstillgänglighet vid avfallsummen, får inte vara dörrstängare på
cykelrum och rum för rullator, P-Plats för Rörelsehindrad.
 
Vi har uppfyllt era ställda krav i PBL med samtliga Tillgänglighetskrav som är Lag på och hade vi
inte haft samt redovisat detta så hade vi troligen med största sannolikhet inte erhålligt Bygglov
för nya lägenheter.
 
Tillgänglighet i dag är ett krav.
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB

mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se


Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

Från: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se> 
Skickat: den 23 november 2022 09:20
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Sv: Fråga
 
Hej, du får göra vilka tolkningar du vill.
 
Den frågan som vi kommer att ta upp nu (driver med ditt språkbruk) är att vi hävdar att du byggt
soprum/cykelförråd utan bygglov under hösten 2018. För det kommer det gå ut en
sanktionsavgift. Det beslutet håller du säkert inte med om och då kan du överklaga. Överklagar
du så övergår frågan till högre instans och vi i kommunen kan ägna oss åt andra saker.
 
Nästa fråga är hur vi hanterar de två soprum/cykelförråd som finns på plats och som du nu har
sökt bygglov för. Det blir nästa steg.
 
Mvh
 
 
 
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef
 
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 35
nilserik.selin@oxelosund.se
 
www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
 
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr
 
 
 
 

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 23 november 2022 09:06
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Fråga
 
Hej !

http://www.vinterklasen.se/
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mailto:nilserik.selin@oxelosund.se


 
Ingen tvekan i detta svaret.
 
Även att han kollat och sagt att vi har Bygglov då det är med i alla handlingar.
 
Myndigheten måste upplysa om det krävs Bygglov för separata saker.
 
Men antingen så driver man det man tror på….
 
Så driver ni detta betyder ju detta att ni som Kommun inte följer PBL.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

Från: TPA Design AB/Pethrosson <info.tpadesign@gmail.com> 
Skickat: den 23 november 2022 08:28
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Re: Fråga
 
Yes 
Det stämmer 

 

 

22 nov. 2022 kl. 23:54 skrev Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>:


Hej bäste Basmal !
 
Visst gäller tillgänglighet även tex Cykelrum, Rullstolsförråd samt källarförråd om
inte förråd finns i lägenheten.
Allt ska vara tillgängligt enligt BBR vid Nybyggnation av lägenheter.
 
P-plats för rörelsehindrade skall kunna ordnas inom 25 meter från entrén.
 
Mvh / Åke

http://www.vinterklasen.se/
mailto:info.tpadesign@gmail.com
mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:ake@vinterklasen.se


 
Hämta Outlook för iOS

Från: TPA Design AB/Pethrosson <info.tpadesign@gmail.com>
Skickat: Tuesday, November 22, 2022 10:23:34 PM
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Re: Fråga
 
Hej Åke,
Enligt 8:1 p.3 PBL ska byggnad vara tillgänglig och användbar för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
 
Alltså alla funktioner för en bostad vid nybyggnad av flerbostadshus ska vara
tillgängliga. Så även miljörum eller avfallsutrymmen. 
Det ska finnas tillräckligt med utrymme enligt BBR och om dörrar är tunga ska de
kompletteras med dörrautomatik. Nivåskillnader ska utjämnas med ramp/kil max
lutning 1:12 helst 1:20. 
Avfallsutrymmen ska finnas inom 50 meter från tillgängliga entréer.
 
Ja utformningskrav ska prövas i samband bygglov och tekniska egenskapskrav i
samband med start- och slutbesked. 
Dock man kan ställa de tekniska kraven samband med bygglov ifall man redan
konstaterar att det inte går att hitta en lösning.
 
Bästa hälsningar
Basmal 
 

22 nov. 2022 kl. 12:40 skrev TPA Design AB/Pethrosson
<info.tpadesign@gmail.com>:

Jag återkommer.
 
Bästa hälsningar
 

Basmal Pethrosson
Arkitekt SAR/MSA
Certifierad sakkunnig inom tillgänglighet TIL2
Certifierad kontrollansvarig KA, nivå K
Tel. 0735-322 509

TPA Design AB
 

22 nov. 2022 kl. 12:30 skrev Åke Holmström
<ake@vinterklasen.se>:


Hej bäste Basmal !

https://aka.ms/o0ukef
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Fråga här nedan är krav på Nybyggnadskrav av
Lägenheter.
 
Vid Nybyggnation av Bostäder ( Lägenheter ) i
flerbostadshus så skall Lägenheter som byggs vara
Tillgängliga för Rörelsehindrade personer som sitter i
rullstol så som följande kriterier skall uppfyllas:
 

Tillgängligt Hygienrum.
Tillgängligt kök
Tillgängligt sovrum.
Tillgänglig Hall med entré dörr.
Tillgänglig entré med elektrisk dörrautomatik.
Kontrastmarkering vid automatiska dörröppnare.
Tillgängligt avfallsutrymme inom 50 meter från
entré.
Tillgänglig Postbox.
Möjlighet att anordna P-Plats för Rörelsehindrad
inom 25 meter från entré.
Tillgängligt förrådsutrymme med möjlighet att
vända rullstol.
Tillgänglig tvättstuga ( om det inte finns i lägenhet
) sk kombimaskin.

 
Utöver detta skall Byggnadsnämnden granska
Utformningskravet i Bygglovsskedet och de Tekniska
egenskapskraven i startbeskedet.
 
Kan du enkelt bara bekräfta att man skall följa Boverkets
regler när bygglov vad beträffar Nybyggnation av
Lägenheter.
 
Samt hur ser du på Tillgänglighet av Avfallsutrymme.
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

http://www.vinterklasen.se/


Från: Selin Nils Erik
Till: Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: VB: Förråd
Datum: den 7 november 2022 09:01:31

 
 

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 7 november 2022 08:09
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Förråd
 
Hej !
 
Jag har sagt i mail att vi hinner inte till Nämnden nu utan det blir tidigast efter årsskiftet.
 
Vi måste ha tid för kompletteringar.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

Från: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se> 
Skickat: den 7 november 2022 07:48
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Förråd
 
Hej, vårt brev till dig är för att ge dig en möjlighet till rättelse, i detta fall är att du tar bort
förrådsbyggnaderna.  I annat fall så kommer nämnden i december sannolikt ge dig en
byggsanktionsavgift. Ett sätt att sedan komma tillrätta med allt är att söka bygglov för förråden.
Då får nämnden pröva det bygglovet, det avviker mot planen och är på kommunens mark, men
det kan gå.
 
Et bygglov i efterhand är i lagens mening inte rättelse och faktum kvarstår, förråden står där de
står och de saknar bygglov. Vi har många exempel där nämnden har beslutat om
byggsanktionsavgift och därefter gett bygglov i efterhand.
 
Hälsningar

mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:bygg@oxelosund.se


 
 
 
Nils Erik Selin
Miljö- och samhällsbyggnadschef
 
Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 35
nilserik.selin@oxelosund.se
 
www.oxelosund.se
www.facebook.com/oxelosundskommun
 
Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr
 
 
 
 

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 5 november 2022 08:30
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Förråd
 
Hej bäste Nils !
Du skulle återkomma då vi pratade om detta samt att vi sade att vi hinner inte innan årsskiftet.
Mvh / Åke
 
Hämta Outlook för iOS

mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
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Från: Åke Holmström
Till: Selin Nils Erik; Oxelösunds kommun Bygglov; Registrator (OX)
Ärende: Bygg 2020.211
Datum: den 11 november 2022 12:46:24
Bilagor: Sprinter@vi22111114020.pdf

Hej !
 
Min advokat Elisabeth ringde och sökte mig angående anståndet.
 
Dock så är hon 100% säker på att ni som Myndighet har ansvar för:
 

Utredningsansvar
Kontrollera att detaljplanen efterlevs
Kontrollera att tillgänglighetskrav i PBL efterlevs så som P-Platser samt Sophus.
Följa den lokala Renhållningsförordningen.
Att som det står skulle ni ta in remiss från Oxelö Energi.
Ni skickade ut även grannhörande till Kommunen utan att de efterfrågade något.

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 
 
 

mailto:ake@vinterklasen.se
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Från: Åke Holmström
Till: Selin Nils Erik; Oxelösunds kommun Bygglov
Kopia: Registrator (OX)
Ärende: Bygg 2020.211
Datum: den 11 november 2022 15:44:19

Hej bäste Nils !
 
Jag har sökt er om att få anstånd med svar, dock utan resultat.
 
Nu såg jag att det kom mail om detta men till sista November som ni inte beaktat i sakfrågan då
detta är ett komplicerat ärende. Om det tagit 4 år från erat första Foto till att få så bråttom nu
att bli klar, vad är anledningen till detta om det tagit 4 år hittills ? Då kan ni bevilja anstånd till
sista dec 2022 för att beakta den sökandes rättigheter. Tillsyn omfattas inte av samma
tidsaspekter som bygglov.
 
Min advokat försökte nå er utan framgång då sista datum är på söndag och begäran om anstånd
har gått in enligt mail samt sms men utan att erhålla svar.
 
Anståndet är kort då Advokaten har andra ärenden, därför vi begärt anstånd och varit tydliga
med vilket datum.
 
Byggnaderna står där och det är inget i PBL just i Tillsyn som stipulerar tid som i att bevilja
Bygglov inom 10 veckor samt inom 3 veckor begära föreläggande.
 
Jag uppfattar det som att vi genom hela processen varit tydlig med vilka utrymmen vi avsett att
använda för sopor. Vi har även varit tydlig med var dessa har legat. Myndigheten har använt
informationen genom att se över om det finns den tillgänglighet som de efterfrågar i förhållande
till det aktuella bygglovet och jag ser inte att soprummen omfattas av bygglov nummer 2.
 
Soprum skall gå under bygglovsbefriade byggnader på allmän plats om det är förenligt med
området vilket det är.
 
Handläggaren var tydlig med detta att jag hade ju fått ett gammaltbygglov så att genomför detta,
men samtidigt kommunicerade de att Soprum var inte bygglovspliktigt på allmän plats.
 
Du har fått foton i sms att det har efterfrågats / redovisats 58 ggr !
 
Däremot finns det synpunkter på hur det hela har sköts av myndigheten med bekantande av erat
krav på tydlighet, service, utredningsansvar mm. Vidare även att vi hamnar i ett återtagande av
gynnande beslut när handläggaren angivit att jag kan använda mig av det gamla bygglovet. Vi
skulle även här kunna fundera ytterligare kring vilka möjligheter man har att kräva ersättning för
onödiga åtgärder med exempelvis nybyggnadskrav på sophus då handläggaren poängterar att
det var Nybyggnadskrav på sophus med tillgänglighet, detta är jag osäker på om de verkligen
kunde kräva Nybyggnadskrav ?
 
Jag anser att det, med beaktande av avgiften för bygglov av sophus, blir mera kostnadseffektivt
att ansöka om bygglovet än att tvista, dels för den goda sakens skull. Däremot ska övriga delar
lyftas i förhållande till med anledning av denna undermåliga hantering som att 4 st

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
mailto:Registrator@oxelosund.se


Bygglovshandläggare varit inblandade i dessa ärenden.
 
Sedan är förstås frågan kring hur Ni ställer er till utrymmet som sådant då kommunens ansvar i
renhållningsfrågan även kan beaktas, då sophus på allmän platsmark inte omfattas av Bygglov.
Du NE skrev själv att ni hanterat ICAs behov på kundvagnsgaragen på parkeringen samt Torget.
Torget finns inte inritat något kundvagnsgarage i detaljplan på allmän platsmark, men detta
skulle enligt PBL vara Bygglovsbefriat.
 
Dessutom så är sophusen inte på mark utan i vägg med gummi lister ner mot mark så dessa är
inte byggda på marken.
 
Vi väntar på svar på kommunicering om vårat Lov på sophusen.
 
Det känns som ni vill ha ut kärlen i gången ?
 

1. Det har inte informerats om att bygglov skulle sökas för detta utrymme. Eller har ni gjort
detta ?

2. Det har därtill varit fördyrande omkostnader mot bakgrund av felaktig information då
handläggaren begär Nybyggnadskrav och att det skulle vara tillgänglighetsanpassat.

3. Vi kommer ansöka om bygglov.
4. Byggsanktionsavgiften bestrids.

 
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

http://www.vinterklasen.se/


 
   
  
   
  
  
 Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 26 september 2022 07:57
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Re: Sophus 
  
  
   
  
  
 Hej 
  
  
 Okey 
  
  
 Då är det ju enligt mera att det ska se bättre / snyggare ut. 
  
  
   
  
  
 Kan vi träffas på plats där ni förankrar hur ni önskar att det ska se ut. 
  
  
   
  
  
 Lite så att jag kommer lyssna på era synpunkter vad gäller färgval på Vildvinets
påbyggnad och det har jag lovat. 
  
  
   
  
  
 Lyhördhet åt båda hållen med en syn att utveckla. 
  
  
   
  
  
 Du kan ju kolla med Broms och Miljö och hälsa att Rått problemet har upphört sedan
alla sopkärl hamnade i sophus. 
  
  
   
  
  
 Men i sak om Kommunen önskar ha sopkärl ca 9 st stora 660 liters kärl samt 4 bruna
så måste de vara placerade så de kan hämtas lätt av Broms. 
  
  



   
  
  
 Tid för möte på plats med en handläggare ! 
  
  
   
  
  
 Mvh / Åke 
  
  
   
  
  
 Hämta Outlook för iOS 
  
  
 Från: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Skickat: Monday, September 26, 2022 7:49:44 AM
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Sophus 
  
  
   
  
  
 Hej, 
  
   
  
 Som jag sa så krävs det nytt bygglov för sophusen. 
  
   
  
 Jag skulle vilja att man då gör ett omtag och tänker att detta är en entré till centrum.
Idag ser det inte bra ut, rörigt och skräpigt. Dessutom verkar ju de befintliga
utrymmena vara för små. Det står ju saker utanför. 
  
   
  
 Mvh 
  
   
  
   
  
   
  
 Nils-Erik Sellin
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
  
   
  
 Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 35 



  
 nilserik.sellin@oxelosund.se 
  
   
  
 www.oxelosund.se 
  
 www.facebook.com/oxelosundskommun 
  
   
  
 Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
  
 Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 26 september 2022 07:42
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Sophus 
  
  
   
  
  
 Hej bäste Nils Erik ! 
  
  
   
  
  
 Du sa om vi satte ett annat fasad material på sophusen… nu är de ju byggt med det
som beskrevs i lovet precis som gången i Faluröd panel. 
  
  
   
  
  
 Så vad gäller ? 
  
  
   
  
  
 Mvh / Åke 
  
  
   
  
  
 Hämta Outlook för iOS



 
   
  
   
  
  
 Från: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Skickat: den 28 september 2022 08:36
Till: Johansson Mikael <mikael.johansson.1@oxelosund.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: VB: Sophus 
  
  
   
  
   
  
   
  
  
 Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 27 september 2022 16:04
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Sophus 
  
  
   
  
 Hej bäste Nils-Erik ! 
  
   
  
 Nu har jag samtalat med chefen Mattias och vi tänker så här ! 
  
   
  
 Förslagsvis så kan vi köra ut de 9 st 660 literskärlen i Gången, att de blockerar
gången samt ser för jäkligt ut blir kontentan av detta. 
  
 Råttor blir nästa problem men då kärlen kommer stå lösa så blir det ett naturligt
problem då det luktar soper och kommer rinna ”avfalls saft” 
  
   
  
 Vårat förslag är att ha kvar sophusen men att ta bort de 3 st betongkärlen och hänvisa
cyklar till cykelställ i gången och att köra in 5 st 660 liters kärl i fd Cykelhuset så blir
det 2 st sophus. Detta är ett rimligt alternativ. 
  
   
  
   
  
   
  
   
  
 Jag uppfattar det som att vi genom hela processen varit tydlig med vilka utrymmen vi
avsett att använda för sopor. Vi har även varit tydlig med var dessa har legat.



Myndigheten har använt informationen genom att se över om det finns den
tillgänglighet som de efterfrågar i förhållande till det aktuella bygglovet och jag ser
inte att soprummen omfattas av bygglov nummer 2. Däremot finns det synpunkter på
hur det hela har sköts av myndigheten med bekantande av Myndighetens krav på
tydlighet, service, utredningsansvar mm. Vidare även att vi hamnar i ett återtagande
av gynnande beslut när handläggaren angivit att du kan använda dig av det gamla
bygglovet. Vi skulle även här kunna fundera ytterligare kring vilka möjligheter man
har att kräva ersättning för onödiga åtgärder med exempelvis nybyggnadskrav på
sophus, då det absolut inte var Nybyggnadskrav utan var enligt PBL ombyggnad. 
  
   
  
 Jag anser att det, med beaktande av avgiften för bygglov av sophus, blir mera
kostnadseffektivt att ansöka om bygglovet än att tvista om huruvida vi erhöll ett
positivt beslut från handläggaren om att det gamla bygglovet kunde nyttjas.
Kommunens ansvar i renhållningsfrågan kan även beaktas. 
  
   
  
 Detta anser vi. 
  
   
  
   
  
 Det angavs från handläggare att det gamla bygglovet kunde nyttjas. 
 Det har inte informerats om att bygglov skulle sökas för detta utrymme. 
 Det har därtill varit fördyrande omkostnader mot bakgrund av felaktig information
om nybyggnadskrav. 
 Vi kommer ansöka om bygglov. 
 Byggsanktionsavgiften bestrids. 
  
   
  
 Är vi överens om ovanstående så slipper en tvist som tar ca 1,5 år till 2 år beroende
på hur mycket papper och mail man önskar fylla på. 
  
   
  
 Ovanstående anser jag vara rimligt. 
  
   
  
 Handläggaren är övertydlig att det är Nybyggnadskrav i Bygg 2019.81 men inte i
nästa Bygglov där är det endast ombyggnad efter påtryckning av Niklas Elvinsson. 
  
   
  
 Tacksam för svar    
  
   
  
   
  
 Med vänliga hälsningar 
  
   
  



 Åke Holmström VD 
  
 Centrumbolaget Vinterklasen AB 
  
 Järntorget 5 
  
 613 30 Oxelösund 
  
 Direkt Tel: 0155-150 903 
  
 Växel Tel: 0155-150 900 
  
   
  
 www.vinterklasen.se



 
   
  
   
  
  
 Från: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Skickat: den 26 september 2022 07:50
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Kopia: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Ämne: Sv: Sophus 
  
  
   
  
 Hej, 
  
   
  
 Som jag sa så krävs det nytt bygglov för sophusen. 
  
   
  
 Jag skulle vilja att man då gör ett omtag och tänker att detta är en entré till centrum.
Idag ser det inte bra ut, rörigt och skräpigt. Dessutom verkar ju de befintliga
utrymmena vara för små. Det står ju saker utanför. 
  
   
  
 Mvh 
  
   
  
   
  
   
  
 Nils-Erik Sellin
Miljö- och samhällsbyggnadschef 
  
   
  
 Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund
Besöksadress Höjdgatan 26
Telefon 0155-383 35 
  
 nilserik.sellin@oxelosund.se 
  
   
  
 www.oxelosund.se 
  
 www.facebook.com/oxelosundskommun 
  
   
  
 Vi behandlar dina personuppgifter enligt www.oxelosund.se/gdpr 
  



   
  
   
  
   
  
   
  
  
 Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 26 september 2022 07:42
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>
Ämne: Sophus 
  
  
   
  
  
 Hej bäste Nils Erik ! 
  
  
   
  
  
 Du sa om vi satte ett annat fasad material på sophusen… nu är de ju byggt med det
som beskrevs i lovet precis som gången i Faluröd panel. 
  
  
   
  
  
 Så vad gäller ? 
  
  
   
  
  
 Mvh / Åke 
  
  
   
  
  
 Hämta Outlook för iOS



 
   
  
   
  
  
 Från: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se>
Skickat: den 11 november 2022 15:17
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Sv: Bygg 2020.211 
  
  
   
  
 Hej. Tack för ditt mejl.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar anstånd till den 30 november 2022.
Ett längre anstånd skulle försena handläggningen av ärendet avsevärt. Det har funnits
mer än väl rimlig tid för att inkomma med ett yttrande. Det har dessutom redan
kommit in yttranden som tydliggör din ståndpunkt. Tänk på att yttrandet ska gälla den
föreslagna byggsanktionsavgiften som beror på att tillbyggnaden påbörjades 2018
utan bygglov och startbesked. 
  
   
  
 Vänliga hälsningar 
  
   
  
 Miljö- och samhällsförvaltningen 
  
   
  
   
  
   
  
  
 Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Skickat: den 11 november 2022 12:45
Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
<bygg@oxelosund.se>; Registrator (OX) <Registrator@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2020.211 
  
  
   
  
 Hej ! 
  
   
  
 Min advokat Elisabeth ringde och sökte mig angående anståndet. 
  
   
  
 Dock så är hon 100% säker på att ni som Myndighet har ansvar för: 
  
   



  
 Utredningsansvar 
 Kontrollera att detaljplanen efterlevs 
 Kontrollera att tillgänglighetskrav i PBL efterlevs så som P-Platser samt Sophus. 
 Följa den lokala Renhållningsförordningen. 
 Att som det står skulle ni ta in remiss från Oxelö Energi. 
 Ni skickade ut även grannhörande till Kommunen utan att de efterfrågade något. 
  
   
  
   
  
 Med vänliga hälsningar 
  
   
  
 Åke Holmström VD 
  
 Centrumbolaget Vinterklasen AB 
  
 Järntorget 5 
  
 613 30 Oxelösund 
  
 Direkt Tel: 0155-150 903 
  
 Växel Tel: 0155-150 900 
  
   
  
 www.vinterklasen.se



Från: Åke Holmström
Till: Selin Nils Erik; Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: Bygg 2020.211
Datum: den 7 november 2022 10:29:48

Hej !
 
Vi begär anstånd till i slutet av Januari 2023 då vårat ombud har semester och har ingen
möjlighet att föra våran talan i detta ärende.
 
Tacksam för skyndsam bekräftelse på att vi får anstånd.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/


Från: Åke Holmström
Till: Selin Nils Erik; Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: Bygg 2020.211 Påminnelse
Datum: den 10 november 2022 09:09:02

Hej !
 
Vi har påmint om anstånd då jag inte kan hantera detta ensam juridisk och min Advokat är
upptagen.
 
Vi ber er svara om anstånd till sista Januari 2023.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/


Från: Åke Holmström
Till: Selin Nils Erik; Oxelösunds kommun Bygglov; Registrator (OX)
Ärende: Bygg 2020.211
Datum: den 11 november 2022 09:02:26

Hej !
 
Vi har flertalet ggr begärt anstånd med svar till sista Januari 2023 men dock utan svar, enbart om
det räckte med svarstid till sista januari 2023 från NE.
 
Då svar skall vara inne senast 2022-11-13 ( söndag ) så hinner ingen att göra ett gediget svar med
samtliga lagparagrafer i PBL som Myndigheten har brustit i. Samma brist som i Vildvinet 2.
Myndigheten har brustit i sin handläggning.
 
Tacksam för svar.
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
mailto:Registrator@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/


Från: Åke Holmström
Till: Oxelösunds kommun Bygglov; Selin Nils Erik
Ärende: Sv: Bygg 2020.211
Datum: den 11 november 2022 15:23:36

Hej !
 
Det hinner vi inte med utan vi vill ha till åtminstone 31:a Dec 2022.
 
Detta har vi rätt till då det inte finns något hinder för er att medge detta och ni skall säkerställa
att den som tillsynen riktas mot får tid att förbereda sig och anskaffa juridiskt ombud i frågan
vilket tar tid.
 
Vi begär en överprövning av er anståndstid till Länsstyrelsen om vi inte erhåller anstånd till 2022-
12-31.
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

Från: Oxelösunds kommun Bygglov <bygg@oxelosund.se> 
Skickat: den 11 november 2022 15:17
Till: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se>
Ämne: Sv: Bygg 2020.211
 
Hej. Tack för ditt mejl.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljar anstånd till den 30 november 2022. Ett längre
anstånd skulle försena handläggningen av ärendet avsevärt. Det har funnits mer än väl rimlig tid
för att inkomma med ett yttrande. Det har dessutom redan kommit in yttranden som tydliggör
din ståndpunkt. Tänk på att yttrandet ska gälla den föreslagna byggsanktionsavgiften som beror
på att tillbyggnaden påbörjades 2018 utan bygglov och startbesked.
 
Vänliga hälsningar
 
Miljö- och samhällsförvaltningen
 
 
 

Från: Åke Holmström <ake@vinterklasen.se> 
Skickat: den 11 november 2022 12:45

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:bygg@oxelosund.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/
mailto:ake@vinterklasen.se


Till: Selin Nils Erik <nilserik.selin@oxelosund.se>; Oxelösunds kommun Bygglov
<bygg@oxelosund.se>; Registrator (OX) <Registrator@oxelosund.se>
Ämne: Bygg 2020.211
 
Hej !
 
Min advokat Elisabeth ringde och sökte mig angående anståndet.
 
Dock så är hon 100% säker på att ni som Myndighet har ansvar för:
 

Utredningsansvar
Kontrollera att detaljplanen efterlevs
Kontrollera att tillgänglighetskrav i PBL efterlevs så som P-Platser samt Sophus.
Följa den lokala Renhållningsförordningen.
Att som det står skulle ni ta in remiss från Oxelö Energi.
Ni skickade ut även grannhörande till Kommunen utan att de efterfrågade något.

 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 
 
 

mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
mailto:Registrator@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/


Från: Åke Holmström
Till: Selin Nils Erik; Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: Bygg 2020.211
Datum: den 9 november 2022 16:43:59

Hej !
 
Vi har begärt anstånd med svar i detta ärende beroende på att våran Advokat inte hinner med
detta.
 
Tacksam för svar och ett nytt brev med senaste datum enligt gängse regler.
 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 
 

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:nilserik.selin@oxelosund.se
mailto:bygg@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/






Från: Åke Holmström
Till: Oxelösunds kommun Bygglov
Ärende: Bygg 2020.211
Datum: den 30 november 2022 15:11:25
Bilagor: Sprinter@vi22113015560.pdf

Hej !
 
Komplettering utöver det Maminza har inkommit med.
 
Följande handlingar skickas in.
 

1-14.    Utlåtande från Sörmlands Museum, som skall vara ett vägledande dokument för
er som ni annars alltid Lyssnat på och hänvisat till i det som ni sade nej till första
gången med hänvisning till Museets utlåtande fast då kände inte Museet till
utbyggnaden av kiosken. Nu har vi som vanligt låtit Sörmlands Museum uttalat sig
om detta och som vanligt är det i samförstånd med oss som ägare och Byggherre
positivt utlåtande. Sista stycket i utlåtande ger Sörmlands Museum Ris till
Kommunen.

15.   Vad är Byggnad ? Människor skall kunna uppehålla sig i denna. Här är det bara 5 st
stors avfallskärl som luktar.
16.   Byggnaden skall vara konstruerad så att man skall kunna upprätthålla sig i den.
Syftet.
17.   Pooltak med höjd 1,60 var Byggnad.
18.   Väderskydd för Rullstol med höjd 1,60 är inte byggnad, skillnaden mellan är syftet.
19.   En container med avfall i kan ses som upplag.
20.   Bygglovsansökan från Kustbostäder på Lastplattan. Läs hela ansökan så borde det
sättas upp räcke enligt ansökan. Dessutom så redovisar de i sin ansökan att höjden blir 1-
2 dm upphöjt. All information får ansvarig Bygglovshandläggare men väljer att i text
skriva att det inte behövs något Bygglov. Handläggaren skriver 4:e maj 2021: Det är
riktigt att ni inte behöver söka Bygglov för åtgärden.
 
 
Vidare har vi utöver detta ca 1200 sidor med dokumentation som vi avvaktar med att
bifoga då vi hoppas på att ni inser att vi har ett Bygglov på detta redan.

 
 
 
Med vänliga hälsningar
 
Åke Holmström VD
Centrumbolaget Vinterklasen AB
Järntorget 5
613 30 Oxelösund
Direkt Tel: 0155-150 903
Växel Tel: 0155-150 900
 
www.vinterklasen.se
 

mailto:ake@vinterklasen.se
mailto:bygg@oxelosund.se
http://www.vinterklasen.se/
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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

Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd samt
kontrollplan för livsmedel (2023-2025)

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. fastställer Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2023-2025 med
tillhörande bilaga.

2. fastställer Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter
2023-2025.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsyns- och kontrolluppgifter enligt miljöbalken,
strålskyddslagen, livsmedelslagen m.fl. Varje år ska nämnden besluta om hur arbetet ska
prioriteras. Planen för nämndens ansvarsområden ska enligt lag grundas på en
behovsutredning som avser tre år. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en
samlad behovsutredning för samtliga verksamhetsområden, men separerat planerna så att
det finns en för miljö- och hälsoskydd och en för livsmedel.

Behovsutredningen (bilaga 1) för 2023 visar på ett behov av 5446 timmar. Tillgängliga
resurser 2023 är 4000 timmar. Detta innebär ett underskott på 1446 timmar.

För att få 2023 års plan i balans måste arbetsuppgifter prioriteras bort från
behovsutredningen, vilka framgår både i behovsutredningen samt i Kommunal plan för
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2023-2025.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till ”Kommunal plan för
tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2023-2025” och ”Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten
och animaliska biprodukter 2023-2025” med tillhörande behovsutredning.

Behovsutredningen har gjorts utifrån tidigare erfarenhet om hur många timmar som går åt
inom olika arbetsområden.

Beslutsunderlag
Kommunal plan för tillsyn inom miljö- och hälsoskydd 2023-2025
Bilaga 1. behovsutredning 2023-2025
Kontrollplan för livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter 2023-2025

Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen
Anneli Alfredsson

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
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Datum

2022-11-28 MSN.2022.32

Nils Erik Selin Anneli Alfredsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut till:
MSF Miljö



Bilaga 1 - Behovsutredning 2023-2025

Miljöfarlig verksamhet

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Miljöskyddsobjekt C-verksamheter 275 300 300  
Miljöskyddsobjekt U-verksamheter 150 150 150 16
Nya verksamheter 55 55 55  
Pågående ärenden från 2022 50 0 0 0
Miljötillsyn jordbruk 5) 2 2 2 2
Avlopp nya + befintliga bristfälliga 1) 140 140 140 0
Kommunala avloppsnätet 40 40 40 20
Inventering bristfälliga avlopp 140 140 140 4
Värmeuttag 20 20 20 10
Övriga ärenden 2) 20 20 20 20
SSAB 3) 60 60 60 60
Oxelösunds Hamn AB 4) 80 40 40 80
LNG 20 20 20 20
Dagvatten, rutiner samt handläggning av ärenden 100 100 100 85
Oljeskadeskydd 40 40 40  

 Summa 1192 1127 1127 317

1) Handläggning av inkommande ärenden.
2) Avser verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen, exklusive SSAB och Oxelösunds Hamn AB 
3) Prövningar, utredningsvillkor, remisser och samrådsmöten m.m.
4) Samrådsmöten, bullermätningar och remisser m.m.
5) Arrendator Stjärnholm, ridstallet Stjärnholm, Basttorp.



Förorenade områden

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Förorenade områden 1) 500 500 500 0
Förorenade områden nya ärende 300 300 300 0
Egeninitierad tillsyn 300 300 300 180
PCB-lagstiftningen 20 20 20 0
Summa 1120 1120 1120 180

1) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, pågående ärenden

Vattenverksamhet

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Remisser angående vattenverksamhet 20 20 20 0
Summa 20 20 20 0

Hälsoskydd

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Hälsoskyddsobjekt inklusive strandbad 208 142 200 52
Hälsoskyddsobjekt ej årlig avgift 16 20 20 0
Nya objekt 25 25 32 0
Tobakstillsyn, receptfria läkemedel, folköl 100 100 100 0
Tobakstillsyn rökfria miljöer 20 20 20 10
Kosmetiska produkter 40 20 20 40
Saneringsintyg fartyg 60 60 60 0
Radon - mätning/information 100 80 80 50
Djur inom detaljplanelagda områden 40 40 40 0
Projekt egenkontroll fastighetsägare (utöver skolor och förskolor) 120 120 120 120
Summa 729 627 692 272



Kemiska produkter och biotekniska organismer

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Anläggningar med ozonnedbrytande ämnen 1) 72 72 72 0
Nyinstallation av anläggningar med ozonnedbrytande ämnen 8 8 8 0
Cisterner 2) 15 15 15 0
Spridning av bekämpningsmedel ink biocidrapporter 20 20 20 0
Detaljister, försäljning och hantering 80 80 80 80
Summa 195 195 195 80
1) Avser årsrapporter. 
2) Avser nyinstallationer, återkommande kontroller samt cisterner som tas ur drift

Avfall och producentansvar

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Ärenden enligt renhållningsordningen 50 50 50 0
Mellanlagring och återanvändning av avfall 50 50 50 0
Upplag av muddermassor 40 40 40 0
Summa 140 140 140 0

Naturvård/miljöövervakning

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Natura 2000 5 5 4 0
Strandskyddsdispenser 150 300 300 0
Egeninitierad strandskyddstillsyn 150 600 600 20
Händelsestyrdtillsyn strandskydd 400 400 200 400
Luftkvalitetsövervakning 20 20 20 15
Referensmätning av gammastrålning 4 8 4 0
Naturvårdsprojekt 400 400 400 0
Invasiva arter 80 80 80 0
Femöre naturreservat och Biotopskyddsområdet Stenvikshöjden 40 60 40 0
Summa 1249 1873 1648 435



Livsmedel

Verksamhet Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025 Bortprioriteringar
(timmar) (timmar) (timmar) 2023

Livsmedelskontroll, planerad 345 180 300 0
Extra kontrolltid 15 15 15 0
Omklassning av livsmedelsverksamheter 184 82 0 82
Rapportering till Livsmedelsverket 8 8 8 0
Nya registreringar 40 40 40 0
Ändring av risk- eller erfarenhetsklass 60 60 60 0
Yttranden alkoholremisser 5 5 5 0
Utredning av matförgiftningar 24 24 24 0
Livsmedelsprojekt 1) 60 60 60 60
Utreda dricksvatten enskilda vattentäkter och reservvatten 20 20 20 20
Kommunala dricksvattennätet 40 40 40 0
Summa 801 534 572 162

1) Länsgemensamt projekt.



SUMMERING

Verksamhetsområde Resursbehov 2023 Resursbehov 2024 Resursbehov 2025
(timmar) (timmar) (timmar)

Miljöskydd 1192 1127 1127
Förorenade områden 1120 1120 1120
Vattenverksamhet 20 20 20
Hälsoskydd 729 627 692
Kemiska produkter 195 195 195
Avfall och producentansvar 140 140 140
Naturvård/miljöövervakning 1249 1873 1648
Livsmedel 801 534 572
Summa 5446 5636 5514

Totalt resursbehov (timmar): 5446 5636 5514
Totalt tillgängliga resurser: 4000 4000 4000

Resultat: -1446 -1636 -1514

 



Kontrollplan för livsmedel,
dricksvatten och animaliska
biprodukter
2023-2025
Kontrollmyndighet:
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Oxelösunds kommun
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1 Sammanfattning
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de krav som
ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. Kraven finns
bl.a. i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004
om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.

Målet inom livsmedelstillsynen är säkra livsmedel. I lagstiftningen framgår det tydligt att det
är livsmedelsföretagaren som har ansvaret för detta. Offentlig kontroll innebär att
kontrollera att livsmedelslagstiftningen följs i alla led. I kontrollen ingår inspektioner,
provtagning och revision.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål är att under 2023 utföra totalt 89
livsmedelskontroller vilket motsvarar 345 kontrolltimmar. 56 av dessa kontroller är ordinarie
livsmedelskontroller planerade under 2023 vilket motsvarar 236,5 kontrolltimmar. 6 av
dessa kontroller är kontrullskulder från 2022 och motsvarar 30,5 kontrolltimmar.
Resterande 78 timmar är den kontrolltid som miljö- och samhällsbyggnadsnämnden strävar
efter att utföra innan övergång till efterhandsdebitering 2024.

2 Mål för myndigheterna i livsmedelskedjan
Övergripande nationella mål

Livsmedelskedjan omfattar livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd.
Gemensamma mål för myndigheterna inom livsmedelskedjan är att:

 konsumenterna får säkra livsmedel inklusive dricksvatten, som är producerande och
hanterade på ett acceptabelt sätt. Informationen om livsmedlen är enkel och korrekt.

 de livsmedelsproducerande växterna och djuren är friska och utgör inte någon allvarlig
smittorisk.

 verksamhetsutövarna i livsmedelskedjan får råd, service och kontroll med helhetssyn
som underlättar deras eget ansvarstagande.

 de samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar för hela livsmedelskedjan,
inklusive beredskap.

2.1 Gemensamma mål för myndigheterna i livsmedelskedjan

2.1.1 Gemensamma effektmål

Med utgångspunkt i de övergripande målen har fyra gemensamma effektmål fastställts.
Effektmålen utgår från fyra fokusområden; Säkert dricksvatten, mikrobiologiska risker,
kemiska risker och information i livsmedelskedjan.



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund använder samma effektmål i sin
planering. Mer information om effektmålen och varför de tillkommit finns i Nationell plan för
kontrollen i livsmedelskedjan.

2.1.2 Operativa mål

De operativa målen är ett samlat grepp mot särskilda risker i mat och dricksvatten. Målen
finns i den nationella kontrollplanen (NKP) och utgår från de fyra effektmålen.

Fokus ligger på sådana livsmedel som är baslivsmedel, som äts av känsliga
konsumentgrupper, som är förknippade med kända hälsorisker samt livsmedel där vi
misstänker att fusk kan förekomma.

Målsättning
Offentlig livsmedelskontroll utförs för att verifiera efterlevnaden av bestämmelser som syftar
till att förhindra, undanröja eller reducera hälsorisker. Kontrollen utförs också för att
säkerställa god sed inom handeln och skydda konsumenternas intressen (märkning och
annan konsumentinformation).
Den offentliga kontrollen är effektiv (har effekt) och riskbaserad, den utförs regelbundet,
utgår från de operativa målen och innefattar alla relevanta krav i lagstiftningen i
livsmedelskedjans alla delar.

Operativa mål i Oxelösund
Beroende på vilka typer av livsmedelsverksamheter som finns i kommunen bestäms även
vilka operativa mål som är aktuella för den specifika kommunen. Alla mål är inte aktuella
eftersom de berör verksamheter som inte existerar i kommunen. Alla de
livsmedelsverksamheter som kan kopplas till något av de operativa målen kommer under
den ordinarie kontrollen kontrolleras utifrån dessa. Checklistor skapas utifrån de operativa
målen och användas vid kontrollerna.

De operativa mål som är aktuella i Oxelösund är:
Operativt mål 2, 6, 8, 9, 10, 11, 16

Mer information om de aktuella operativa målen i Oxelösund kommer nedan.

Fokusområde Effektmål
Säkert dricksvatten För att få säkert dricksvatten måste de

negativa hälsoeffekterna orsakade av
kemiska och mikrobiologiska ämnen i
dricksvattnet minska.

Mikrobiologiska risker Minska antalet livsmedelsburna
sjukdomar med fokus på
campylobacter, listeria, ehec och
norovirus.

Kemiska risker Minska de negativa hälsoeffekterna till
följd av miljöföroreningar (dioxin,
PCB), tungmetaller och mykotoxiner i
livsmedelskedjan.

Information i livsmedelskedjan Information om livsmedel kan
säkerställas genom hela
livsmedelskedjan.



Mål 2: Säkerhet vid vattenverk och reservoarer
Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts vid de allmänna vattenverk och
distributionsanläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS
2008:13) om åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot
dricksvattenanläggningar. Kontrollen görs i syfte att bedöma om förebyggande,
upptäckande och avhjälpande åtgärder vidtas för att säkerställa skyddet mot sabotage och
skadegörelse riktat mot anläggningarna.

Målsättning (önskad effekt): Säkerställa leveransen av dricksvatten både när det gäller
kvalitet och kvantitet genom att verksamheter har rutiner och förfaranden för att skydda
anläggningen mot sabotage och skadegörelse.

Mål 6: Livsmedelsinformation vid e-handel
Senast den 31 december 2025 har kontroll utförts hos registrerade/godkända verksamheter
som släpper ut färdigförpackade kosttillskott och/eller konfektyr på marknaden via e-
handel. Kontrollen syftar till att verifiera att livsmedelsinformationen på verksamhetens
webbplats stämmer med informationen på förpackningarna.

Målsättning (önskad effekt): Försäljning av livsmedel via distanskommunikation (även kallat
e-handel) har ökat kraftigt de senaste åren. Säkerställa att livsmedelsinformation ska vara
korrekt, tydlig och lätt att förstå för konsumenterna så att de kan göra medvetna val vid
inköp via e-handel.

Mål 8: Spårbarhet kött
Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera uppgift om
svenskt ursprung för färskt och fryst kött av nöt, gris, får och lamm samt fågel. Målet
omfattar såväl helt som bitat och malet kött, förpackat och oförpackat. Kontrollerna ska
utföras i samtliga led i livsmedelskedjan efter slakt som släpper ut färskt eller fryst kött av
svenskt ursprung på marknaden.

Målsättning (önskad effekt): Korrekt information om livsmedel genom hela
livsmedelskedjan. Säkerställa att konsument inte blir vilseledd samt skapa rättvisa
konkurrensförhållanden på marknaden.

Mål 9: Skyddade beteckningar
Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts av att märkningen på utvalda
förpackade produkter med skyddade beteckningar och som har införts till Sverige stämmer
överens med produktspecifikationen.

Målsättning (önskad effekt): Korrekt information om livsmedel genom hela
livsmedelskedjan. Säkerställa att bedrägliga eller vilseledande förfaranden med
märkningen av skyddade beteckningar minimeras.

Mål 10: Allergena ingredienser i färdigförpackade livsmedel
Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts hos grossister som importerar
färdigförpackade livsmedel för att verifiera att företagarna ger korrekt information om
allergena ingredienser i märkningen.



Målsättning (önskad effekt): Säkerställa att livsmedel som innehåller allergena ingredienser
är korrekt märkta för att allergiska och överkänsliga konsumenter ska kunna undvika
livsmedel de inte tål och slippa drabbas av allvarliga allergiska reaktioner.

Mål 11: Spårbarhet ägg
Senast den 31 december 2025 har offentlig kontroll utförts för att verifiera att aktörer som
producerar och/eller släpper ut svenska hönsägg på marknaden kan visa att de uppfyller de
spårbarhetskrav som finns och att den information som medföljer äggen är korrekt.

Målsättning (önskad effekt): Korrekt information om livsmedel genom hela
livsmedelskedjan.

Mål 16: Glykoalkaloider i potatis
Offentlig kontroll av åtgärder som livsmedelsföretagare vidtagit för att förebygga att höga
halter glykoalkaloider bildas och hur de förhindrar att giftiga partier sätts på marknaden.

Målsättning (önskad effekt): Säkerställa att säkra livsmedel erbjuds till konsument.

2.2 Kontrollmyndighetens mål för kontroll inom kontrollområdet

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens kontrollverksamhet syftar till att bidra till att de
nationella målen för den offentliga kontrollen uppnås. Målen i den nationella kontrollplanen
ska återspeglas i kommunens kontrollplan. För att få en likvärdig, rättssäker, effektiv och
trovärdig kontroll ska livsmedelskontrollen arbeta med samsyn. Det ska uppnås genom att
bland annat skugga andra inspektörer i kommunen men även andra inspektörer i länet.
Målet i Oxelösunds kommun är att utföra alla planerade livsmedelskontroller samt att
säkerställa att konsumenterna får säkra livsmedel och dricksvatten. Fokus inom kontrollen
ska ligga på de största riskerna för hälsan samt för känsliga konsumenter exempelvis barn
och äldre.

Antalet planerade kontroller för åren 2023-2025:
2023 – 89 st
2024 – 41 st
2025 – 75 st

Det kan tillkomma och falla bort livsmedelverksameter under årens gång.

I Oxelösunds kommun varierar antalet kontroller per år mellan verksamheterna. Det beror
på vilken risk och erfarenhetsklass livsmedelsverksamheterna tillhör. Det finns 82
registrerade livsmedelsobjekt när denna kontrollplan skrivs.

Tillsynsintervall Antal objekt

Mer än en gång per år 5

Minst en gång per år 29

En gång vartannat år 34

En gång vart tredje år 14



Vilka verksamheter som finns inplanerade för respektive år finns i ett arbetsdokument på
förvaltningen. G:\MSF\Miljö\Livsmedel.

Det kommunala dricksvattnet faller under livsmedelslagstiftningen. Oxelösunds kommun
har endast distribution av dricksvatten, inga anläggningar för beredning av dricksvatten.
Tillsynen som bedrivs innebär att granska Oxelö Energi ABs egenkontroll samt att
handlägga eventuella klagomål.

3 Ansvarsfördelning inom kontrollområdet

3.1 Behörig central myndighet

Livsmedelskontrollen utförs på central nivå av Livsmedelsverket och på regional nivå av
Länsstyrelsen. Den lokala nivån är Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösunds
kommun ansvarig för. Gällande animaliska biprodukter är Jordbruksverket den centrala
tillsynsmyndigheten. I den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan anges
respektive myndighets behörighet.

3.2 Behörig myndighet för kontrollen

Behörig myndighet för kontrollen i Oxelösunds kommun är Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

3.3 Ansvarsfördelning mellan de behöriga myndigheterna

I den nationella planen för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs ansvarsfördelningen i
kapitel 7.1 och 10.1.

3.4 Ansvarsfördelning inom den behöriga myndigheten

Ansvarsfördelningen inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden finns beskriven i
delegationsordningen, för inspektörerna finns det en arbetsfördelning för året.

4 Samordning

4.1 Samordning mellan behöriga myndigheter

I länet samordnar Länsstyrelsen handläggarträffar och till viss del även gemensamma
tillsynsprojekt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden deltar i mån av tid på dessa träffar
och i projekten.

I fall där samordning med andra berörda myndigheter behövs samarbetar Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden med dessa, t.ex. om det framkommer att en av
verksamheterna i kommunen haft brister som upptäckts i en annan kommun eller om det
går ut information från Livsmedelsverket om en brist som bör kontrolleras även här.

5 Befogenheter och resurser för kontrollen

5.1 Kontrollmyndighetens befogenheter

Kontrollmyndigheterna har befogenheter att utföra offentlig kontroll av livsmedelsföretag.
Exempel på åtgärder som följer av lagstiftningen är myndigheternas rätt till tillträde och



upplysningar som regleras i livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen
(2006:813) och förordning (EG) nr 882/2004.
Myndigheterna kan fatta tvingande beslut. Att beslutet är tvingande innebär att den det
riktas till måste följa det. Myndigheterna har även tillgång till verktyg som kan användas för
att få en enskild att följa ett beslut även om den motsätter sig det.
Kontrollmyndighetens befogenheter fördelas till enskilda handläggare inom myndigheten
genom delegation. 

5.2 Kontrollpersonal och utrustning

På Origo finns en rutin vid jäv/intressekonflikt för personal vid Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen. I den förklaras när man anses jävig, ansvar samt rutiner
vid jäv.
På g:/ finns ett stort antal rutiner för miljögruppen, dessa ses över och uppdateras varje år.

I miljöförrådet i källaren finns den utrustning som behövs för att bedriva livsmedelskontroll,
där finns även kyl med frysfack som kan användas för omhändertagna livsmedel. Det finns
också en tvättmaskin och torkmöjlighet för de rockar som används vid tillsynen.

5.3 Finansiering av kontrollen

Alla livsmedelsverksamheter betalar en årlig kontrollavgift som bygger på en risk- och
erfarenhetsklassificeringsmodell framtagen av Livsmedelsverket. Risken bedöms utifrån typ
av verksamhet som bedrivs (restaurang, pizzeria, kiosk, mottagningskök med flera)
verksamhetens omfattning och om känsliga grupper serveras (barn under fem år, sjuka,
äldre eller allergiker). Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov. Mindre
verksamheter får kontroll med längre intervall än de större. Större verksamheter får
kontrollbesök minst en gång per år.

Timtaxan har beräknats med hjälp av SKRs mall.

Den offentliga livsmedelskontrollen i Sverige är avgiftsfinansierad. Vilka avgifter som får tas
ut regleras i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.
Förordning (2006:1166) har ersatts av Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Enlig förordning (2021:176) ska
kontrollmyndighet (ex. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) debitera avgifter för offentlig
kontroll efter att kontroll har utförts, så kallad efterhandsdebitering. Enligt gällande
övergångsbestämmelser får tidigare bestämmelser om fast årlig kontrollavgift enligt övre
stycket tillämpas till utgången av 2023. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska till 2024
övergå till att tillämpa efterhandsdebitering efter utförd livsmedelskontroll.

I de fall om kontrollen inte utförts under det år som den årliga avgiften betalats så
periodiseras intäkterna till nästkommande år för att kontrollen ska kunna utföras då. Denna
åtgärd görs i december varje år. Enligt lagstiftningen har myndigheten 3 år på sig att
genomföra kontrollen.

5.4 Kompetenskrav och utbildning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt med personalavdelningen
genomfört en kompetensförsörjningsplan för hela förvaltningen. I denna finns en
kartläggning av befintlig kompetens samt behovet av kompetens. Det görs också en
individuell kompetensutvecklingsplan vid varje medarbetarsamtal, dvs en gång per år.

6 Organisation och utförande av kontrollen

6.1 Registrering och godkännande av kontrollobjekt



Antalet livsmedelsanläggningar i kommunen är i dagsläget 82 stycken, där de flesta har en
omfattande hantering av livsmedel t ex restauranger, pizzerior, bageri, tillagnings- och
mottagningskök på skolor och förskolor. Enklare verksamheter är t ex butik och kiosk med
försäljning av förpackade livsmedel.

Det finns endast registrerade verksamheter i Oxelösund, inga verksamheter är av den
storleken att godkännande krävs enligt förordning (EG) 853/2004.
Alla registrerade objekt finns i ärendehanteringssystemet Castor.

6.2 Prioriteringar inom kontrollområdet – riskbaserad kontroll

Den detaljerade planeringen av kontrollerna utförs gemensamt i arbetsgruppen som
ansvarar för livsmedelskontrollen. De olika objekten planeras in per kvartal. De som har
högst prioritet planeras först samt de som ska ha flera kontroller per år. I arbetsdokumentet
framgår även kontrollintervall, kontrollmetoder, vilka objekt som ingår samt planerade
projekt. Detta dokument finns på G:\MSF\Miljö\Livsmedel.

6.3 Rutiner för utförande av kontroll

Det finns rutiner för utförande av kontrollen på G:\MSF\Miljö\Övrigt\Rutiner\Rutiner
livsmedel, dessa ses över och uppdateras årligen. Rutinerna sparas i Miljö- och
samhällsbyggnadsgruppen på Origo samt på G:\MSF\Miljö\Livsmedel.

6.4 Provtagning och analys

Vid provtagning skickas proverna för analys till Synlab (gamla AlControl) i Linköping med
bussfrakt, provet lämnas enligt förvaltningens rutin. Provtagning kan vara aktuellt vid
misstänkt matförgiftning. Provtagning används inte vid inspektioner. Rutin för provtagning
finns på G:\MSF\Miljö\Övrigt\Rutiner\Rutiner livsmedel.

6.5 Rapportering av kontrollresultat

Kontrollrapporter upprättas efter varje kontroll och skickas till livsmedelsföretagaren.

I januari varje år rapporterar kontrollmyndigheterna in myndighets- och
anläggningsuppgifter samt kontroller och kontrollresultat från livsmedelskontrollen till
Livsmedelsverket, i enlighet med SLVFS 2009:13. I Castor finns det en funktion för
myndighetsrapportering.

6.6 Öppenhet i kontrollen

I Sverige regleras öppenheten i kontrollen framförallt av Tryckfrihetsförordningen
(1949:105) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I korthet innebär detta att alla
myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos
myndigheten. Ett sådant register kallas vanligtvis för diarium. I diariet registreras uppgifter
om dels de handlingar som kommer in till myndigheten, till exempel brev och ansökningar,
dels de handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och
kontrollrapporter. I diariet registreras både offentliga och hemliga handlingar.
 
Vem som helst har rätt att begära att få se en handling som finns hos en myndighet. En
allmän handling är vanligen också offentlig, det vill säga vem som helst får ta del av den.
Vissa handlingar kan dock innehålla uppgifter som är sekretessbelagda, alltså hemliga.



Detta ska prövas av myndigheten utifrån gällande lagstiftning när någon ber att få ut en
handling. Se också avsnitt 2.2.2 i del 4 av Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan.

Alla kontrollrapporter diarieförs och förvaras i Castor, när ärenden avslutas hanteras
rapporterna enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens dokumenthanteringsplan.

Denna kontrollplan finns i Castor under det aktuella nämndärendet, den mer detaljerade
planen förvaras på G:\MSF\Miljö\Livsmedel.

7 Sanktioner - åtgärder bristande efterlevnad av lagstiftningen
Om avvikelser från kraven i lagstiftningen (brister) konstaterats vid en offentlig kontroll är
kontrollmyndigheten skyldig att vidta åtgärder för att se till att företagaren avhjälper bristen.
Åtalsanmälan ska göras när straffbelagda överträdelser av lagstiftningen konstateras eller
misstänks vid en kontroll.

Bedömningen av avvikelsen ligger till grund för hur och när uppföljning ska göras och om
några rättsliga åtgärder ska vidtas mot livsmedelsföretagaren. Principerna för hantering av
avvikelser beskrivs närmare i Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll.

Vid bedömningen av avvikelserna bör hänsyn tas till avvikelsernas betydelse för
livsmedelssäkerheten, för konsumenternas hälsa och om konsumenterna blir vilseledda
(redlighet). Hänsyn bör också tas till eventuella åtgärder som företagaren planerar att vidta.
Avvikelserna kan följas upp vid nästa planerade kontroll eller vid en extra offentlig kontroll.

Om straffbelagda överträdelser av lagstiftningen konstateras vid en kontroll ska
åtalsanmälan göras. Av 13 § livsmedelslagen (2006:804) framgår att kontrollmyndigheterna
har en skyldighet att verka för att överträdelse av livsmedelslagstiftningen beivras. Med
detta förstås att myndigheterna har en skyldighet att upprätta en åtalsanmälan vid
misstanke om brott.

Hantering vid bristande efterlevnad av bestämmelserna i lagstiftningen regleras i artikel 54 i
kontrollförordningen. Vilka handlingar som är straffbelagda framgår av 29 §
livsmedelslagen. I livsmedelslagens 22-24 §§ regleras möjligheterna för
kontrollmyndigheterna att fatta beslut om föreläggande med eller utan vite när
myndigheterna i kontrollen upptäcker bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen. Vid
vitesföreläggande tillämpas dessutom bestämmelserna i viteslagen (1985:206).

Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning som heter ”Åtgärder vid bristande
efterlevnad av livsmedelslagstiftningen” för att underlätta och likrikta tillämpningen av
livsmedelslagstiftningen i Sverige avseende myndighetsåtgärder.

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om sanktionsavgifter för
livsmedelsföretagare som inte anmäler sin verksamhet eller som inte anmäler ägarbyte.
Avgiften för att påbörja en verksamhet som inte är registrerad ska enligt 39 b § och 39 c §
andra stycket livsmedelsförordningen betalas med ett belopp som motsvarar en procent av
årsomsättningen under föregående räkenskapsår, dock lägst 5000 kronor och högst 75 000
kronor.
Avgiften för att underlåta att anmäla ett ägarbyte ska enligt 39 b § och 39 c § andra stycket
livsmedelsförordningen betalas med ett belopp som motsvarar en halv procent av
årsomsättningen, dock lägst 2500 kronor och högst 40 000 kronor.



8 Uppföljning och utvärdering av kontrollen

8.1 Uppföljning

Varje kontrollmyndighet måste ha ett system för att följa upp den offentliga kontrollen som
myndigheten genomför. Det gäller både att följa upp att kontroller som planerats också
genomförts, att kontrollen skett enligt dokumenterade kontrollrutiner och är riskbaserad, att
den är ändamålsenlig och att den ger avsedd effekt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
följer upp antalet kontroller i del- och helårsredovisningarna samt att miljö- och
samhällsbyggnadschefen rapporterar muntligen till nämnden då det finns avvikelser, t.ex.
risk för att alla kontroller inte kommer att genomföras under året.
Det finns också en framtagen rutin för ledningens uppföljning där både arbetssätt och
rutiner samt uppföljningen av avvikelser följs upp.

8.2 Revisioner

Revisionerna inom livsmedelsområdet utförs av Livsmedelsverket och länsstyrelserna.
Revisionerna genomförs i enlighet med EU-kommissionens beslut (2006/677/EG). Enligt
instruktion från Livsmedelsverket får Livsmedelsverket utföra revisioner av länsstyrelsernas
livsmedelskontroll på begäran.

Livsmedelsverket ska också enligt 22§ livsmedelsförordningen (2006:813) utföra de
inspektioner som behövs för att övervaka att Sverige på livsmedelsområdet fullgör de
förpliktelser som föranleds av Sveriges medlemskap i EU. Livsmedelsverket ansvarar även
för att leda och samordna revisionssystemet samt verka för en effektiv och likvärdig kontroll
i landet. Detta innefattar samordning av länsstyrelsernas återrapportering av
revisionsresultat. Livsmedelsverket kan förelägga en lokal kontrollmyndighet som inte
fullgör de skyldigheter som följer med dess kontrolluppdrag.

Följande revisioner utförs:
• Länsstyrelsernas kommunrevisioner
• Livsmedelsverkets kommunrevisioner

Den senaste revisionen från Länsstyrelsen genomfördes våren 2017 samt uppföljning
hösten 2018 och en skriftlig uppföljning hösten 2019. All dokumentation kring denna finns i
Castor, diarienummer MSN.2017.7.

8.3 Utvärdering

Varje kontrollmyndighet ansvarar för att utvärdera den offentliga kontroll som myndigheten
genomför.

Information och praktiska tips om verifiering av kontrollens effekt finns tillgänglig på
Livsmedelsverkets Kontrollwiki. Där kan chefer och andra med ansvar för att planera och
följa upp kontrollverksamhet se vilka krav som finns och hur man kan uppnå dem.

9 Beredskap
Principer för krishantering, system för samverkan mellan myndigheter m.m., återfinns i
förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters



åtgärder vid höjd beredskap samt förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd
beredskap. Kommuners och landstings ansvar för beredskap och krishantering framgår av
lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap.
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en framtagen beredskapsplan som finns på
G:\MSF\Miljö\Övrigt\Rutiner\Rutiner livsmedel\Beredskapsplan livsmedel Oxelösund.
Beredskapsplanen togs fram under hösten 2017 och revideras varje år.

10 Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan
I Sveriges nationella plan för kontrollen i livsmedelskedjan beskrivs hur den offentliga
kontrollen av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd är organiserad, hur den
genomförs och hur den utvecklas. Kontrollplanen finns bl.a. på Livsmedelsverkets
webbplats www.livsmedelsverket.se.

http://www.livsmedelsverket.se
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Tillsyn och kontroll 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalkens område i
Oxelösunds kommun. Nämnden ska årligen besluta om en tillsynsplan som beskriver hur
de krav som ställs på tillsyn enligt miljöbalken uppfylls.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samverkar med övriga kommuner i länet
och Länsstyrelsen i Södermanland för att uppnå likvärdig tillsyn och
kontroll. Länets handläggare träffas ett par gånger per år inom några av arbetsområdena
genom Länsstyrelsens handläggarträffar med tillsynsvägledning. 

Behovsutredning och resursbehov 
För varje verksamhetsår ska Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden upprätta en plan som
omfattar nämndens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en
behovsutredning som avser tre år (Miljötillsynsförordning 2011:13).  

Planen visar på den samlade arbetssituationen under 2023 och omfattar inte bara tillsyn
utan all verksamhet som bedrivs för att kontrollera att gällande lagstiftning följs inom miljö-,
hälsoskydds- och tobaksområdena. 

Planen är gjord utifrån en analys som baseras på erfarenheter och statistik från de senaste
årens verksamhet. 

Planen gäller för arbetet från januari till december 2023 och är baserad på följande
resurser: 

1. Heltidsarbetande inspektör 12 månader (1500 timmar) 
2. Heltidsarbetande inspektör 12 månader (1500 timmar) 
3. Heltidsarbetande inspektör 12 månader (1500 timmar) 
4. Deltidsarbetande inspektör 6 månader (750 timmar) 
5. Deltidsarbetande inspektör 6 månader (750 timmar) 

Utöver detta finns en miljöchef (ca 50 %), en miljöstrateg (ca 50%) samt en administratör
(ca 50%), då de inte ingår i arbete med tillsyn så är de timmarna inte inräknade i denna
tillsynsplan/behovsutredning.

Enligt SKRs modell för resursbehov för en heltidstjänst visar att en handläggare på heltid
grovt räknat har ca 800 -1 000 timmar för ren tillsyn och därtill relaterat arbete
(kärnverksamhet) och ca 500 för gemensam tid. Detta innebär att man kan planera för ca
1500 arbetstimmar/heltidstjänst. I behovsutredningen innebär det 1000 timmar per
heltidstjänst då 500 timmar på person räknas till gemensam tid (möten, utbildning,
handläggarträffar mm)

Ovanstående tjänster motsvarar alltså 4000 timmar till behovsutredningen.
Behovsutredningen (bilaga 1) för 2023 visar på ett behov av ca 5446 timmar. Eftersom
resurserna är 4000 timmar blir underskottet 1446 timmar. Ett underskott på 1446 timmar
motsvarar ca 1,5 heltidstjänster.  

I det totala behovet ingår även den tillsyn som ej blivit genomförd under tidigare år. 

Allmänt om arbetsuppgifterna
En viktig förutsättning för att miljöbalkens mål och syften, de antagna miljökvalitetsmålen och i
förlängningen en hållbar utveckling, ska kunna uppnås är att efterlevnaden av bestämmelserna



i miljölagstiftningen kontrolleras genom tillsyns- och uppföljningsverksamhet.
Tillsynsplaneringen är därför en naturlig och integrerad del i miljöarbetet i övrigt. 
Förutom planeringen är myndigheternas viktigaste instrument i tillsynsverksamheten
inspektioner, granskning av rapporter och tillsyn över verksamheters egenkontroll. Insatser
som allmän rådgivning och informationsspridning, som syftar till att skapa förutsättningar
för att uppställda mål förverkligas, är andra viktiga uppgifter i tillsynsverksamheten. 

Övergripande miljömål  
Målet med tillsynen enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
Vägledande för tillsynen är därför de 16 nationella miljökvalitetsmålen som är antagna av
riksdagen. 

Miljömål kopplade till nämndens arbete 
Målsättningen att bidra till en hållbar samhällsutveckling från miljömålens intentioner
genomsyrar arbetet på Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
Några exempel på de miljömål som har kopplingar till det arbete som planeras under 2023–
2025 är:
 
 frisk luft – tillsyn av miljöfarliga verksamheter, luftkvalitetsmodellering via

luftvårdsförbundet 

 ingen övergödning - inventering/ tillsyn av enskilda avlopp 

 god bebyggd miljö – tillsyn av miljöfarliga verksamheter, tillsyn av
hälsoskyddsverksamheter, granskning av detaljplaner, LONA-projekt 

 ett rikt växt- och djurliv – LONA-projekt, tillsyn av miljöfarliga
verksamheter, handläggning av ärenden gällande invasiva arter och skyddsvärda träd,
strandskyddstillsyn



 myllrande våtmarker – LONA-projekt, tillsyn av miljöfarliga verksamheter 

 levande skogar – LONA-projekt, tillsyn av miljöfarliga verksamheter, granskning av
detaljplaner, strandskyddstillsyn
 

 giftfri miljö samt grundvatten av god kvalitet – tillsyn av förorenade områden, tillsyn
av miljöfarliga verksamheter, tillsyn av hälsoskyddsverksamheter, avfallshantering 

 säker strålmiljö - radontillsyn, solarietillsyn, tillsyn av miljöfarliga verksamheter 

 begränsad miljöpåverkan - tillsyn av miljöfarliga verksamheter, avfallshantering 

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken
Under 2022 lanserades den nationella strategin för miljöbalkstillsyn för 2022-2025.
Strategin ska fungera som ett gemensamt verktyg för att uppnå en effektiv och likvärdig
tillsyn.

Strategin innehåller sju tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade fokusområden
med tillhörande preciseringar kopplade till sig. Till varje fokusområde finns ett nationellt
effektmål för tillsynen. Preciseringarna utgör strategi för att uppnå effektmålen.

Förutom att peka ut viss tillsyn under perioden lyfter strategin också fram andra åtgärder
som stärker fokusområdena, exempelvis tillsynsvägledning. Strategin kommer framöver
vara ett underlag för prioritering av tillsyn. De fokusområden som träffar den kommunala
miljöbalkstillsynen berör följande områden

 Förorenade områden

 Hälsoskydd

 Miljöfarlig verksamhet

 Kemikalier

 Naturtillsyn

 Avfall

Förvaltningsplaner 2022-2027 Norra och södra Östersjöns
vattendistrikt  
I åtgärdsprogrammet tillhörande förvaltningsplanen för perioden 2022-2027 är det framför
allt åtgärd 2 som berör kommunernas tillsyn. 

Kommunerna Åtgärd 2 – Miljötillsyn och prövning 
Kommunerna ska särskilt prioritera sin tillsyn av:

a) miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalk (1998:808) (MB) 9 kap.
b) förorenade områden enligt MB 10 kap.
c) jordbruk och annan verksamhet enligt MB 12 kap.

Detta innebär att kommunerna ska:



 i sin tillsynsplanering, prioritera tillsyn av verksamheter som bidrar till att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte följs eller riskerar att inte följas.

 i sin tillsyn av verksamheter, ställa de krav som behövs där det finns en risk att
miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten inte kan följas på grund av påverkan
från den aktuella verksamheten.

 i sin tillsyn av förorenade områden, särskilt prioritera och ställa krav på utredningar
och åtgärder, så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

De globala hållbarhetsmålen 
De globala mål som har mest koppling till det arbete som planeras under 2023-2025 är: 

 Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
 Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 
 Mål 11: Hållbara städer och samhällen 
 Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
 Mål 14: Hav och marina resurser 
 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

Mål för bättre folkhälsa 
Utgångspunkten för folkhälsoarbetet i Sverige är elva övergripande målområden. Ett av
dessa, målområde 5 - miljöer och produkter, berör vissa områden som nämnden har
kommunal tillsynen över. Målområdet är relativt brett och omfattar vitt skilda typer av miljöer
och exponeringssituationer. Det handlar om hela vår fysiska omgivning – luft, mark, vatten
samt den bebyggda miljön. Boende, transporter, produktion och konsumtion av varor ger
också upphov till många faktorer som på olika sätt påverkar hälsan. En långsiktigt god
folkhälsa är beroende av en hälsofrämjande och säker yttre miljö. 

Arbetsuppgifter inom de olika verksamhetsområdena 

Miljöskydd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar för bland annat miljöfarliga
verksamheter i kommunen och utövar regelbunden tillsyn på dessa. Miljöfarliga
verksamheter är anläggningar som t.ex. kan generera utsläpp av avloppsvatten, fasta
ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggning i mark.  
Miljöfarliga verksamheter finns i olika prövningsnivåer. A-verksamheter kräver tillstånd av
Mark- och miljödomstolen, B-verksamheter kräver tillstånd från miljöprövningsdelegationen
vid länsstyrelsen och C-verksamheter är anmälningspliktiga till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden. Verksamheter som inte är prövnings eller anmälningspliktiga
kallas U-verksamheter. För U-verksamheter finns ingen skyldighet att anmäla eller
registrera sin verksamhet. Kännedomen om dessa kan därför vara begränsad. 
Det finns 17 registrerade C-verksamheter och ca 32 registrerade U-verksamheter i
Oxelösunds kommun. Några U-verksamheter kommer prioriteras bort 2023 på grund av
resursbrist. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden blir ofta tillfrågade om att delta på de B-
verksamheter som Länsstyrelsen har tillsyn över i kommunen. Exempel på sådan är SSAB



och Oxelösunds hamn. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat bort att delta
på möten, inspektioner och likande som rör Länsstyrelsens objekt på grund av resursbrist. 
 
Inom miljöskyddsområdet ligger också tillsyn och tillståndsgivning av enskilda
avlopp. Tillstånd lämnas för upprättande av nya enskilda avlopp. Dessutom bedrivs tillsyn
över befintliga anläggningar. I Oxelösunds kommun finns ca 200 enskilda avlopp. De flesta
är anslutna till det kommunala nätet. Det finns behov av att inventera enskilda avlopp i
kommunen för att uppnå bland annat miljömålet ingen försurning. Avloppsinventeringarna i
kommunen påbörjades under 2017 och har sedan dess pågått i olika delar av
kommunen. Nämnden har som mål att alla enskilda avlopp ska vara inventerade år
2025. 2023 planerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att inventera ett av de
identifierade områdena.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvaret över kommunens
avloppsledningsnät trots att det är Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret över
avloppsreningsverket. Även gemensamhetsanläggningar ingår i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens tillsynsansvar. Nämnden har prioriterat bort delar av tillsynen
av kommunens avloppsledningsnät 2023 på grund av resursbrist.  
 
Nämnden hanterar inkommande anmälningar av värmeuttag men svarar även på remisser
gällande bland annat dagvatten. Delar av denna verksamhet kommer prioriteras bort under
2023 på grund av resursbrist.

Vid oljeläckage och andra utsläpp blir Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inkopplade
antingen direkt via invånare/verksamhet eller via räddningstjänsten. Utsläpp hanteras
snabbt för att undvika skada på miljön i så stor mån som möjligt.  

Resursbehov 
Tabell 1 – behovsutredningen Miljöskydd 

1) Handläggning av inkommande ärenden.
2) Avser verksamheter där länsstyrelsen har tillsynen, exklusive SSAB och Oxelösunds Hamn AB
3) Prövningar, utredningsvillkor, remisser och samrådsmöten m.m.
4) Samrådsmöten, bullermätningar och remisser m.m.
5) Arrendator Stjärnholm, ridstallet Stjärnholm, Basttorp.

Verksamhet 
Resursbehov

2023 
Resursbehov

2024 
Resursbehov

2025 
Bortprioriteringar
2023 (timmar) 

  (timmar)  (timmar)  (timmar)   

Miljöskyddsobjekt C-verksamheter 275  300  300  0 

Miljöskyddsobjekt U-verksamheter 150  150  150  16 

Nya verksamheter  55  55  55  0 

Pågående ärenden från 2022 50  0  0  0 

Miljötillsyn jordbruk 5)  2  2  2  0 

Avlopp nya + befintliga bristfälliga 1)  140  140  140  0 

Kommunala avloppsnätet  40  40  40  20 

Inventering bristfälliga avlopp  140  140  140  4 

Värmeuttag  20  20  20  10 

Övriga ärenden 2)  20  20  20  20 

SSAB 3)  60  60  60  60 

Oxelösunds Hamn AB 4)  80  40  40  80 

LNG  20  20  20  20 

Dagvatten, rutiner samt handläggning
av ärenden  100  100  100 

 
85 

Oljeskadeskydd  40  40  40  0 

Summa  1192  1127  1127  317 



Förorenade områden
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnad där halten
av ett eller flera miljöfarliga ämnen är så hög att det kan en innebära en risk för miljön
och/eller människors hälsa. Orsaken till föroreningarna kan ofta kopplas till tidigare
industrier eller annan verksamhet som påverkat miljön negativt. Ibland har marken blivit
förorenad på grund av utfyllnad med förorenande fyllnadsmassor eller läckande
oljecisterner. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden handlägger löpande undersökningar och
anmälningar om avhjälpandeåtgärder av förorenade områden i kommunen. Det är
tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på ansvarig verksamhetsutövare eller
fastighetsägare att genomföra undersökningar och/eller åtgärder.  
 
Andelen ärenden inom området förorenad mark är delvis beroende av hur
byggkonjunkturen ser ut i kommunen. Ofta åtgärdas förorenad mark i samband med
exploatering eller övriga markarbeten. Under 2023-2025 kommer det fortsätta exploateras i
Oxelösund med bl.a. nya bostäder, vilket gör att behovet av resurser för arbete med detta
är fortsatt stort. 
 
Tillsyn av föroreningar kan genomföras på två sätt; dels egeninitierad tillsyn och dels
händelsestyrd tillsyn. Den egeninitierade tillsynen bedrivs genom att tillsynsmyndigheten
ställer krav eller själva initierar ärenden där myndigheten beaktar risken för föroreningar
och behovet av eventuella utredningar. Genom egeninitierad tillsyn kan kommunen ställa
krav där det finns störst hälso- och miljörisker och på så sätt i större utsträckning se till att
kommuninvånarna lever i en giftfri miljö. Händelsestyrda ärenden inom förorenade
områden är ärenden som inkommer till tillsynsmyndigheten och är initierade av annan part
exempelvis genom att områden exploateras, säljs eller vid andra åtgärder inom ett
område. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har prioriterat bort delar av arbetet med
egeninitierad tillsyn under 2023. Detta är ett område som bortprioriterats år efter år då man
valt att fokusera på inkommande ärenden. Det finns behov av att tillsätta resurser för den
egeninitierade tillsynen framöver.
 
Länsstyrelsen har informerat länets kommuner att det varje kommun ska upprätta en
handlingsplan för arbetet med förorenade områden. En handlingsplan ska underlätta för ett
mer strategiskt arbetssätt för tillsyn av kommunens utpekade prioriterade förorenade
områden. Handlingsplanen ska syfta till att ge Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ökade
möjligheter att påbörja en mer strategisk tillsyn av områden där störst risk för föroreningar
föreligger. Detta i syfte att minska belastningen av förorenande ämnen till mark och vatten i
enlighet med miljömålet Giftfri miljö och Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för vatten.
Under 2023 kommer en handlingsplan för arbetet med förorenade områden att påbörjas.
 
Enligt förordning (2007:19) om PCB m.m. är fastighetsägare skyldiga att sanera byggnader
från PCB vid ombyggnation/renovering/rivning. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är i
de flesta fall tillsynsmyndighet enligt denna lagstiftning. De flesta har sanerat byggnaderna
och några har fått dispens att vänta med saneringen. Övriga som är kvar behöver bara
sanera vid ombyggnation/renovering/rivning. 

Det har konstaterats att marken runt byggnader med PCB-haltiga fogar generellt är
förorenad av PCB. I förekommande fall kan därför marken runt byggnaderna betraktas som
förorenad enligt 10 kap miljöbalken. För att minimera riskerna för människors hälsa och
miljö ställs krav på provtagning och eventuell sanering av mark främst runt känsliga
byggnader. Med känsliga byggnader avses bostäder samt byggnader där barn vistas
ofta/länge exempelvis skolor och förskolor. 

Resursbehov 
Tabell 2 – behovsutredningen Förorenade områden 



1) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, pågående ärenden 

Vattenverksamhet 
Åtgärder i vattenmiljön, vattenverksamhet, kan kräva tillstånd från Mark-och miljödomstolen
eller en anmälan hos Länsstyrelsen. Några exempel på åtgärder i vattenmiljö är muddring,
nedläggning av kablar på havsbotten eller byggnation av bryggor. När en anmälan om
vattenverksamhet i Oxelösunds kommun inkommer till Länsstyrelsen får kommunen tillfälle
att yttra sig. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svara på dessa remisser utifrån
de inventeringar om naturvärden som tagits fram i kommunen samt utifrån kända och
misstänkta föroreningar.    

Resursbehov 
Tabell 3 – behovsutredningen Vattenverksamhet 

Hälsoskydd
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bedriva
tillsyn av anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. Nämnden ska ingripa när rimliga
åtgärder mot olägenhet inte vidtas samt lämna råd och stöd till verksamhetsutövare. Vidare
har nämnden ansvar för att undanröja och spåra smitta från sällskapsdjur eller objekt.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genomför regelbundet planerad hälsoskyddstillsyn
hos verksamhetsutövare med hygienlokaler. Anmälningsplikten gäller för solarier samt
stickande och skärande verksamheter. Till stickande och skärande verksamheter räknas
bland annat fotvård, akupunktur och tatuering, men även barberare och piercing med
håltagningspistol. I Oxelösunds kommun finns fem verksamheter som går under kategorin
stickande och skärande där majoriteten är fotvårdare. Hälsoskyddstillsyn sker även på
verksamheter som inte är anmälningspliktiga, som exempelvis äldreboenden, gym och
idrottsanläggningar, hotell och värdshus, korttidsboenden och flerbostadshus. Under 2023
planerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utföra planerad tillsyn på bland annat
förskolor, äldreboenden och badhus.

Under 2022 har nämnden bedrivit arbete för att kontrollera att ägare av flerbostadshus och
bostadsrättsföreningar har genomfört radonmätning. Arbetet kommer att fortsätta under
2023. 

Nämnden ser ett behov att genomföra projekt för att kontrollera att förebyggande arbete i
form av egenkontroll bedrivs av fastighetsägare. Nämnden är ansvarig tillsynsmyndighet
och bedömer att resursbehovet för genomförande av projekt är 120 timmar. På grund av
bristande resurser behöver detta arbetsområde bortprioriteras under 2023. 

Verksamhet 
Resursbehov

2023 
Resursbehov

2024 
Resursbehov

2025 
Bortprioriteringar
2023 (timmar 

   (timmar)  (timmar)  (timmar)   

Förorenade områden 1)  500  500  500  0 

Förorenade områden nya
ärende  300  300  300 

0 

Egeninitierad tillsyn  300  300  300  180 

PCB-lagstiftningen  20  20  20  0 

Summa  1120  1120  1120 180

Verksamhet 
Resursbehov

2023
Resursbehov

2024
Resursbehov

2025
Bortprioriteringar
2023 (timmar) 

   (timmar)  (timmar)  (timmar)   
Remisser angående
vattenverksamhet  20  20  20  0 

Summa  20  20  20  0 



Nämnden har ett tillsynsansvar över kosmetiska produkter. Den vanligaste typen av
kommunal tillsyn av kosmetiska produkter brukar vara den som görs i samband med tillsyn
av hygieniska verksamheter. Även denna tillsyn är bortprioriterad under 2023.
 
I Oxelösunds kommun finns 17 skol- och förskoleverksamheter. Det som menas med
skolverksamhet är grundskolor, gymnasiumskolor och andra skolor som SFI Vuxenskola
m.m. Skolverksamheter är anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter och Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden i Oxelösund har ansvar för att kontrollera att både barnens
inomhus- och utomhusmiljö är acceptabel. Inomhusmiljön ska kontrolleras med avseende
på luftkvalitet, temperatur, städning, rengöring mm. En viktig del av tillsynen är även att
kontrollera hur verksamheter har utformat sin egenkontroll och om den efterlevs i
praktiken. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utför tillsyn av skolor och
förskolor vartannat år eller mer sällan baserad på vilken undervisningsverksamhet som
bedrivs.  

Under 2023 planerar nämnden att genomföra tillsynsbesök på samtliga förskolor i
Oxelösund.  

I Oxelösunds kommun finns en verksamhet som har en eller flera badbassänger som
upplåts till allmänheten. För denna typ av verksamhet är det viktigt att det finns en
fungerande egenkontroll som innebär att vattnet provtas regelbundet och att det finns
rutiner för vidtagande av åtgärder när provsvaren är avvikande. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för att kontrollera att egenkontrollen fungerar
vid bassängbad i kommunen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är även ansvarig för att
kontrollera badvattenkvalitén vid kommunala strandbad. I Oxelösunds kommun finns
det fyra strandbad för allmänheten där badvattenkvalité behöver kontrolleras under
sommaren, varav ett är klassat som EU-bad. Tillsyn av verksamheter med en eller flera
bassänger samt kontroll av badvattenkvalité vid kommunala strandbad sker varje år.    

I övrigt kommer hälsoskyddstillsynen bland annat att bestå av händelsestyrd tillsyn såsom
handläggning och tillsyn av nya hälsoskyddsverksamheter, tillstånd för att hålla djur inom
detaljplanerat område samt tillsyn kopplat till klagomål. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet enligt 2 § tobakslagen vilket
innebär att nämnden har tillsynsansvaret för rökfria lokaler såsom skolgårdar, restauranger
och samlingslokaler. 

Tillsynen utförs i samband med hälsoskydds- och/eller livsmedelstillsyn i verksamheter där
detta är aktuellt, i andra fall planeras den separat. Vid livsmedelskontroller ingår också att
kontrollera att rökning inte sker inomhus. 

En ny tobakslag trädde i kraft 1 juli 2019. En konsekvens av detta är bl.a. att det tillkommer
fler offentliga miljöer där det införs rökförbud. Förvaltningen bedriver inte aktiv tillsyn på
dessa ställen utan hanterar endast klagomål. 

Under 2021 beslutades att handläggning och tillsyn för handlare av tobak, folköl och
receptfria läkemedel förflyttas från Vård- och omsorgsnämnden till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden från och med 2022. Handläggning och tillsyn genomförs
utifrån Alkohollagen (2010:1622), Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088)
och Lag om handel av vissa receptfria läkemedel (2009:730). För tillsyn och handläggning
inom detta område har en separat tillsynsplan framtagits av Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.  



Oxelösunds kommun är en av de kommuner som av Folkhälsomyndigheten utsetts att
inspektera fartyg samt utfärda saneringsintyg för fartyg. Syftet är att förebygga, upptäcka
och hantera internationella hot mot människors hälsa, samt minska risken för att
smittämnen eller andra ämnen som utgör eller kan utgöra ett hot mot människors hälsa förs
in i landet eller sprids till andra länder. Förvaltningen utför ett tjugotal fartygsinspektioner
varje år. 

Resursbehov 
Tabell 4 – behovsutredningen Hälsoskydd 

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Staten och kommunerna har ett delat ansvar för tillsynen över kemiska produkter.
Kommunen har ett parallellt tillsynsansvar med Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen,
Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Sjöfartsverket samt Arbetsmiljöverket inom ett flertal
områden. Nämnden har identifierat ett behov av att bedriva tillsyn av kemiska produkter,
det senaste tillsynsprojektet genomfördes 2017. På grund av bristande resurser behöver
detta arbetsområde dock bortprioriteras under 2023.  

För att förvara brandfarliga vätskor eller spillolja cisterner ovan och i mark (> 1 m3) krävs en
anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Cistern som tas ur bruk behöver
också anmälas till nämnden. Vid anmälan av installation av cistern eller cistern som ska tas
ur bruk handlägger nämnden anmälningsärenden och fattar beslut om
försiktighetsmått. Flertalet cisterner i Oxelösunds kommun som är registrerade hos Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden används som en del av miljöfarliga verksamheter. Tillsyn
av cisterner sker i samband med besök hos miljöfarliga verksamheter eller via
egeninitierade projekt.  

Alla som har stationära aggregat som innehåller F-gaser (köldmedium) motsvarande 5 ton
koldioxidekvivalenter eller mer ska årligen låta aggregaten genomgå läckagekontroll av ett
ackrediterat kontrollorgan. Rapport på utförd läckagekontroll ska lämnas in till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden för granskning senast den 31 mars om det under någon del av
året sammanlagt finns minst 14 ton CO2e köldmedier i anläggningen och aggregaten
innehåller 5 koldioxidekvivalenter köldmedium eller mer. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har 23 registrerade köldmedieanläggningar som årligen lämnar
in rapport på utförda läckagekontroller. Vid handläggning av inlämnade rapporter på utförd
läckagekontroll ingår att granska och vid behov begära in kompletteringar.  

Verksamhet 
Resursbehov

2022 
Resursbehov

2023 
Resursbehov

2024 
Bortprioriteringar
2022 (timmar)  

   (timmar)  (timmar)  (timmar)   
Hälsoskyddsobjekt inklusive
strandbad  208  142  200 52 

Hälsoskyddsobjekt ej årlig avgift   16  20  20  0 

Nya objekt  25  32  32  0 

Tobakstillsyn, rökfria miljöer  20  20  20  10 
Tobakstillsyn, recepfria läkemedel
och folköl  100  100  100  0 

Kosmetiska produkter  40  20  20  40 

Saneringsintyg fartyg  60  60  60  0 

Radon - mätning/information  100  80  80  50 

Djur inom detaljplanelagda områden  40  40  40  0 
Projekt egenkontroll fastighetsägare
(utöver skolor och förskolor)  120  120  120  120 

Summa  729  627  692  272



Resursbehov 
Tabell 5 – behovsutredningen Kemiska produkter och biotekniska organismer 

1) Avser årsrapporter
2) Avser nyinstallationer, återkommande kontroller samt cisterner som tas ur drift 

Avfall och producentansvar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har det obligatoriska tillsynsansvaret för avfall och
producentansvar och nedskräpning enligt 15 kap miljöbalken samt avfallsförordningen
2011:927.

Nämnden handlägger ärenden enligt den kommunala renhållningsordningen, bland annat
ansökningar om eget omhändertagande av latrin och anmälan om egen kompostering mm.

I samband med miljöskyddstillsynen och hälsoskyddstilsynen på kommunens verksamheter
kontroller även Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden omhändertagandet och transport av
icke farligt avfall och farligt avfall. Nämnden handlägger även inkommande synpunkter och
klagomål på bland annat nedskräpning.

 
Resursbehov 
Tabell 6 – behovsutredningen Avfall och producentansvar 

Naturvård och miljöövervakning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet
över Femöre naturreservat och biotopskyddsområdet Stenvikshöjden och handlägger bland
annat de dispensansökningar som inkommer.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar även om strandskyddsdispenser i
kommunen. Dispenser prövas bl.a. vid bygglovsärenden, uppläggning av muddermassor

Verksamhet 
Resursbehov

2023 
Resursbehov

2024 
Resursbehov

2025 
Bortprioriteringar
2023 (timmar) 

   (timmar)  (timmar)  (timmar)   
Anläggningar med
ozonnedbrytande ämnen 1)  72  72  72  0 
Nyinstallation av anläggningar
med ozonnedbrytande ämnen  8  8  8  0 

Cisterner 2)  15  15  15  0 
Spridning av
bekämpningsmedel ink.
biocidrapporter  20  20  20  0 
Detaljister, försäljning och
hantering  80  80  80  80 

Summa  195  195  195  80

Verksamhet 
Resursbehov

2023 
Resursbehov

2024 
Resursbehov

2025 
Bortprioriteringar 2023

(timmar) 

   (timmar)  (timmar)  (timmar)   

Ärenden enligt
renhållningsordningen  50  50  50 

0 

Mellanlagring och
återanvändning av avfall  50  50  50 

 
0 

Upplag av muddermassor  40  40  40  0 

Summa  140  140  140  0 



och ledningsdragningar. Länsstyrelsen i Södermanlands län
handlägger strandskyddsärenden i vissa undantagsfall som exempelvis i Natura 2000-
områden eller i de ärenden där det även krävs en anmälan om vattenverksamhet. 

Utöver de inkommande ärendena har nämnden även en skyldighet att utföra egeninitierad
tillsyn för att säkerställa att strandskyddslagstiftningen efterlevs. Den egeninitierade
tillsynen är viktig ur ett rättviseperspektiv. Tillsynsbehovet i Oxelösund är stort dels på
grund av att kommunen innehar en stor andel strandskyddad kust samt
att tidigare resursbrist gjort att det egeninitierade tillsynsarbetet inte påbörjats. Under 2023
planerar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ta fram en plan för egeninitierad tillsyn
av strandskydd med intention om att påbörja den egeninitierade tillsynen under 2024. I
behovsutredningen för har därför bara timmar för framtagandet av planen planerats in
under 2023. Behovet av timmar kommer öka under kommande år när tillsynsarbete
kommer igång.

Den händelsestyrda tillsynen av strandskydd, det vill säga när anmälningar om eventuella
brott mot strandskyddslagen inkommer kommer att bortprioriteras på grund av resursbrist.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden driver fyra pågående LONA-projekt. Det första är ett
ek-projektet där kommunen avser att förbättra livsmiljön för stora skyddsvärda ekar samt
att ge förutsättningar för nya unga ekar att etablera sig. Det andra projektet är anläggandet
av ett våtmarksstråk för hantering av dagvatten vid Frösängs gärde. Det tredje projektet
gäller implementering av rapporten Landskapets värden i Oxelösund i förvaltningens och
nämndens processer och arbetssätt. Landskapets värden i Oxelösund är en
ekosystemtjänstkartering som visar i vilka områden olika ekosystemtjänster finns och vad
som kan göras för att förstärka dessa.  Det fjärde och nyaste projektet är att inventera
artrika vägkanter för att i förlängningen ta fram skötselförslag för kommunens vägkanter
som gynnar pollinatörer.

Utöver LONA-projekten har Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden sökt bidrag
ett restaureringsprojekt i viken Simpan i Femöre naturreservat. Projektet finansieras till
100% av Naturvårdsverket och Länsstyrelsen. Om ansökan beviljas kan arbetet påbörjas
under hösten 2023.

I den nationella strategin för tillsyn kommer arbetet med invasiva arter att prioriteras. Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden kommer därför att arbeta med hanteringen av dessa arter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfyller de lagstadgade
övervakningskraven gällande luftkvalité genom sitt medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund. 

Resursbehov 
Tabell 7 – behovsutredningen Naturvård/Miljöövervakning 

Verksamhet 
Resursbehov

2023 
Resursbehov

2024 
Resursbehov

2025 
Bortprioriteringar
2023 (timmar) 

   (timmar)  (timmar)  (timmar)   

Natura 2000  5  5  5  0 

Strandskyddsdispenser  150  300  300  0 

Egeninitierad strandskyddstillsyn  150  600  600  20 

Händelsestyrdtillsyn strandskydd  400  400  200  400 

Luftkvalitetsövervakning  20  20  20  15 
Referensmätning av
gammastrålning  4  8  4  0 

Naturvårdsprojekt  400  400  400  0 

Invasiva arter  80  80  80  0 



 
  

Bortprioriteringar 
Kärnverksamheten (tillsyn/myndighetsutövning) fortsätter att prioriteras under 2022.  
För att verksamhetsplanen 2022 ska komma i balans föreslås att dessa timmar prioriteras
bort: 

 Miljöskyddsobjekt U.verksamheter (16 h)
 Miljötillsyn Jordbruk (2h)
 Tillsyn av det kommunala avloppsnätet (20 h)
 Inventering av bristfälliga avlopp (4 h)
 Länsstyrelsens tillsynsobjekt bland annat SSAB, Oxelösunds hamn (180 h)
 Dagvatten, rutiner (85 h)
 Egeninitierad tillsyn förorenade områden (180 h)
 Hälsoskyddsobjekt (52)
 Tobakstillsyn rökfria miljöer (10 h)
 Tillsyn av kosmetiska produkter (40 h)
 Radon, mätning och information (50 h)
 Projekt egenkontroll fastighetsägare (utöver förskolor och skolor) (120 h)
 Kemiska produkter, tillsyn av detaljister, försäljning och hantering (80 h)
 Egeninitierad strandskyddstillsyn (20 h)
 Händelsestyrdtillsyn strandskyddstillsyn  (400h)
 Luftkvalitetsövervakning (15 h)
 Omklassning av livsmedelverksamheter (82h)
 Livsmedelsprojekt (60h)
 Utreda dricksvatten, enskilda vattentäkter och reservvatten (20h)

Totalt har 1446 timmar prioriterats bort av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Inträffar oförutsedda händelser görs en omprioritering vid varje enskilt fall.  

Uppföljning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden följer upp antalet kontroller i del- och
helårsredovisningarna samt att miljö- och samhällsbyggnadschefen rapporterar muntligen
till nämnden då det finns avvikelser, t.ex. risk för att alla kontroller/arbetsuppgifter inte
kommer att genomföras under året.

Förvaltningen kommer att följa upp nedanstående händelser i slutet av 2023. 
 

 ärenden (totalt antal nya under året) 
 avslutade ärenden under året 
 öppna ärenden 31/12 
 delegationsbeslut/tillstånd 
 klagomål  

Bilagor 

Bilaga 1. Behovsutredning 2023-2025

Femöre naturreservat och
Biotopskyddsområdet
Stenvikshöjden  40  60  40  0 

Summa  1249  1873  1648  435 
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Tillsynsplan för folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och
vissa receptfria läkemedel 2023

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

1. Fastställer Tillsynsplan för folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och vissa receptfria
läkemedel 2023.

2. Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att
kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel
(exklusive apotek). Nämnden är även sedan 2022 skyldig att kontrollera den som säljer
tobaksfria nikotinprodukter enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har planerat resurs om 100 timmar för ovanstående
arbetsuppgifter under 2023.

3. Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag till ”Tillsynsplan för
folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och vissa receptfria läkemedel 2023”.

Beslutsunderlag
Förslag till tillsynsplan för folköl, tobak, tobaksfria nikotinprodukter och vissa receptfria
läkemedel 2023

Nils Erik Selin Andreas Edhag
Miljö- och samhällsbyggnadschef Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslut till:
MSF Miljö

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Edhag

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
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Tillsynsuppdraget 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tillsynsansvar enligt lag om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Nämnden är också jämlikt alkohollagen (2010:1622) skyldig att
kontrollera den som säljer eller serverar folköl samt enligt 20 § lag om handel med vissa
receptfria läkemedel (2009:730) kontrollera handlare som säljer receptfria läkemedel
(exklusive apotek). Nämnden är även skyldig att kontrollera den som säljer tobaksfria
nikotinprodukter enligt lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.
 
Tobak 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att lagen följs när det gäller  

 hälsovarningar, produktpresentation och identitets- och säkerhetsmärkning på
försäljningsställen 

 tillhandahållande av tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare på försäljningsställen 

 marknadsföring på eller i anslutning till försäljningsställen  
 
samt tillsammans med Polismyndigheten utöva tillsyn över att lagen följs avseende 

 tillhandahållande av nya tobaksvaror på försäljningsställen 

 försäljning av tobaksvaror 

 anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, elektroniska cigaretter
och påfyllningsbehållare samt egenkontroll 

 åldersgräns
 
Folköl 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll är att informera handlarna om
försäljningsreglerna och om skyldigheten att ha en särskild tillsyn över folkölsförsäljningen,
så snart en handlare har gjort en anmälan enligt 5 kap 5 § andra stycket alkohollagen.
Nämnden bör i sin tillsyn över handeln med folköl ha särskild uppmärksamhet på hur
egenkontrollen fungerar. 

Den som säljer folköl till underåriga, langare, onyktra personer eller den som inte kan visa
upp ett egenkontrollprogram eller som på annat sätt bryter mot alkohollagen, riskerar en
varning eller försäljningsförbud om 6 månader eller 12 månader, vid upprepad eller allvarlig
försummelse. Den som lämnar ut varan eller säljer öl utan att ha rätt till det, kan dömas till
böter eller fängelse i högst 6 månader. 
 
Läkemedel 
Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel är det tillsynsmyndigheten, i detta
fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som ska kontrollera efterlevnaden av
regelverket och Läkemedelsverket som har det övergripande tillsynsansvaret och
sanktionsmöjligheterna. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska rapportera funna brister
till Läkemedelsverket som då kan vidta åtgärder.  

Sammanfattning av tillsyn 2022 

2022 har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden haft tillsynsansvaret för tobak, folköl och
receptfria läkemedel. 1 augusti 2022 trädde en ny lag i kraft vilket innebär en
anmälningsplikt för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, enligt 24 § i lag (2022:1257)
om tobaksfria nikotinprodukter är kommunen ansvarig att utöva tillsyn över försäljningen av
dessa produkter. Under hösten 2022 tilldelades Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden



tillsynsansvaret för tobaksfria nikotinprodukter. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har i samband med det nya tillsynsansvaret arbetat med att ta fram anmälningsblankett,
information på hemsida samt kommunicerat med försäljningsställen som kunde tänkas
beröras av den nya lagstiftningen.
 
Vid den tillståndsprövning som gjorts under 2022 i samband med att handlare sökt tillstånd
att sälja tobak i enlighet med den nya lagen har alla sökanden kontrollerats utifrån
lämplighet (personlig och ekonomisk), att verksamheten kommer bedrivas i enlighet med
lagkraven, att egenkontrollprogram finns samt att yttrande från polisen har inhämtats. Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden har hanterat ett ärende gällande tillståndsprövning under
2022.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under 2022 utfört yttre tillsyn på samtliga
försäljningsställen som har tillstånd för försäljning av tobak och liknande produkter. Under
2022 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit vid en länsgemensam
tillsynsdag då tillsyn utfördes tillsammans med representanter från Skatteverket samt polis.
Ingen tillsyn av folköl eller vissa receptfria läkemedel har genomförts under 2022.

Det har under året inkommit klagomål riktat mot försäljningsställen för tobak och liknande
produkter. Klagomål har berört försäljning av tobaksprodukt till minderåriga. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden har följt upp samtliga klagomål som inkommit under året. Det
har inom övriga tillsynsområden inte inkommit några klagomål eller anmälningar rörande
missförhållanden eller annan oro. 

Tillsynsplan 2023

I kommunen finns idag ca 10 handlare som har tillstånd att sälja tobak enligt den nya lag
om tobak och liknande produkter som trädde i kraft den 1 juli 2019. Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden uppskattar att det idag även finns ca 10 handlare som bedriver
försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. Det finns också 9 anmälda handlare som säljer
folköl och 6 anmälda handlare för receptfria läkemedel.
 
Målsättningen är att samtliga handlare som har tillstånd att sälja tobak ska få ett yttre
tillsynsbesök och en inre tillsyn under 2023 samt att vid behov gå vidare med uppföljande
tillsyn vid påträffade brister. Tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter ska initieras och
målsättning är att samtliga handlare som anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter
ska få ett tillsynsbesök under 2023. Tillsyn av handlare som säljer folköl eller receptfria
läkemedel är inte prioriterat under 2023 och kommer enbart att genomföras i mån av tid.

Skulle några missförhållanden upptäckas kommer lämpliga åtgärder att vidtas.  
Utöver detta tillkommer tillsyn påkallad av tips från allmänheten och polis.
I behovsutredningen som finns som bilaga till Kommunal tillsynsplan inom miljö- och
hälsoskydd 2023-2025 har nämnden räknat med att denna tillsyn kommer innebära ca 100
h handläggning under 2023.  
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Verksamhetsplan 2023-2025 
 

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Godkänner förslag till verksamhetsplan 2023-2025 

2. Sammanfattning  
 

De ekonomiska ramarna för 2023 utökas från 37 4272 tkr till 39 187 tkr, en ökning med ca 
med 1,9 miljoner kr. Förändringen består till stor del av kompensation för ökade kostnader 
och löner och en särskild satsning där nämnden har fått ytterligare 750 tkr för att förstärka 
inom bygglov. Vidare så har det skapats utrymme i budgeten för att förstärka med en tjänst 
inom miljöområdet genom att anslaget för konsultkostnader har minskats. Med dessa 
förändringar så är bedömningen att verksamheten kommer kunna bedrivas på ett 
ändamålsenligt och effektivt sätt under 2023.  

Investeringsvolymen är på drygt 18 miljoner kr under 2023 för att därefter minska 
efterföljande år.  

Förvaltningen och nämnden har arbetat med nya mål för verksamheten under hösten och 
de flesta av målen är omarbetade. Det har även tillförts nya mått för att mäta 
måluppfyllelsen. 

 
Beslutsunderlag  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2023-2025 

 

 
 
 
Nils Erik Selin  
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Inledning 
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 9 november om Mål och budget 2023–2025 (bilaga 
Mål och budget 2023–2025, beslutad av KF 22-11-09).  

Enligt budgetreglerna (se Mål och budgetdokumentet) ska nämnderna innan det aktuella 
budgetåret startar anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen görs för hela 
budgetperioden 2023 - 2025 för att skapa långsiktighet i arbetet.  

Förslag till verksamhetsplan ska behandlas i facklig samverkan som informationsärende 
innan beslut tas i nämnderna. 

 
Ekonomi 

Internbudget 2023 - 2025 
(Tkr)   Årsprognos Förändr M & B 
   per oktober Budget mot  budg   
NETTOKOSTNAD 2022 2022 2022 2023 

11 Nämnverksamhet -663 -663 -19  -682  
20 Infrastruktur gemensam adm -2 694 -2 786 -225  -3 011  
22 Fysisk o tekn planering o vsh -3 468 -3 746 523  -3 223  
25 Gator och vägar -17 115 -17 053 -405  -17 458  
26 Park, torg o allmäna platser -6 225 -6 352 -399  -6 751  
27 Miljö- och Hälsoskydd -1 962 -1 998 -668  -2 666  

S:a Nettokostnad -32 127 -32 598 -1 193  -33 791  

(Tkr)   Årsprognos Förändr M & B 
   per oktober Budget mot  budg   
INTÄKTER 2022 2022 2022 2023 

11 Nämnverksamhet 0 0 0  0  
20 Infrastruktur gemensam adm 32 0 0  0  
22 Fysisk o tekn planering o vsh 3 038 2 750 620  3 370  
25 Gator och vägar 211 170 -30  140  
26 Park, torg o allmäna platser 22 20 0  20  
27 Miljö- och Hälsoskydd 2 047 1 734 132  1 866  

S:a Intäkter 5 350 4 674 722  5 396  

(Tkr)   Årsprognos Förändr M & B 
   per oktober Budget mot  budg   
KOSTNADER 2022 2022 2022 2023 

11 Nämnverksamhet -663 -663 -19  -682  
20 Infrastruktur gemensam adm -2 726 -2 786 -225  -3 011  
22 Fysisk o tekn planering o vsh -6 506 -6 496 -97  -6 593  
25 Gator och vägar -17 326 -17 223 -375  -17 598  
26 Park, torg o allmäna platser -6 247 -6 372 -399  -6 771  
27 Miljö- och Hälsoskydd -4 009 -3 732 -800  -4 532  

S:a Kostnader -37 477 -37 272 -1 915  -39 187  
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Investeringsbudget 2023 – 2025 
Investeringar Investeringsbelopp 

tkr 2023
Investeringsbelopp 

tkr 2024 
Investeringsbelopp 

tkr 2025

GIS instrument 100     
Park/torg/badplatser/allmänna ytor 3 000 3 000 3 000
Upprustning bryggor, Jogersöbadet 3 000     
ÖST-VÄST Prisman/Torg 1 500     
Utveckling Läget – Gästhamnsområdet 1 500     
Broar/tunnlar, upprustning 19 olika objekt 1 500     
Beläggningsunderhåll 7 500 7 500 7 500
Utveckling Ramdalshamnen – Gästhamnsområdet   1 000   
Utveckling Järntorget   4 000   
GIS flygfoto     500
        

Summa tkr 18 100 15 500 11 000

 
  
Till investeringsreserven  
Nya exploateringsprojekt, anslutningsvägar till nya 
bostäder,  industrimark etc. 

3 000 3 000 3 000

 
 

Nämndens arbete med kommunmålen 

Nämndens verksamhet ska planeras och genomföras så att nämnden bidrar till 
kommunmålen. Om det specifika kommunfullmäktigemålet för 2023 inte kan brytas 
ned inom nämndens ansvarsområde har nämnden att sätta kompletterande 
nämndmål inom ramen för kommunmålsbeskrivning. Om ett Kommunfullmäktigemål 
inte är direkt riktade till en specifik nämnd ska samtliga nämnder arbeta med målet.   

Verksamhet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning 
som kundorienterad service.  
 
Nämnden ansvarar för följande verksamheter: 

 Detaljplanering, 
 Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, 

mark- och rivningslov, 
 Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö-, livsmedels- och 

tobakslagstiftning,  
 Naturvård, 
 Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd, 
 Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, ansvar för stomnät i plan och höjd och 

tillhandahåller geografisk information till allmänhet och intern verksamhet, 
 Gator, gång- och cykelvägar samt parker och annan allmän platsmark. Förvaltning 

och drift sköts på uppdrag av Kustbostäder AB. 
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Nämndens arbete med kommunmålen  
 

Mod och framtidstro 
I Oxelösund råder mod och framtidstro.  

I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta 
mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. 
Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda 
exempel lyfts. 

Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar 
arbetet. 

Kommunfullmäktiges mål 

- Genom att stärka kommunens attraktionskraft som turist- och 
boendeort bidrar alla nämnder och bolag till att antalet invånare i 
Oxelösund årligen ökar med minst 90 personer jämfört med 
föregående år.  Redovisas i delårsrapport (D) och bokslut (B). 

- Andelen sysselsatta bland Oxelösunds befolkning i arbetsför ålder 
ökar jämfört med föregående år. (D/B) 

- Alla nämnder och bolag tillvaratar möjliga effektiviseringar inom sitt 
ansvarsområde som bryter mönster och prövar nya kostnadseffektiva 
arbetssätt. (D/B) 

 

KF‐mål  Nämndmål  Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023  2024  2025 

Genom att stärka kommunens 
attraktionskraft som turist- och 
boendeort bidrar alla nämnder 

och bolag till att antalet invånare 
i Oxelösund årligen ökar med 
minst 90 personer jämfört med 

föregående år 

Attraktiv Skärgårdsmiljö Inventering av enskilda 
avlopp, antal områden 

0 1 1 1 

God planberedskap för bostäder Bostäder i nya detaljplaner, 
antal 

30 40 40 40 

 Andelen sysselsatta bland 
Oxelösunds befolkning i 

arbetsför ålder ökar jämfört med 
föregående år 

God planberedskap för 
företagsmark 

Antal hektar ändamålsenlig 
företagsmark  

x x x  x 
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Trygg och säker uppväxt  

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

I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda 
studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt 
deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i 
trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö 

Kommunfullmäktiges mål 

- Kunskapsresultaten för elever från årskurs ett till sex i Oxelösund är minst 
i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner (UN). (B) 

- Trygghet bland barn och ungdomar i Oxelösund ökar jämfört med 
föregående år. (B) 

- 100 Ungdomar erbjuds årligen ferieplatser i kommunal verksamhet. (D/B) 
 

KF‐mål  Nämndmål  Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023  2024  2025 

 100 Ungdomar erbjuds årligen 
ferieplatser i kommunal 

verksamhet 

Kontinuerligt erbjuda feriearbeten Antal sommarjobbare 0 2 2 2 

       

 Trygghet bland barn och 
ungdomar i Oxelösund ökar 
jämfört med föregående år 

Inga mörka och otrygga allmänna 
platser 

 

Gatu/park belysning, nya 
åtgärder, platser, sträckor 

2 2 3 3 

Trygga och säkra gator/GC-vägar, 

 

Siktröjning, trafikåtgärder 

Antal åtgärder 

20  20  15  15 

-  
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God folkhälsa 
Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas 
positivt. 

I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och 
inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård 
samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. 

 

 

Kommunfullmäktiges mål 

- Bruk av tobak och alkohol bland barn och ungdomar i Oxelösund 
minskar jämfört med föregående år (KS, KFN, UN, VON). (B) 

- Fler invånare använder de möjligheter som finns för att delta i 
kommunens utveckling jämfört med föregående år. (D/B) 

- Fler invånare deltar i kommunala verksamheter och aktiviteter som 
främjar kultur, friskvård och hälsa jämfört med föregående år (D/B) 

 
KF‐mål  Nämndmål  Mått för nämndmål och 

datakälla 
Ingångsvärde / 

Bokslutsvärde (år) 
Målvärde 

2023  2024  2025 

 Fler invånare använder de 
möjligheter som finns för att delta 
i kommunens utveckling jämfört 

med föregående år 

Utveckla medborgardialogen 
utöver lagkrav. 

Antal erbjudanden, åtgärder 
tillfällen 

2 2 2 2 
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Trygg och värdig ålderdom 
Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. 

I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att 
bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade 
insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade 
samt ges med gott bemötande. 

Kommunfullmäktiges mål 

- Andel äldre (65+) i Oxelösund som känner sig trygga ökar jämfört 
med föregående år genom äldres deltagande i kommunala 
trygghetsskapande aktiviteter. (B) 

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda 
boende är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i 
likvärdiga kommuner (VON, KFN, KS, KBAB). (B) 

- Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst 
är minst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i likvärdiga 
kommuner (VON, KFN, KS). (B) 

- Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 
dagar är högst i nivå med genomsnittet vid senaste mätning i 
likvärdiga kommuner (VON). (B) 

 

KF‐mål  Nämndmål  Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023  2024  2025 

Andelen brukare som är ganska 
eller mycket nöjda med sitt 

särskilda boende är minst i nivå 
medgenomsnittet i likvärdiga 

kommuner. 

Tillsyn av äldreboenden och 
hemtjänst 

Hälsoskyddstillsyn 

Antal objekt 

2 2 x x 
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Attraktiv bostadsort (beskrivning) 
Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal 
servicenivå. 

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

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

Kommunfullmäktiges mål 

- Nöjdhet bland elever och föräldrar i förskola och skolor i Oxelösunds 
kommun ökar jämfört med föregående år (UN). (B) 
 

- Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens 
näringslivsklimat ökar jämfört med föregående år. (B) 

 
- Kommuninvånares upplevelse av gott bemötande och enkelhet att 

komma i kontakt med kommunens verksamheter ökar jämfört med 
föregående år. (B) 

  

KF‐mål  Nämndmål  Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (2021) 

Målvärde 

2023  2024  2025 

 Företagarnas sammanfattande 
omdöme om kommunens 

näringslivsklimat ökar jämfört 
med föregående år 

Att med stöd av rätt information, 
gott bemötande och tydlighet 

förenkla för företagande 

NKI Bygglov 

Livsmedel 

Miljöbalkstillsyn 

61 

66 

70 

62-69 

62-69 

62-69 

62-69 

62-69 

62-69 

62-69 

62-69 

62-69 

Kommuninvånares upplevelse 
av gott bemötande och enkelhet 

att komma i kontakt med 
kommunens verksamheter ökar 

jämfört med föregående år. 

Att med stöd av rätt information, 
gott bemötande och tydlighet 
förenkla för kommuninvånare 

Ny servicemätning som 
genomförs i mars 

Enkelhet samt tydlighet via e-
post 

enkelhet och tydlighet 
telefoni 

bemötande via telefoni 

 

 

Index 

 

wesIndex 

Index 

 

 

 

Blir 
jämför
elsevä

rde 

 

 

 

>result
atutfall 
2023 

 
 
 
 
 
>result
atutfall 
2024 
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Hållbar utveckling (beskrivning)
Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för 
framtiden och för kommande generationer.  

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

 

Kommunfullmäktiges mål 

- Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 
ska 2023 – 2025 vara 0,0 %. (D/B) 

- Nettokostnadsandelen skall 2023 vara max 99%, 2024 100 % och 2025 

100 %. (D/B) 
- Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30% (KS). (B) 
- Kommunens värde för hållbart medarbetarengagemang bland 

kommunens anställda ökar jämfört med föregående år. (B) 
- Sjukfrånvaron hos kommunanställda minskar jämfört med föregående 

år. (D/B) 
- Balansen mellan kvinnor och män i kommunens största yrkesgrupper 

utvecklas mot en jämnare fördelning jämfört med föregående år. (D/B) 
- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska mängden 

uppkommet avfall reduceras och återvinning öka jämfört med 
föregående år (D/B) 

- För minskad negativ miljö- och klimatpåverkan ska alla planerade 
nybyggnationer och större ombyggnationer uppfylla kriterier för 
”Gröna lån” (KS, MSN, Bolagen). (B) 

 

 

 

KF‐mål  Nämndmål  Mått för nämndmål och 
datakälla 

Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023  2024  2025 

Sjukfrånvaron hos 
kommunanställda minskar 
jämfört med föregående år 

Sjukfrånvaron ska vara mindre än 
5 procent 

Personalstatistik 4,6? <5 <5 <5 
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Nämndens egen styrning i övrigt 
Utöver arbetet med Kommunmålen kan det även finnas behov att specificera nämndens egen styrning av förvaltning och verksamhet. Under 
denna rubrik kan nämnden, om så önskas, komplettera VP med ytterligare insatser och uppföljningar som behövs för att styra och svara upp 
mot grunduppdrag. Konkreta och uppföljningsbara mål och mått för nämndens styrning i övrigt görs i tabellerna nedan. 

 

Övriga Nämndmål 
 

Vad och syfte (varför) 

 

Mål  Mått och datakälla  Ingångsvärde / 
Bokslutsvärde (år) 

Målvärde 

2023  2024  2025 

Hållbar utveckling Värna om den tätortsnära naturen Olika aktiviteter 

2023, 1 GIS skikt 

0 1 2 2 

Hållbar utveckling Prioritera byggande nära befintlig 
infrastruktur, Ex. VA, gator, 

skolor, kollektivtrafik 

Antal positiva planbesked 
nära befintlig infrastruktur 

1 2 2 2 

Hållbar utveckling Verka för minskad 
energianvändning 

Antal kunder på 
energirådgivningen 

 

50 40 40 40 

Hållbar utveckling Verka för ökad biologisk mångfald Antal aktiviteter 

Ex. Slåtterängen 

Frihugga ekar 

3 4 3 3 
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God folkhälsa 

 

Främja cyklandet i Oxelösund Allmänna cykelpumpar  
 

1  2  2  2 

Ny cykelplan 0  1  0  0 

Offentlig cykelräknare 0  0  1  0 

 

 

God folkhälsa 

Trygg och värdig ålderdom 

 

 

Befolkningen i Oxelösunds 
kommun ska ha nära till natur och 

rekreation, skapa fler allmänna 
platser för möten och aktiviteter 

 
 

Nya eller åtgärdade 
platser 

antal 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

     1     

God folkhälsa Attraktiva åretruntbad Översyn av befintliga, 

antal 

0  1  2  2 

God folkhälsa Giftfria utemiljöer, Gatustädning, 
sopningsintervall 

Hela kommunen 

Centrum 

 

 

 

3 

100 
 

 

 

3 

100 

 

 

4 

100 

 

 

4 

100 

Egeninitierad tillsyn av 
förorenade områden,  

Antal objekt 

0  2  5  3 

Trygg och värdig ålderdom Förbättra tillgängligheten i den 
yttre miljön i Oxelösund i dialog 

med medborgarna 

Antal åtgärder 8  5  5  5 
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Nyckeltalsuppföljning 
Nämnder följer utvecklingen inom bygglov särskilt. Här presenteras två mått. Tiden från att 
en ansökan lämnas in till att ett bygglovsbeslut är fattat, samt andelen bygglov som ges inom 
tio veckor från att en bygglovsansökan är komplett. 
 
 

Mått  Syfte (varför)  Datakälla  Jämförelsevärde (år)  Uppföljningstillfälle 
Bygglovtider Mäta effektivitet Ärendesystem 6,5 veckor Varje månad
Andel bygglov 
inom 10 v. 

Mäta effektivitet 
och bevaka 
intäkter 

Ärendesystem 94% Varje månad 
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Uppföljning 

Miniminivå för uppföljning som gäller för samtliga nämnder: 
Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret samt uppföljning av 
nämndens arbete med kommunmålen per mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. 
Per mars fokuseras uppföljningsarbetet med kommunmålen på att det finns aktiviteter i 
handlingsplanen kopplade till nämndmålen. För helåret görs dessutom ett bokslut med 
årsredovisning.  

Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapporten och 
bokslutsredovisningen tas upp till kommunfullmäktige. I kommunfullmäktiges mål framgår 
om de ska följas upp med mått i både delårs- och i bokslutsredovisningen (D/B) eller enbart i 
bokslutsredovisningen (B).  

Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat 
budgetöverskridande eller bristande måluppfyllelse kommer att hanteras.  

Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska 
redovisas vid prognostiserat underskott.  

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

Uppföljning av ”Nämndens styrning i övrigt” görs på nämndnivå men kräver ingen 
rapportering till kommunfullmäktige. 

(X-nämndens uppföljning utöver miniminivån) 
Skriv här om nämnden avser göra ytterligare uppföljningar, annars kan rubriken tas bort. 

Fortsatt process VP/HP 
Efter att verksamhetsplanen har antagits av nämnden ska handlingsplaner (se bilaga mall 
Handlingsplan) tas fram på förvaltnings- och enhetsnivå. Handlingsplanen ska beskriva de 
konkreta åtgärder/aktiviteter som planeras i syfte att nå nämndens mål samt vilken funktion 
som ansvarar för vilka delar. Handlingsplanen beslutas av respektive ansvarig chef.  

Handlingsplanerna ska vara färdiga senast i februari. Handlingsplanerna innehåller konkret  

• vad som planeras för att nå kommunfullmäktiges och nämndens mål  

• varför detta görs kopplat till förväntad effekt som leder mot målet 

• vem/funktion som ansvarar för genomförandet  

• när insatser i handlingsplanen ska vara genomförda (ange Q1, Q2…) 

• hur uppföljningen ska göras 

 

Förvaltningsledningen säkerställer att förvaltningens handlingsplaner gemensamt svarar upp 
mot nämndens verksamhetsplan genom att sammanställa alla handlingsplaner i ett 
gemensamt dokument som senare läggs in i Stratsys. 
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Det är varje enskild medarbetares arbetsinsats som avgör hur väl kommunen lyckas med 
åtagandena i verksamhetsplan och handlingsplan. För att skapa den delaktighet som krävs 
ska varje enskild medarbetares uppdragsbeskrivning ha en koppling till handlingsplanen. 

Uppföljningen ska på samma sätt göras utifrån den enskilda medarbetaren, handlingsplanen 
och verksamhetsplanen.  

Aktiviteterna och dess genomförandegrad i handlingsplanerna följs upp vid förvaltningens 
uppföljningsmöten med kommunchefen.  
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Bilagor:   

- Mål- och budget 2023–2025 

- Mått för uppföljning av Kommunfullmäktigemål 2023–2025 

- Standard för mål 

- Investeringsbudget antagen av Kommunfullmäktige 

- Internbudget 

- Mall handlingsplan 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-11-24 MSN.2022.16

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Återrapportering av den första delårsuppföljningen av
internkontrollplan 2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Uppföljningen visar att kontrollpunkt nr 4 gällande inköp och upphandling nu är genomförd
och fått godkänt resultat utan anmärkning. Granskningen är genomförd av inköps- och
upphandlingsenheten inom ekonomiavdelningen.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2022

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Handläggare (för kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänna uppföljningen av kontroll nr 4 i intern kontrollplan 2022.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp
1 gång per år. Kontrollpunkterna 1, 2 och 3 följdes upp och beslutades i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdesdatum 2022-06-02. Den återstående
kontrollpunkten nr 4 gällande inköp och upphandling har nu genomförts och avser
perioden 2021-11-01 till och med 2022-04-30



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2022

Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens Ansvarig

1 Kompetensförsörjning Att riskanalyser
genomförs och
handlingsplaner
upprättas.

Bristande kompetens,
ökande sjukfrånvaro,
svårigheter att rekrytera,
hög personalomsättning

3 Att delårsanalys görs
avseende personalläget
samt att uppföljning görs
av genomförda
rekryteringar.

2 ggr/år FC

2 Tillsyn inom PBL Uppföljning av
tillsynsplan

Att rättssäkerheten hotas
och risken för olyckor ökar.

4 Uppföljning av genomförd
tillsyn

2 ggr/år Enheten

3 Nämndbeslut
förelägganden

Att beslutade
förelägganden och
sanktionsavgifter/viten
verkställs

Att förelägganden inte har
den effekt som är tänkt i
lagen

4 Uppföljning av
nämndbeslut.

2 ggr/år Enheterna

4 Inköp/upphandling Kontroll att inköp gjorts
av behörig personal och
i enlighet med rutiner

Att köp görs utanför
ramavtal och i strid med
gällande lagar och rutiner

3 Genomgång av inköp som
gjorts över 20 000 kr under
delåret och kontrollera att
de gjorts enligt rutiner och
av rätt person. Undantaget
Kustbostäder, Oxelö
Energi, NCC Roads.

2 ggr/år Enheter/Ekonomi



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2022-12-01 MSN.2022.16

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Andra delårsuppföljningen av internkontrollplan 2022

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

3. Resultat av uppföljning av intern kontrollplan
Kompetensförsörjning. Analys av personalläget görs kontinuerligt och rapporteras i
uppföljningarna, tertialrapport, delårsrapport och årsredovisning. Cirka 1-2 månader efter
att en medarbetare påbörjat sin anställning genomförs ett uppföljningssamtal. Där
kompetensbrist uppstår används konsultstöd som komplement.

Tillsyn inom PBL. Tillsynsarbetet med tillhörande uppföljning har fungerat i betydligt högre
grad än tidigare. Rutinbeskrivningen har utvecklats och tillsynsarbetet har utförts i större
enlighet med tillsynsplan.

Nämndbeslut förelägganden. Miljöenhetens beslutade ärenden med sanktion, viten och
förelägganden har verkställts. Bygglovenhetens beslutade förelägganden, sanktionsavgifter
och viten har verkställts.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Godkänna den andra delårsuppföljningen av intern kontrollplan 2022.

Godkänna föreslagna åtgärder och att Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen-
återrapporterar vad som gjorts i nästa uppföljning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fastställt en intern kontrollplan för sina egna
verksamheter för år 2022. Interna kontrollplanen innehåller 4 kontroller och ska följas upp
2 gång per år enligt fastställt internkontrollsreglemente. Den andra uppföljningen har nu
genomförts och avser perioden 2022-05-01 till och med 2022-10-31.

Uppföljningen visar att 3 av 4 kontroller är godkända:

1. Kompetensförsörjning

2. Tillsyn inom PBL

3. Nämndbeslut förelägganden

Uppföljningen visar att 1 av 4 kontroller har brister och är inte godkända:

4. Inköp/upphandling



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2022-12-01 MSN.2022.16

Inköp/upphandling. Underlaget lämnades till ekonomiavdelningen 2022-11-17.
Ekonomiavdelningen har meddelat att granskningen kommer att ske under januari 2023.
Uppföljningen till nämnden kommer att återkopplas i nära anslutning till denna period.

Beslutsunderlag
Intern kontrollplan år 2022

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Handläggare MSF (för kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (för kännedom)
Revisorerna (för kännedom)



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2022

Område Moment Leder till Risk Metod Frekvens Ansvarig

1 Kompetensförsörjning Att riskanalyser
genomförs och
handlingsplaner
upprättas.

Bristande kompetens,
ökande sjukfrånvaro,
svårigheter att rekrytera,
hög personalomsättning

3 Att delårsanalys görs
avseende personalläget
samt att uppföljning görs
av genomförda
rekryteringar.

2 ggr/år FC

2 Tillsyn inom PBL Uppföljning av
tillsynsplan

Att rättssäkerheten hotas
och risken för olyckor ökar.

4 Uppföljning av genomförd
tillsyn

2 ggr/år Enheten

3 Nämndbeslut
förelägganden

Att beslutade
förelägganden och
sanktionsavgifter/viten
verkställs

Att förelägganden inte har
den effekt som är tänkt i
lagen

4 Uppföljning av
nämndbeslut.

2 ggr/år Enheterna

4 Inköp/upphandling Kontroll att inköp gjorts
av behörig personal och
i enlighet med rutiner

Att köp görs utanför
ramavtal och i strid med
gällande lagar och rutiner

3 Genomgång av inköp som
gjorts över 20 000 kr under
delåret och kontrollera att
de gjorts enligt rutiner och
av rätt person. Undantaget
Kustbostäder, Oxelö
Energi, NCC Roads.

2 ggr/år Enheter/Ekonomi



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-12-01 MSN.2022.33

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324
0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se

Internkontrollplan 2023

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut

2. Sammanfattning

Beslutsunderlag
Internkontrollplan MSN för år 2023
MSN:s riskanalys för internkontroll 2023

Nils Erik Selin Dennis Gustafsson
Miljö- och samhällsbyggnadschef Förvaltningsassistent

Beslut till:
Handläggare MSF (för kännedom)
Internkontrollansvarig KSF (För kännedom)
Revisorerna (för kännedom)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Dennis Gustafsson

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa internkontrollplan för Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden 2023.

Nämnden ska, inom sitt område, se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som kommunfullmäktige bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och på en rimlig
nivå samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt (kommunallagen 6
kap 6 §).

Enligt Oxelösund kommuns reglemente för internkontroll ansvarar nämnden för att
internkontroll upprättas, fastställs, revideras och följs upp årligen. Kommunstyrelsen har
det övergripande ansvaret.

Förvaltningen presenterade sin riskanalys med avseende på internkontroll för nämnden i
samband med en workshop genomförd 2022-10-18.

Nämnden genomförde vid detta tillfälle en egen riskanalys med förvaltningens riskanalys
som underlag.

Nämnden gjorde även ett urval av förvaltningens föreslagna risker med tillhörande
kontrollpunkter samt förslog egna.

Förvaltningens förslag till internkontrollplan 2023 följer till fullo de prioriteringar och val av
kontrollpunkter som nämnden valde vid workshopen.

De kontrollpunkterna som föreslås presenteras i bifogat förslag till kontrollplan.



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Intern kontrollplan 2023

Område och risk Kontrollera/Granska Konsekvens vid brist Risk Kontrollmetod Frekvens Ansvarig

1 Arbetsmiljö
– Hög personal-
omsättning

Kontrollera
personalstatistik

Sämre arbetsmiljö och
kontinuitet. Även
kunskapstapp

12  Följ upp anledningarna till
uppsägning när
personalvakanser
uppstår.

 Gör riskbedömning när
vakanser uppstår (kopplar
till arbetsbelastning och
arbetsfördelning)

2 ggr/år FC

2 Handläggning av
ärenden
-Otillbörlig påverkan

Kontrollera om personal
blivit otillbörligt
påverkad.

Dålig arbetsmiljö, felaktiga
beslut, bristande
förtroende, hög
arbetsbelastning,
sjukskrivningar.

12 Lyft frågan om personal
har utsatts för otillbörlig
påverkan på APT.
Kontrollera mot
Oxelösunds kommuns
"Riktlinjer för hantering av
otillbörlig påverkan" samt
"Riktlinjer om muta,
korruption och jäv för
anställda och
förtroendevalda i
Oxelösunds
kommunkoncern".

I första steget genomförs
en informationsinsats kring
otillbörlig påverkan.

I andra steget sker kontroll
av att området har följts
upp på arbetsplatsträffar
eller andra relevanta forum
med medarbetare under
året. Kontrollera mot APT-
protokollet att detta lyfts.

2 ggr/år FC



3 Handläggning av
ärenden
- Hot och våld

-Kontrollera om
riskbedömning samt om
rutiner och riktlinjer är
aktualiserade.

Kontrollen görs i syfte att
förebygga risken för hot
och våld.

Dålig arbetsmiljö, felaktiga
beslut, bristande
förtroende, hög
arbetsbelastning,
sjukskrivningar.

12 Lyft frågan om hot och våld
APT.

I första steget redogör för
Oxelösunds kommuns
"Riktlinjer för hantering av
otillbörlig påverkan".

I andra steget görs en
aktualiserad riskbedömning
för hot och våld enligt
Arbetsmiljöverkets blankett
och/eller testet på
suntarbetsliv.se. Görs
enhetsvis. Varje enhet
redogör för sitt resultat.
Blanketterna samlas in
som underlag för att föreslå
åtgärder i samband med
uppföljning av internkontroll
samt det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Vid
behov föreslås
aktualisering av rutiner och
riktlinjer.

2 ggr/år FC samt
samordnare för
internkontrollen.

4 Handläggning av
ärenden
- Ej aktualiserade
stöddokument
(rutiner, riktlinjer,
blanketter och mallar)
kan resultera i
felaktiga beslut,
fördröjda ärenden.

Kontrollera om rutiner,
riktlinjer, blanketter och
mallar inom respektive
enhet är aktualiserad

Ökad arbetsbelastning,
sjukfrånvaro, hot och våld,
bristande förtroende och
rättssäkerhet.

9 Varje enhet kontrollerar om
stöddokumentationen är
uppdaterad. Svar samt
förslag på handlingsplan
på eventuella åtgärder
skickas till samordnare för
internkontrollen.

2 ggr/år Samordnare för
respektive enhet
samt samordnare
för interkontrollen.



Risknivå:

5 Handläggning av
ärenden
- Nämndens beslut
verkställs inte

Kontrollera att nämndens
beslut har verkställts.

Ej demokratiskt och
rättssäkert.

8 För att säkerställa att
nämndens beslut efterlevs
och verkställs genomförs
stickprov av beslut som listas
i nämndens mötesprotokoll.
Minst ett beslut per enhet från
varje sammanträde följs upp.

Svar samt förslag på
handlingsplan på eventuella
åtgärder skickas till
samordnare för
internkontrollen.

2 ggr/år Samordnare för
respektive enhet
samt samordnare
för interkontrollen.

1-3 : Låg
4-6 : Medel
8-12 : Hög
16 : Mycket hög



Riskanalys med avseende på MSN:s internkontroll 2023
 - Nettolista (MSN:s valda risker och kontrollpunkter i samband med workshop 2022-10-18 

Riskanalys
Område Risk

Här anger ni risker inom verksamheten 
(OBS! Endast 1 st risk per kolumn)

Konsekvens (Ex: Miljö-mässiga, 
ekonomiska, juridiska, demokratiska, 
förtroende-relaterade, säkerhets-mässiga, 
hälso-mässiga, arbetsmiljö-mässiga etc.)

Förslag på vad som ska kontrolleras (Ex: 
"Kontrollera att beslutad tillsyn har 
genomförts")

Förslag på hur kontrollen ska göras (Ex: 
Kontrollera genomförd tillsyn mot beslutad 
tillsynsplan.)

Frekvens Kontrollansvarig (Vem 
ansvarar för att själva 
kontrollen genomförs. Ange 
enhet samt befattning: Ex: 
Miljö-enheten, 
Miljösamordnare)

Sannolikhet Konsekvens Risk

Arbetsmiljö 
(Alla-enheter)

Hög personalomsättning. Sämre arbetsmiljö och kontinuitet. Även 
kunskapstapp.

Kontrollera personalstatistik.  -Följ upp anledningarna till uppsägning när 
personalvakanser uppstår.

-Gör riskbedömning när vakanser uppstår (kopplar 
till arbetsbelastning och arbetsfördelning)

-Följ upp i samband med delårsuppföljning av 
internkontrollen.

2 ggr/år Alla enheter, 
Förvaltningschef.

4 3 12

Handläggning av 
ärenden (Alla 
enheter)

Otillbörlig påverkan

Innefattar:
-Hot mot medarbetare (OBS! Nämndens 
förslag är att detta behandlas som separat 
risk. Se separat risk.)

-Ofredande

-Trakasserier

-Förtal och förolämpning (kränkning)

-Korruption (förskingring, mutbrott, jäv samt 
annan trolöshet)

Dålig arbetsmiljö, felaktiga beslut, bristande 
förtroende, hög arbetsbelastning, 
sjukskrivningar.

Kontrollera om personal blivit otillbörligt 
påverkad.

Lyft frågan om personal har utsatts för otillbörlig 
påverkan på APT. Kontrollera mot Oxelösunds 
kommuns "Riktlinjer för hantering av
otillbörlig påverkan" samt "Riktlinjer om muta, 
korruption och jäv för anställda och 
förtroendevalda i Oxelösunds kommunkoncern".

I första steget genomförs en informationsinsats 
kring otillbörlig påverkan.

I andra steget sker kontroll av att området har följts 
upp på arbetsplatsträffar eller andra relevanta 
forum med medarbetare under året. Kontrollera 
mot APT-protokollet att detta lyfts.

Följ upp i samband med delårsuppföljning av 
internkontrollen.

2 ggr/år Alla enheter, 
Förvaltningschef.

3 4 12

Handläggning av 
ärenden (Alla 
enheter)

Hot och våld (del av otillbörlig påverkan. 
Belyses dock som egen risk enligt nämndens 
förslag)

Dålig arbetsmiljö, felaktiga beslut, bristande 
förtroende, hög arbetsbelastning, 
sjukskrivningar.

 -Kontrollera om riskbedömning samt om 
rutiner och riktlinjer är aktualiserade.

Kontrollen görs i syfte att förebygga 
risken för hot och våld.

Lyft frågan om hot och våld APT. 

I första steget redogör för Oxelösunds kommuns 
"Riktlinjer för hantering av
otillbörlig påverkan".

I andra steget görs en aktualiserad riskbedömning 
för hot och våld enligt Arbetsmiljöverkets blankett 
och/eller testet på suntarbetsliv.se. Görs enhetsvis. 
Varje enhet redogör för sitt resultat. Blanketterna 
samlas in som underlag för att föreslå åtgärder i 
samband med uppföljning av internkontroll samt 
det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vid behov 
föreslås aktualisering av rutiner och riktlinjer. 

Följ upp i samband med delårsuppföljning av 
internkontrollen.

2 ggr/år Förvaltningsövergripande 
enheten: Förvaltningschef 
samt samordnare för 
internkontrollen.

3 4 12



Handläggning av 
ärenden (Alla 
enheter)

Ej aktualiserade stöddokument (rutiner, 
riktlinjer, blanketter och mallar) kan 
resultera i felaktiga beslut, fördröjda 
ärenden.

Ökad arbetsbelastning, sjukfrånvaro, hot 
och våld, bristande förtroende och 
rättssäkerhet. 

 -Kontrollera om rutiner, riktlinjer, 
blanketter och mallar inom respektive 
enhet är aktualiserad

Varje enhet kontrollerar om stöddokumentationen 
är uppdaterad. Svar samt förslag på handlingsplan 
på eventuella åtgärder skickas till samordnare för 
internkontrollen.
Följ upp i samband med delårsuppföljning av 
internkontrollen.

2 ggr/år Alla enheter, Samordnare för 
respektive enhet samt 
samordnare för 
interkontrollen.

3 3 9

Handläggning av 
ärenden (Alla 
enheter)

Nämndens beslut verkställs inte. Ej demokratiskt och rättssäkert. Kontrollera att nämndens beslut har 
verkställts.

För att säkerställa att nämndens beslut efterlevs 
och verkställs genomförs stickprov av beslut som 
listas i nämndens mötesprotokoll. Minst ett beslut 
per enhet från varje sammanträde följs upp.

Svar samt förslag på handlingsplan på eventuella 
åtgärder skickas till samordnare för 
internkontrollen.

Följ upp i samband med delårsuppföljning av 
internkontrollen.

2 ggr/år Alla enheter, Samordnare för 
respektive enhet samt 
samordnare för 
interkontrollen.

2 4 8



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2022-11-30 MSN.2022.36

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

Deltagare i planberedningen

1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till beslut
För Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens del utses ledamöter i Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens presidie att ingå i planberedningen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-16 att inrätta en gemensam beredning för planfrågor
bestående av ledamöter från Kommunstyrelsen och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
Vidare beslutade man att föreslå Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse ledamöter i
dess presidie till planberedningen.

Beslutet grundar sig i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förändringsbeskrivning för
2022 där det föreslogs att ett planutskott skulle bildas. Föreslaget planutskott ändrades i
kommunstyrelsens beslut till planberedning. Beredningens syfte är att fungera som ett
gemensamt forum för dialog och kunskapsutbyte. Eventuella beslut hänvisas till respektive
nämnd. Beredningens arbetsområde är kopplat till kommunens strategiska fysiska
planering i form av översiktsplanefrågor samt detaljplaner. Beredningen ges därmed
möjlighet att tidigt kunna medverka i och ta del av de detaljplaner som tas fram.

Planberedningen leds av kommunstyrelsens ordförande. Sekreterare och sammankallande
är person från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet. Beredningen
sammanträder 5 gånger per år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-01 (denna handling)
Protokoll KS 2022-03-16 § 32

Nils Erik Selin Christoffer Karlström
Miljö- och samhällsbyggnadschef Planarkitekt

Beslut till:
KS (för kännedom)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Christoffer Karlström
0155-383 44

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-03-16

Utdragsbestyrkande

Ks § 32 Dnr KS.2021.148

Inrättande av planberedning

Kommunstyrelsens beslut

1. En gemensam beredning för planfrågor inrättas bestående av ledamöter från
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2. För kommunstyrelsens del utses ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott att
ingå i planberedningen.

3. Kommunstyrelsen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse
ledamöter i dess presidie till beslutad planberedningen

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anger i sin förändringsbeskrivning för 2022
förslag på att ett planutskott ska skapas. Alla arbetsgrupper inom Miljö- och
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter har tagit fram förslag till förändringar där
Planutskott är ett av förslagen. Resursvinsten med förslaget anses vara att kvalitet i
beredningen av planärenden ökas.

Detta ärende har beretts gemensamt mellan kommunstyrelseförvaltningen och miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Denna gemensamma beredning har lett fram till
följande:

 Föreslaget planutskott i förändringsbeskrivningen föreslås ändras till
Planberedning

 Planberedningen föreslås vara ett beredande organ som har som syfte att skapa
förutsättningar för dialog och kunskapsutbyte mellan politiken, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen.

 Beredningen föreslås få till uppdrag att se över ärenden som är kopplade till
kommunens långsiktiga fysiska planering och översiktsplanering i mark- och
exploateringsfrågor samt detaljplaneringen. Beredningen ges därmed möjlighet
att tidigt kunna medverka och ta del av de detaljplaner som tas fram.

 Beredningen föreslås fungera som ett gemensamt forum för dialog och
kunskapsutbyte där eventuella beslut hänvisas till respektive nämnd.

 Beredningen föreslås bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott (5 pers), Miljö-
och samhällsbyggnadsnämndens presidium (3 pers), planenheten, miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen (2 pers), mark- och exploateringsstrateger vid
kommunstyrelseförvaltningen (2 pers), kommunchef och förvaltningschef miljö-
och samhällsbyggnadsförvaltningen

 Planberedningens leds av kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i
kommunstyrelsens arbetsutskott.

 Sekreterare är tjänsteperson på planenheten, MSF och sekreteraren
sammankallar gruppen 5 gånger per år.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2022-03-16

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ks Inrättande av planberedning

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

1. En gemensam beredning för planfrågor inrättas bestående av ledamöter från
kommunstyrelsen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

2. För kommunstyrelsens del utses ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott att
ingå i planberedningen.

3. Kommunstyrelsen föreslår miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utse
ledamöter i dess presidie till beslutad planberedningen

Förslag
Tilläggsförslag från Dag Bergentoft (M); . Beredningens arbete följs upp och
utvärderas efter ett år. Redovisning till kommunstyrelsen görs i april 2023.

Beslutsgång
1. Ordförande frågar om framskrivet förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.

2. Ordförande frågar om Dag Bergentofts förslag och konstaterar att kommunstyrelsen
beslutar enligt förslaget.

______

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)

Mark- och exploateringsstrateger (FÅ)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FK)



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13

Utdragsbestyrkande

(10) Dnr MSN.2022.2

Delgivningar

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Delgivningarna läggs till handlingarna.

Revisorerna
2022-11-16
Missiv och granskningsrapport - Granskning av strategisk kompetensförsörjning



   
Revisorerna 

Till:      För kännedom:  
Kommunstyrelsen   Kommunfullmäktige 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Utbildningsnämnden  
Vård- och omsorgsnämnden  
 

Granskning av strategisk kompetensförsörjning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens 
arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och uppföljning. Granskningen 
utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt vård- och 
omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder och 
följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är heller inte en del av 
den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens arbetsgivarvarumärke. 
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till sådan uppföljning. Det 
skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens attraktivitet som arbetsgivare 
jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur kommuninvånarna ser på kommunen som 
arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga 
medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, 
men undersökningen har under 2022 genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har 
uppmärksammat problemet och vidtagit åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på exempelvis 
arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig koppling till det 
personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning 
(fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta kompetensbehoven. På förvaltningsnivå 
saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar och aktiviteterna är i högre grad ämnade att 
möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen 
som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet 
med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för strategisk 
kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella kompetensförsörjningsplaner, 
undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade framkommer en bild av att dokumenterade 
planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare att kommunicera och resurssätta men att 
åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. En möjlig konsekvens av detta är dock att 
förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med 
olika tidshorisonter och strategisk ansats. Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar 
att försvåras. Vi rekommenderar därför att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med 
kompetensförsörjning aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, 
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Revisorerna 

behovsanalys och prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med 
fördel överväga att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom 
nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den 
parallella analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör 
ändå upprätthållas. 

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt inriktningsdokumntet för 
strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

• Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

• Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

• Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

• Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 

 

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen 
den 31 mars 2023. 

 

 

Oxelösund den 16 november 2022 

För kommunrevisorerna 

 
 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 
Ordförande    Vice ordförande 
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signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade 
hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
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1. Sammanfattning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens 
strategiska arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunens arbete bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Granskningen utgår från kommunstyrelsens övergripande ansvar men omfattar också 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens, kultur- och fritidsnämndens, utbildningsnämndens samt 
vård- och omsorgsnämndens arbete med att omsätta fullmäktiges mål. 

Kommunfullmäktige har två prioriterade mål inom området kompetensförsörjning: att minska 
sjukfrånvaron och att öka det hållbara medarbetarengagemanget. Inom båda dessa målområden 
bedömer vi att det finns tydliga strukturer och arbetssätt för att löpande analysera, vidta åtgärder 
och följa upp; från politisk nivå genom hela organisationen ner till enhetsnivå. Covid-19-pandemin har 
medfört svårigheter i att följa upp de långsiktiga resultaten av de senaste årens arbete. Inom vissa 
områden har arbetet gett goda resultat medan andra områden har försämrats jämfört med tidigare.  

Kommunfullmäktige har också en uttalad ambition om att kommunen ska vara en attraktiv 
arbetsgivare. Hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare följs inte upp regelbundet. Det är 
heller inte en del av den nulägesanalys som legat till grund för kommunikationsplanen för kommunens 
arbetsgivarvarumärke. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen överväger att se över möjligheten till 
sådan uppföljning. Det skulle till exempel kunna vara i form av externa mätningar av kommunens 
attraktivitet som arbetsgivare jämfört med andra lokala arbetsgivare, undersökningar av hur 
kommuninvånarna ser på kommunen som arbetsgivare, eller hur kommunen uppfattas som 
arbetsgivare bland studenter. Bland befintliga medarbetare är medarbetarundersökningen en viktig 
källa till information som stärker arbetsmiljöarbetet, men undersökningen har under 2022 
genomförts med låg svarsfrekvens. Kommunledningen har uppmärksammat problemet och vidtagit 
åtgärder för att förbättra medverkan.  

Inom kommunledningsförvaltningens HR-enhet pågår det viktiga övergripande satsningar på 
exempelvis arbetsgivarvarumärke, ledarskapsutveckling och frisknärvaro. Dessa har en tydlig 
koppling till det personalpolitiska programmet, den kommunövergripande planen för strategisk  
kompetensförsörjning (fastställd 2020) och influerade av SKR:s strategier för att möta 
kompetensbehoven. På förvaltningsnivå saknas en tydlig röd tråd till dessa övergripande satsningar 
och aktiviteterna är i högre grad ämnade att möta specifika brister eller aktuella behov. Samtidigt ser 
vi att det inom såväl utbildningsförvaltningen som social- och omsorgsförvaltningen pågår stora 
insatser för att kompetensutveckla personal i enlighet med verksamhetens behov. 

Granskningen visar att det inom alla förvaltningar pågår olika aktiviteter och insatser för att nå 
fullmäktiges mål. Kommunstyrelsens personalpolitiska program och inriktningsdokument för 
strategisk kompetens-försörjning efterlevs dock inte. Förvaltningarna saknar aktuella 
kompetensförsörjningsplaner, undantaget utbildningsförvaltningen. Bland de intervjuade 
framkommer en bild av att dokumenterade planer sannolikt skulle göra strategier och åtgärder lättare 
att kommunicera och resurssätta men att åtgärderna troligen skulle vara desamma som redan pågår. 
En möjlig konsekvens av detta är dock att förvaltningarna arbetar på olika sätt, utifrån mer eller 
mindre underbyggda prioriteringsgrunder och med olika tidshorisonter och strategisk ansats. 
Möjligheten till samsyn och gemensamma satsningar riskerar att försvåras. Vi rekommenderar därför 
att de styrande dokumenten för det gemensamma arbetet med kompetensförsörj ni ng 
aktualitetsprövas och utvärderas för att säkerställa att både arbetsformer, behovsanalys och 
prioriteringar är rimliga utifrån dagens förutsättningar. Kommunstyrelsen kan med fördel överväga 
att låta den kommungemensam strategin på ett tydligare sätt omsättas i handling genom nämndernas 
och förvaltningarnas verksamhetsplaner, för att kringgå svårigheten att upprätthålla den parallella 
analys- och planeringsprocessen. Gemensamma strukturer för samordning och uppföljning bör ändå 
upprätthållas. 
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Mot bakgrund av granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen: 
 

 Aktualitetspröva det personalpolitiska programmet fastställt 2013 samt 
inriktningsdokumntet för strategisk kompetensförsörjning fastställt 2015.  

 Säkerställa att den kommunövergripande planen för strategisk kompetensförsörjning hålls 
uppdaterad avseende kompetensanalys och föreslagna åtgärder. 

 Säkerställa att alla förvaltningar tillämpar planen för strategisk kompetensförsörjning i sin 
verksamhetsplanering, eventuellt genom ändrade arbetsformer i inriktningsdokument och 
strategisk plan.  

 Tillse en samlad uppföljning av arbetet med att möta verksamhetens behov av kompetens på 
lång och kort sikt, för att säkerställ att åtgärder är rätt valda och ger avsedd effekt. 

 Överväga möjligheten att följa upp hur kommunen uppfattas externt som arbetsgivare. 
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2. Inledning och bakgrund till granskningen 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning och kompetensutveckling. 
Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för kommunen, då den påverkar möjligheten att 
leva upp till givna uppdrag och de krav som ställs enligt lagstiftning för de olika verksamheter som 
bedrivs. I Sverige råder inom både regioners och kommuners verksamhet svårigheter att bemanna 
verksamheterna med personal som har adekvat utbildning och med olika lång erfarenhet av yrket. För 
att klara sitt uppdrag behöver Oxelösunds kommun vara en attraktiv arbetsgivare med ett trovärdigt, 
hållbart och attraktivt arbetsgivarerbjudande. Detta inkluderar behov av ett strategiskt och hållbart 
arbete med bland annat rekrytering, kompetensutveckling, förutsättningar för att behålla 
medarbetare och kompetens, arbetsmiljö, ledarutveckling och ledarskap, chefers förutsättningar och 
värdegrundsarbete.   

I Mål och budget 2022–2024 finns kommunfullmäktiges sex målområden, varav ett är Hållbar 
utveckling. Inom ramen för detta mål ska sjukfrånvaron i kommunen minska och 
medarbetarengagemanget öka. Kompetensförsörjningen är en utmaning i många kommuner, och 
förutsättningarna för en hållbar kompetensförsörjning i en mindre kommun kan vara ytterligare 
utmanande. Revisorerna genomförde under 2017 en granskning rörande personalstrategier, där det 
noterades att arbetet med kompetensförsörjning på en strategisk nivå och utifrån en gemensam 
process var under utveckling. Revisorerna har efter genomförd riskanalys 2022 beslutat att 
genomföra en fördjupad granskning gällande kommunens arbete med strategisk kompetens -
försörjning. 

2.1 Granskningens syfte och genomförande 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens arbete rörande strategisk  
kompetensförsörjning bedrivs med tillräckligt tydlig ansvarsfördelning, styrning, kontroll och 
uppföljning. Följande revisionsfrågor besvaras inom granskningen: 
 

 Har gällande mål för kompetensförsörjningsarbetet brutits ner för att möjliggöra en 
ändamålsenlig styrning? 

 Finns aktuella kartläggningar och kompetensmatriser, riskanalyser och planer som stöd för 
det operativa arbetet? Med vilka funktioner sker dialoger för att fånga upp kompetensbehov?  

 Möjliggör kommunens (risk)analyser och underlag en ändamålsenlig bedömning av behovet 
av kompetens, på kort och lång sikt? 

o Görs tillräckliga riskbedömningar och kartläggningar med avseende på arbetsmiljö 
(exempelvis genom oberoende avslutssamtal), som ett led i att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

o Analyseras personalomsättningen på ett adekvat sätt?  

 Vilka åtgärder vidtas för att tillvarata och utveckla medarbetarnas kompetens på bästa sätt 
samt vara en attraktiv arbetsgivare? Exempelvis med avseende på yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

o Vilka åtgärder vidtas för att behålla och belöna attraktiva kompetenser? 

 Hur följs utfall av strategier och aktiviteter upp? Ger arbetet önskade resultat?  
 
Granskningen utgår från kommunstyrelsens ansvar för det övergripande arbetet med 
kompetensförsörjning. Härutöver inkluderas även miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens arbete att omsätta 
fullmäktiges mål avseende kompetensförsörjning. 
 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). De 
bedömningsgrunder/revisionskriterier som används för analyser, slutsatser och bedömningar kan 
hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. I denna  
granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 
• Kommunallagen 6 kap. 6 § 
• Kommunfullmäktiges Mål och budget 2022–2024  
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3. Kommunfullmäktige vill att Oxelösund är en attraktiv 
arbetsgivare 

I Oxelösunds kommun styr kommunfullmäktige genom att i vision 2025 uttala den övergripande 
politiska viljeinriktningen och genom att i mål- och budget årligen fastställda koncernmål, 
fullmäktigemål och finansiella mål. Av visionen framgår att kommunen strävar efter mod, stolthet och 
öppenhet. Det finns också uttalade viljeinriktningar kring att erbjuda god och tillgänglig service, att 
värna om hög kompetens och att främja lärande och utveckling både för medborgare och för 
samhället som helhet. 

I mål- och budget för 2022 är hållbar utveckling ett av de övergripande koncernmålen. Där anges att 
kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Två fullmäktigemål har formulerats med direkt bäring 
på arbetet med strategisk kompetensförsörjning: 

• Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. Mäts vartannat år (2023, 2025 
och 2027). 

• Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. Följs upp i delårsrapporter och budgeten.   
 
Inom andra koncernmålet trygg och värdig ålderdom finns det ytterligare ett mål som har direkt 
påverkan på val av strategier och arbetssätt för kompetensförsörjning: 
 
•  Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minst ligga i nivå 

med riket. 
 
I övrigt noterar vi att kommunfullmäktige har fastställt en mängd mål om bibehållen eller ökad kvalitet 
i verksamheterna, vilket indirekt förutsätter att kommunorganisationen har en stabil 
kompetensförsörjning och ändamålsenlig kompetensutveckling. 
 

3.1 Arbetet behöver bryta negativa trender inom alla målområden 

Den senaste medarbetarundersökningen genomfördes 2021. Resultatet av undersökningen visas i 
tabellen nedan. Det samlade indexvärdet hållbart medarbetarengagemang sjönk i denna 
undersökning från 80 (2019) till 78 (2021). Samtliga resultat 2021 är lägre än 2019.  
 

Medarbetarundersökning 2019 2021 

Allmänt 73 70 

Medarbetarskap 72 69 

Information och kunskap 65 62 

Ledarskap 74 72 

Utveckling 46 44 

Arbetsförutsättningar och arbetsmiljö  73 71 

Hållbart medarbetarengagemang 80 78 

 
Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen eftersom 
resultaten är låga både i jämförelse med länet och med riket i stort. 2019 syntes en tydlig positiv 
utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av Covid-19. 
(Statistik över sjukfrånvaroutvecklingen återges i avsnitt 5.3.) 

Personalkontinuiteten inom äldreomsorgen har också minskat de senaste åren. Under 2021 möttes 
en brukare i genomsnitt av 24 olika personer under 14 dagar. Detta värde var högt även innan 
pandemin, 19 personer (2019), men har tidigare varit lägre. Genomsnitt i riket var 16 personer 2021, 
enligt statistik från Kolada. Enligt förvaltningschef beror det höga värdet 2021 på omorganisering 
som gjordes under hösten 2021. Vid delårsuppföljningen per augusti 2022 låg siffran åter på 19 
personer. 
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4. Kommunstyrelsen har fastställt styrdokument för kommunens 
kompetensförsörjningsarbete 

4.1 Kommunstyrelsen har tydliggjort värdegrund och förhållningssätt för 
en koncernövergripande personalpolitik 

I kommunens personalpolitiska program1, fastställt av kommunstyrelsen 2013, beskrivs 
grundläggande värderingar som styr personalpolitiken i kommunkoncernen. Programmet är 
vägledande för både förtroendevalda, chefer och medarbetare i det dagliga arbetet med att uppnå 
Vision 2025 och kommunkoncernens mål. Medarbetares och chefers förhållningssätt gentemot 
omgivningen och varandra beskrivs med ett antal definierade ledord (medborgarperspektiv, 
helhetssyn, dialog och tydlighet) som beskrivs och förklaras i programmet. 
 
I det personalpolitiska programmet anges att rätt kompetens är en förutsättning för att 
verksamheterna ska uppnå mål och uppdrag. Oxelösunds kommunkoncern ska aktivt arbeta för att 
rekrytera och utveckla kompetenta medarbetare samt säkerställa att kommunkoncerne ns 
medarbetare har rätt kompetens i förhållande till sitt uppdrag. I det personalpolitiska programmet 
formuleras ett antal förhållningssätt för hur detta ska bli verklighet. I Oxelösunds kommunkonce rn 
gäller att: 
 
• Rekrytering och kompetensutvecklingen ska bygga på verksamhetens behov och stämma 

överens med kommunkoncernens långsiktiga mål. 
• Rekrytering och kompetensutveckling är strukturerad, med god framförhållning och med hög 

kvalité 
• Rörlighet stimuleras så att erfarenheter och kunskaper tas tillvara och skapar förutsättningar för 

utveckling 
• Samtliga medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas i arbetet 
• Kompetensutveckling utanför arbetet uppmuntras 

Det personalpolitiska programmet beskriver också förhållningssätt och värderingar avseende 
lönesättning, jämställdhetsarbete, arbetsmiljö, etc. Dessa återges löpande i rapporten i anslutning till 
vidtagna åtgärder och arbetssätt. 
 
I syfte att förbättra rekrytering och därmed säkra kompetensförsörjningen ska kompetens i 
rekryteringsarbetet utvecklas under 2022. Platsannonser kontrolleras i samarbete med 
kommunikations- och serviceenheten för att förbättra kvaliteten i annons- och rekryteringsarbetet. 
Av intervjuer framgår att detta enbart sker då rekryterande chef efterfrågar hjälp i rekryteringen.   

4.2 Kommunstyrelsen har definierat gemensamma arbetssätt för 
kompetensförsörjningsarbetet 

Kommunstyrelsen beslutade 2015 om ett inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjn ing
2

 
som på en övergripande nivå beskriver metoder och arbetssätt. Den strategiska 
kompetensförsörjningen ska utgå från kommunens vision inom området omvärld, tillväxt och 
utveckling.  

Som ett led i att behålla, utveckla och rekrytera rätt kompetens över tid, krävs enligt 
inriktningsdokumntet kontinuerlig omvärldsbevakning och analys av medborgarnas behov kopplat till 
verksamhetens kompetens. Detta ska ske på förvaltningsnivå, varefter personalenheten 

 
1

 Personalpolitiskt program för Oxelösunds kommunkoncern 2012-11-20 
2

 Kommunstyrelsens inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 2015-09-01 
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sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen i samband med inledningen av budgetprocessen. 
Redovisningen ska baseras på följande faktorer: 

• Omväldsanalys avseende framtidens kompetensbehov inom aktuellt förvaltningsområde? 
• Kartläggning av befintlig kompetens 
• Analys och identifiering av utmaningar på kort och lång sikt 
• Handlingsplan 
 
Enligt inriktningsdokumentet ska förvaltningarna arbeta med sin handlingsplan enligt ARUBA-
modellen, en modell för att tydliggöra de olika faserna i kompetensförsörjningsprocessen. Modellen 
är i EY:s mening väletablerad och används i många kommuner för att skapa en systematik och 
tydlighet i analys, planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter.  
 

 
 
 
Varje förvaltning ska, enligt inriktningsdokumentet, följa upp resultatet av respektive analys med en 
handlingsplan kopplad till den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med handlingsplanen ska vara 
att formulera strategier och åtgärder för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig 
kompetens. 

4.3 Kommunstyrelsen har säkerställt kunskapsstöd i HR-frågor till 
verksamheterna 

Det operativa arbetet med kompetensförsörjning är en del av chefsuppdraget. Förvaltningarna har 
inte några dedikerade HR-resurser utan arbetet med att analysera, kartlägga och planera åvilar 
respektive förvaltningschef och i vissa fall understående chefer.  
 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika 
verksamheter utifrån de mål och riktlinjer kommunfullmäktige angivit. Inom 
kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet vars uppdrag är att vara ett kvalificerat 
kunskapsstöd, utveckla, kvalitetssäkra och följa upp nedanstående områden: 
• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering  
• Arbetsrätt  
• Lönebildning 
• Kompetensförsörjning  
• Ledarutveckling  
• HR-administration 
 
HR-enheten består av HR-chef (som även har flera andra uppdrag inom 
kommunstyrelseförvaltningen), två HR-strateger, en hälsopedagog och en HR-konsult. Intervjuade 
förvaltningschefer beskriver i stort att de är nöjda med omfattning och tillgänglighet på det stöd de 
får. 

Attrahera

Aktiviteter inom Attrahera
syftar till att stärka 
attraktionskraften för 
potentiella, befintliga och 
tidigare medarbetare.

Rekrytera

Aktiviteter inom Rekrytera
syftar till att kvalitetssäkra 
rekryteringsprocesser och 
skapa bästa möjliga 
kandidatupplevelse.

Utveckla

Aktiviteter inom Utveckla
syfar till att identifiera, 
utveckla och följa upp 
medarbetares kompetens 
kopplat till uppdraget.

Behålla

Aktiviteter inom Behålla
syftar till att vara en 
attraktiv arbetsgivare 
genom att erbjuda bästa 
möjliga förutsättningar för 
medarbetarna.

Avveckla

Aktiviteter inom Avsluta 
syftar till att skapa en 
framgångsrik omställning 
och avveckling av 
kompetens.
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4.4 Kartläggningar av kompetensbehov utarbetas inte enligt plan 

Enligt ovan beskrivna arbetssätt ska varje förvaltning årligen analysera och kartlägga 
kompetensbehov. Detta ska i sammanställd form redogöras för kommunstyrelsen i samband med 
budgetprocessen. Endast utbildningsförvaltningen har en handlingsplan för sin kompetensförsörj ni ng 
reviderad det senaste året. Den senaste sammanställda kompetensförsörjningsplanen för kommunen 
som helhet gjordes 2020. Kommunstyrelsen har inte vid senare tillfälle efterfrågat redovisningen.  

Den kommunövergripande plan för strategisk kompetensförsörjning som reviderades 20203 är i EY:s 
mening tillfredsställande för en kommun av denna storlek. Kompetensförsörjningsplanen består av en 
omvärldsanalys, kompetenskartläggning, kompetensanalys och en handlingsplan utifrån ARUBA-
modellen. Analysen omfattar bland annat personalens åldersstruktur och könsfördelning, framtida 
pensionsavgångar, antal månadsavlönade per chef, antal tillsvidareanställningar och genomsnittlig 
sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro i procent, antal publicerade jobbannonser och ansökningar, 
definierade bristyrken i kommunen och personalomsättning. 

Enligt uppgift tar kommunstrateg årligen fram befolkningsprognoser. HR-avdelningen samt 
förvaltningschefer tar del av befolkningsprognosen men förvaltningarna använder dem i liten 
omfattning för att analysera kommande kompetensbehov. De intervjuade förvaltningscheferna 
beskriver att volymförändringarna i regel är så små att prognosen är svår att sätta i direkt korrelation 
till ett personalbehov. Undantag är äldreomsorgen som ser ett stort ökat behov i och med åldrande 
befolkning.   

Kommunen har periodvis saknat möjlighet att göra statistiska analyser av personalomsättning en. 
Anledningarna har varierat mellan åren men har delvis berott på avsaknad av systemsstöd och delvis 
på kompetensbrist till följd av personalomsättning. Problem med att verifiera statistiken kvarstår men 
arbete pågår för att säkerställa de statistiska analyserna. En medarbetare som nyligen har anställts 
har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta fram analysunderlag.  

I kompetensbehovsanalysen som genomfördes 2020 lyftes bland annat upp att behovet av anställda 
kommer att öka då antalet invånare i åldersgrupper som behöver samhällsservice ökar. Under 
perioden 2020-2024 uppskattades cirka 122 personer gå i pension, motsvarande drygt 13 procent 
av kommunens anställda. De yrken där pensionsavgångarna är som störst är undersköterska, 
sjuksköterska, enhetschef, barnskötare, förskollärare, lärare, handläggare och administratörer. Till 
problembilden fördes också att det bland de arbetssökande är få som har erfarenhet, varav det i flera 
förvaltningar är stor andel nyexaminerade eller oerfarna som blir anställda. Detta medför ett större 
behov av handledning inom berörda verksamheter. Av intervjuer framgår att utmaningarna i stort 
bedöms vara desamma 2022 som 2020. 

 

 
3

 Plan för strategisk kompetensförsörjning – kommunövergripande 2020-11-23 
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5. Kommunstyrelsens prioriterade åtgärder och arbetssätt 2022 

5.1 Kommunstyrelsen har gett direktiv om att öka arbetet med att möta 
framtidens kompetensutmaningar 

I kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022 anges att HR-enhetens fokusområden under året är att: 
• öka och möjliggöra fler aktiva åtgärder för att möta framtida kompetensutmaningar 
• fortsätta arbetet med rehabiliteringsstödjare och arbeta strategiskt med arbetsmiljö och hälsa 
• utveckla arbetet med löneanalyser utifrån löneriktlinjer  
• arbeta med attitydförskjutningar kring förhållningssätt till det egna uppdraget och 

medarbetarskap 
 
Inom målområdet hållbar utveckling fastställde kommunstyrelsen följande mål: 

Kommunstyrelsens mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Kommunens medarbetare upplever att deras 

arbete känns meningsfullt 
91 %  92 % 94 % 96 % 

Kommunens värde för Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) ska öka 

78 79 80 81 

 
Kommunstyrelsen har också formulerat mål inom områden där de saknar mandat att ge uppdrag till 
kommunens förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltningen har i uppdrag att genom 
kompetens, stöd, service och kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 
 

Kommunstyrelsens övergripande mål Utfall 2021 Mål 2022 Mål 2023 Mål 2024 

Alla arbetsplatser har regelbundna 
arbetsplatsträffar (APT) 

84%  90 % 95 % 100 % 

Kommunens medarbetare ser positivt på 

framtiden för Oxelösunds kommun 

45 %  50 % 55 % 60 % 

Ungdomar erbjuds ferieplats i kommunal 

verksamhet 
96 platser 100 platser 100 platser 100 platser 

Manliga och kvinnliga medarbetares uttag av 

föräldrapenning är procentuellt lika stora 

4,8 % för 
kvinnor, 
2,3 % för 

män 

4,5% för 
kvinnor, 
2,5% för 

män 

4 % för 
kvinnor, 3% 
för män 

3,5 % för 
kvinnor, 
3,5 % för 

män 

Kommunens medarbetare har god hälsa (Mått: 
Andel långtidssjukfrånvaro) 

3,4 %  3 % 2,8 % 2,6 % 

 

5.2 Kommungemensamma insatser och resultatet av dem 

Kommunstyrelsen tillämpar SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen: marknadsför 
jobben, bredda rekryteringen, fler jobbar mer, förläng arbetslivet, underlätta lönekarriär, använd 
kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna, skapa engagemang och utnyttja tekniken. 
I kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning finns en handlingsplan. Handlingsplanen är 
från 2020 och många åtgärder fick enligt intervjuade avbrytas till följd av Covid-19. En ny 
handlingsplan har inte utarbetats men arbete pågår med flera av de tidigare definierade aktiviteterna.  
Utifrån vår granskning bedömer vi att följande pågående aktiviteter är väsentliga att lyfta fram: 
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Område  Väsentliga kommunövergripande aktiviteter 2022 

Attrahera En kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket har tagits fram och gäller 
2022-2024. Kommunikationen ska bidra till att attrahera, rekrytera och behålla 
rätt medarbetare, vårda relationer med tidigare medarbetare, väcka nyfikenhet 
hos passiva jobbkandidater och skapa stolthet hos befintliga medarbetare. I 
planen finns en detaljerad aktivitetsplan med budgetestimering för 
kommunikationsaktiviteter. Informationsfilmer som ska förmedla känslan av att 
arbeta i Oxelösunds kommun har producerats. 

I alla granskade verksamheter beskrivs också det dagliga arbetet med att 
utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö som en viktig nyckel 
i att bli en mer attraktiv arbetsgivare, se avsnitt 6. 

Rekrytera  Chefer utbildas i rekryteringsprocess och rekryteringsverktyg. HR-enheten följer 
upp förvaltningens platsannonser i syfte att se vilken annonsplattform som 
genererar bäst gensvar. Syftet är att optimera rekryteringen. 

Arbete med kandidatupplevelsen har stärkts så att alla som kommer på en 
intervju, oavsett om de anställs eller ej, ska ta med sig en positiv bild av 
kommunen som arbetsgivare i händelse av att de söker på nytt senare eller 
sprider budskapet till andra. 

Deltagande vid rekryteringsmässor har varit på paus under pandemin men 
återupptas 2022. 

Utveckla 
 

En utbildningsdag för alla chefer inom kommunikation och ledarskap sker under 
hösten 2022. Ledarfrukostar för samtliga chefer med personalansvar sker en 
gång i månaden och är koncernledningens forum för att sprida information och 
öppna för dialog i aktuella frågor. 

Kommunen och förvaltningen tillämpar individuella uppdragsbeskrivningar och 
till dem tillhörande kompetensutvecklingsplaner på individnivå. Dessa ska finnas 
med som underlag vid alla medarbetarsamtal med fast anställd personal.  
Kommunen har under 2020-2021 etablerat ett nytt IT-stöd med anpassade 
mallar för genomförande och dokumentation av medarbetarsamtal, 
kompetensutvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar. Det är oklart i hur stor 
utsträckning systemet används. HR-enheten har planerat att utvärdera systemet 
framöver. 
 
Kommunen har en ledarskapsutbildning som är obligatorisk för alla nya chefer. 
Utbildningen är även öppen för befintliga chefer i behov av repetition, men detta 
uppges vara sällsynt förekommande. Inom ramen för chefsintroduktionsprogra m 
genomfördes i mars 2022 ett seminarium med temat kompetensförsörjn ing 
vilket innehöll bland annat kompetensutmaningar, genomgång av prognoser, 
arbetssätt och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt det personalpolitiska programmet ska rörlighet uppmuntras för att 
stimulera utveckling. Kommunen har för närvarande inte någon intern platsbank 
(det har funnits tidigare) men flera förvaltningar tillämpar praxis att interna 
sökande bör kallas till intervju om kompetens och erfarenheter matchar. 

Behålla  En förenklad medarbetarundersökning har genomförts två gånger under 2022, 
istället för som tidigare endast vartannat år. Resultatet hanteras av respektive 
arbetsgrupp och ledningsgrupp med åtgärder som dokumenteras i 
arbetsmiljöplaner. 
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I syfte att behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att säkerställa 
rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell där medarbetare som 
halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd av ökade ingångslöner inom sin 
yrkesgrupp, kan få en särskild löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist 
löneläge. Förvaltningscheferna föreslår medarbetare varefter ett ledningsmöte 
sker med HR-enheten för att besluta vilka som ska erhålla den särskilda 
löneökningen. 
 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett utvecklingsområde genom 
medarbetarenkäten, sett till både innehåll och kvalitet. Detta är ett pågående 
utvecklingsområde. I dagsläget sker kommungemensam introduktion av alla 
nyanställda (fast anställda och långvarigt visstidsanställda) två gånger per år. 
Uppslutningen har varit varierande, ca 50-75%. Innehållet är övergripande 
orienterat mot hur det är att arbete i kommunen, vision och ledord, organisation, 
etc. Den omedelbara introduktionen sker på arbetsplatsen av rekryterande chef. 
För dem finns checklistor och välkomstpaket med informationsmaterial för att 
alla rekryterande chefer ska ge en bra introduktion. Det finns en samlingsportal 
för nyanställda på intranätet. Marknadsföring av samlingsportalen pågår.  
 

Avveckla Alla som avslutar sin anställning ska ha ett avgångssamtal med sin närmaste 
chef. För att säkerställa att ingen går miste om möjligheten att lämna synpunkter 
skickas också från HR-enheten en anonym avgångsenkät till tillsvidareanställda 
medarbetare som ska sluta. Sammanställning av resultaten av dessa presenteras 
årsvis för förvaltningar och för kommunledningen. 
 

 
Intervjuade från förvaltningarna anger att de är delaktiga i kommunens övergripande 
kompetensförsörjningsarbete. Det sker samtal i ledningsgruppen där koncerngemensa mma 
prognoser och analyser presenteras.  
 

5.3 Särskilda insatser sker för att komma till rätta med sjukfrånvaron 

Sjukfrånvaron har under många år varit ett prioriterat fokusområde för kommunen och fram till 2019 
syntes en positiv utveckling. Därefter har sjukfrånvaron åter ökat, sannolikt delvis med anledning av 
Covid-19.  
 

 
Figur 1:  Sjukfrånvaro totalt bland anställda, andel (%) . Källa: Kolada. 

 
Sjukfrånvaron skiljer sig i hög grad åt mellan förvaltningar, och detta följer i EY:s uppfatting liknande 
fördelningstrender som i andra kommuner. 
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Sjukfrånvaro per förvaltning 2019 2020 2021 

Social- och omsorgsförvaltningen 6,9 8,2 7 

Äldreomsorgsförvaltningen 9,5 13,3 12,4 

Utbildningsförvaltningen 8,8 9,6 9,9 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 7,9 6,3 2,4 

Kultur- och fritidsförvaltningen 6,9 8,8 9,4 

Kommunstyrelseförvaltningen 4,6 3,2 2,9 

Totalt 8,4 10,1 9,6 

 

Under första halvåret 2022 har sjukfrånvaron minskat något inom äldreomsorgs- och 
utbildningsförvaltningarna, men ökat i övriga förvaltningar. Endast inom social- och 
omsorgsförvaltningen har långtidssjukfrånvaron ökat. För att komma tillrätta med de höga 
sjukfrånvarotalen pågår både arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande arbete. 

I det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att undersöka arbetsmiljön, genomföra de 
åtgärder som krävs för att minska eller ta bort risker och att sedan följa upp verksamheten för att 
förebygga olyckor och ohälsa. I Oxelösund är de enhetsvisa arbetsplatsträffarna (APT) en grundpelare 
i arbetet. Dessa sker regelbundet, vanligen var 4-8:e vecka beroende på verksamhet. Samtliga chefer 
ska genomgå arbetsmiljöutbildning minst var tredje år. Närvaro följs upp av HR-strateg på 
kommunstyrelseförvaltningen. Under covid-19-pandemin ställdes dessa in men de har återupptagits 
under 2022 för både erfarna och nyblivna chefer. Under våren deltog 35 chefer och skyddsombud 
och ytterligare en grupp genomgår utbildningen i november. 

För att kartlägga medarbetarnas trivsel och engagemang har kommunen tidigare genomfört en 
omfattande medarbetarenkät vartannat år. Enkäten ger varje enhet och förvaltning ett underlag för 
att bland annat analysera och planera arbetsmiljöarbetet. Från och med 2022 har istället två kortare 
och tematiskt inriktade enkäter, så kallade pulsmätningar, genomförts. Syftet är att få tätare och mer 
aktuell återkoppling som underlag för arbetet, vilket samtliga intervjuade uppfattar som positivt. Vi 
noterar dock att svarsfrekvensen har blivit avsevärt lägre än vid medarbetarundersökningar (i april 
58 % svarande mot 79 % föregående år), varför det finns skäl att se över hur pulsmätningarna 
kommuniceras ut till medarbetare. Det är inte fastställt om den nya formen ska behållas nästa år. I 
pulsmätningen som genomfördes i april 2022 fokuserade undersökningen på motivation, ledarskap 
och styrning. Värdet för hållbart medarbetarengagemang uppmättes till 78. 

Resultatet av medarbetarundersökningar och pulsmätningar hanteras på olika nivåer i kommunen. 
Det sker dels på en kommunövergripande nivå i ledningsgrupp, dels i respektive enhet inom 
förvaltningarna. Det finns dock en osäkerhet kring digniteten i hanteringen på enheterna. Det kan 
finnas viss variation avseende vilket utrymme resultatet får vid APT-tillfällen. 

Formaliserade riskbedömningar och arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid verksamhetsförändri ng 
eller tillbud. Vid varje APT ska inkomna tillbud och arbetsskador gås igenom och eventuella åtgärder 
dokumenteras i enhetens arbetsmiljöplan. Ett digitalt system för registrering av arbetsskador och 
tillbud implementerades under 2021 följt av utbildningar för både chefer och medarbetare. Detta 
medförde att antalet inrapporterade arbetsskador var högre än tidigare år och förväntas vara fortsatt 
högt under 2022 eftersom kunskapen blivit mer känd i organisationen. Det nya systemet har gett 
chefer bättre överblick på inrapporterade incidenter och i vilken grad dessa orsakat sjukfrånvaro.  

Kommunen har en HR-strateg med särskild kompetens inom arbetsmiljöarbete och rehabilitering. 
Denne har genomfört fördjupande undersökningar kring orsaken till sjukfrånvaro i kommunen. 
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Resultatet av undersökningen tyder på att en stor del av sjukfrånvaron inte är arbetsplatsrelaterad 
utan härleds till individens privatliv och kommunen har därför valt att ta ett brett grepp om det 
hälsoarbetet. En hälsopedagog arbetar stödjande och hälsofrämjande. Innan pandemin påbörjades 
ett arbete med att minska sjukfrånvaron genom individuella hälsosamtal med medarbetare som haft 
upprepad sjukfrånvaro. Enligt uppgift gav hälsosamtalen ett positivt resultat men att det positiva 
resultatet avstannade under pandemin och det går därav inte att utläsa några långsiktiga effekter. 
Satsningen har återupptagits under 2022 genom både individuella hälsosamtal och gruppaktiviteter. 

Oxelösunds kommun erbjuder sina medarbetare 1000 kr i friskvårdsbidrag per år. Andelen 
medarbetare som väljer att nyttja förmånen har legat stadigt lågt på cirka 35 % under flera år. 
Orsakerna till detta har inte utvärderats.  Fokus har istället legat på att stimulera medarbetare som 
inte redan tränar på fritiden genom exempelvis hälsostöd och prova-på verksamheter. Bland 
medarbetarna har kommunen rekryterat hälsoinspiratörer, medarbetare som utöver sitt ordinarie 
arbete har i uppdrag att uppmuntra sina kollegor till goda hälsoval. Hälsoinspiratörerna träffas 
regelbundet för att inspirera varandra och ta del av ny kunskap om hälsa och friskvård. 

Vid intervju framkommer att kommunen upplever svårigheter i samarbetet med vårdcentral och 
företagshälsa, och att andra kommuner som haft stor framgång i arbetet mot sjukfrånvaro förefaller 
ha bättre samarbeten. 
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6. Särskilt om nämndernas arbete med att omsätta fullmäktiges 
mål för strategisk kompetensförsörjning 

6.1 Utbildningsnämnden har dokumenterade underlag och handlingsplaner  

Utbildningsnämnden bedriver förskola, öppen förskola, omsorg i form av helg och nattomsorg, 
förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkesutbildning och 
kulturskola. Inom utbildningsförvaltningen arbetar cirka 400 personer. Förskolelärare, legitimerade 
lärare, SVA-lärare och rektorer är definierade bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk  
kompetensförsörjning. 
 
I utbildningsnämndens verksamhetsplan anges som mål att alla skolformer ska erbjuda en hållbar 
arbetsmiljö för sin personal samt vara en attraktiv arbetsgivare. Måttet är att personalens frisknärvaro 
ska öka samt att personalomsättningen ska minska. Nämnden har också mål specifika för olika 
personalgrupper, där ambitionen är att andelen behöriga och legitimerade förskollärare och lärare 
ska vara minst i nivå med riket inom var och en av nämndens skolformer, inklusive kulturskolan. 

Utbildningsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för strategisk kompetensförsörjning. Frågan 
har aktualiserats genom den fackliga nationella huvudöverenskommelsen (HÖK18) ålägger alla skolor 
att förstärka sitt arbete för att säkra kompetensförsörjningen av lärare. Arbetet ska enligt 
överenskommelsen följas upp både lokalt och centralt. I Oxelösund har en arbetsgrupp med 
representanter för Lärarförbundet och för arbetsgivaren med rektorer, förvaltningschef och HR 
arbetat med det partsgemensamma arbetsmaterialet för att identifiera nuläge och framtida 
aktiviteter inom områdena arbetsorganisation, arbetstider, arbetsmiljö och lönebildning. 
Utbildningsförvaltningen har även tagit fram en plan för strategisk kompetensförsörjning som i 
enlighet med kommunstyrelsens inriktningsdokument utgår från ARUBA-modellen.  

Av omvärldsanalysen utläses att prognoser visar på ett ökat behov av lärare. Antalet framtida 
pensionsavgångar förväntas öka från 7 stycken 2022 till 12 år 2024. Förvaltningen uppmärksammar 
risken att antalet examinerade lärare inte kommer räcka till för att tillgodose det kommande 
lärarbehovet på nationell nivå och att konkurrensen mellan arbetsgivare tilltar.  

I tabellen nedan listar vi ett urval av pågående åtgärder som vi bedömer är väsentliga utifrån 
granskningens frågeställningar: 

Område Väsentliga pågående insatser 2022 (EY:s sammanfattning)  

Attrahera Inom ramen för arbetsgivarvarumärket har bilder och berättelser med ett par 
medarbetare från utbildningsförvaltningen skapats. Dessa ska användas i 
kampanjer i sociala medier och på hemsidan. I Kommunövergripande aktiviteter 
och deltagande på mässor medverkar representanter från förvaltningen. 

Den nya skolorganisationen som genomfördes i steg 1 under 2021 innebär att 
skolorna har olika tematisk inriktning. Detta bedöms ha gett resultat för 
möjligheten att attrahera lärare. 

Rekrytera Förvaltningens chefer har utbildats i det digitala rekryteringsverktyget för att på 
ett enklare sätt kunna göra urval samt kommunicera med arbetssökande. 
Utbildning ska ges årsvis. 

En viktig källa för både marknadsföring och rekrytering är genom intag av vikarier 
i verksamheten. På enheterna finns idag husvikarier vilket stärker möjligheten till 
utveckling i arbetet och underlättar kontakt. 

Kommunen saknar närliggande lärosäten vilket försvårar möjligheten att ta emot 
studenter på praktik. Under 2022 har avtal tecknats för en studentplats för 
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arbetsplatsintegrerad lärarutbildning. Det innebär att lärarstudenten parallellt med 
sina studier arbetar hos kommunen. 

Utveckla Den interna rörligheten mellan förskolor och skolor ska uppmuntras genom att 
internannonsering i ett första skede används om man tror att kompetens kan finnas 
internt i förvaltningen. 
 
Fortbildning av lärare har skett med koppling till grundskolornas nya 
profilinriktningar. Genom Skolverkets statsbidrag lärarlyftet har flera lärare 
genomgått distanskurser som breddar deras behörighet. Stöd ges till obehöriga 
som bedriver studier på sin fritid. 

Behålla Organisationen har setts över så att biträdande rektorer har ett tydligare 
personalansvar. Syftet är att skapa ett närmare ledarskap med färre medarbetare 
per chef. De deltar i kommunens introduktionsprogram för nya chefer. 

Lönekriterierna för pedagogiska arbeten har setts över och kommunicerats till alla 
medarbetare. 

Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och skapa mer attraktiva arbetsplatser  
planeras på respektive skola. I regel är detta en integrerad del av det systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt av det systematiska kvalitetsarbetet som årligen 
återrapporteras till utbildningsnämnden. 

 
Utbildningsnämnden har inte identifierat några risker eller kontroller kopplade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Förvaltningens bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, med fler 
kvalificerade sökande än tidigare, vilket tyder på att kommunen uppfattas som en mer attraktiv 
arbetsgivare. 
 

6.2 Vård- och omsorgsnämnden fokuserar på äldreomsorgen men även 
inom social- och omsorgsförvaltningen sker positiv utveckling 

Vård- och omsorgsnämnden bedriver verksamhet för kommuninvånare som är i behov av vård och 
omsorg samt stöd och rådgivning. Verksamheten är fördelad på två förvaltningar: social- och 
omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen. Vård- och omsorgsnämnden har i sin 
verksamhetsplan för 2022 brutit ner kommunfullmäktiges övergripande mål enligt följande: 

Utifrån koncernmålet ”Trygg och värdig ålderdom” har vård- och omsorgsnämnden formulerat ett mål 
om att vikarieanvändningen ska minska inom äldreomsorgsförvaltningen. Detta relaterar till 
kommunfullmäktiges mål om förbättrad personalkontinuitet. Nämnden har också satt upp mål om att 
medarbetarnas kunskap om bemötande ska förbättras, och att de äldres förtroende för personalen 
ska öka både i hemtjänst och i särskilt boende. Samtidigt ska effektiviteten öka inom hemtjänsten, 
vari nämndens mål är att öka andelen utförd tid av beviljad tid.   

Prioriterad verksamhetsutveckling under året som beslutats av nämnden inkluderar att tydliggöra 
struktur kring schemaläggning samt utveckla rutiner för bemanning av korttidsfrånvaro inom 
äldreomsorgsförvaltningen. Vidare ska roller och ansvar gällande rekrytering, schemaläggning och 
bemanning tydliggöras.  

För både social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgsförvaltningen finns målsättningar om 
ökad digitalisering. Detta är en av SKR:s rekommenderade nio strategier för att möta framtidens 
kompetensbehov. Nämnden har utöver digitalisering inte formulerat några mål avseende social- och 
omsorgsförvaltningens kompetensförsörjning, endast avseende äldreomsorgen. 
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Vård- och omsorgsnämnden har inget uttryckt mål avseende medarbetarundersökningen. De används 
dock som utvecklingsunderlag i verksamheterna i enlighet med vad som beskrivits i avsnitt 5.3.  

Vård- och omsorgsnämnden har inte identifierat risker eller kontrollmoment relaterade till 
kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022. Uppföljning av kompetensförsörjning och 
personalläge sker i samband med delårsrapport och årsbokslut, samt på förekommen anledning. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen och Social- och omsorgsförvaltningen har en gemensam 
kompetensförsörjningsplan från 2018 då det endast fans en förvaltning – Vård och 
omsorgsförvaltningen. Båda förvaltningarna har ett pågående arbete med att ta fram en ny 
kompetensförsörjningsplan för respektive förvaltning. Arbetet ska vara klart under hösten 2022.  

6.2.1 Äldreomsorgsförvaltningen 

Äldreomsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för äldre, hemtjänst, särskilt boende 
samt demensboende för äldre, dagverksamhet, korttidsboende/växelvård, samt hälso- och 
sjukvårdsorganisation inklusive rehabilitering och hjälpmedel. Undersköterskor är en stor 
personalgrupp som i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning uppges vara bristyrke.  
Förvaltningen berörs även av bristyrkesgrupperna enhetschefer, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. 

Äldreomsorgsförvaltningen bevakar främst de demografiska prognoserna i syfte att förutsäga 
framtida personalbehov. Inom förvaltningen finns det ett systematiskt arbetssätt kring att 
sammanställda enheternas samlade rekryteringsbehov. Inom förvaltningen finns en 
bemanningsenhet som har det samlade ansvaret för rekrytering, bemanning och uppföljning av 
timanställda och vikarier. Bemanningsenheten överblickar kompetens och erfarenhet, arbetade 
timmar och LAS-lista för hela äldreomsorgen. Arbete pågår under 2022 för att enheten även ska vara 
specialiserad på och ansvarig för all schemaläggning. 

Äldreomsorgsförvaltningen har däremot arbetat fram en förändringsbeskrivning 2023 som 
fastställdes av vård- och omsorgsnämnden i maj 2022. Förändringsbeskrivningen innehåller en analys 
av utfall och utmaningar i det tidigare arbetet med heltidsresan. Analysen visar att tidigare insatser 
där medarbetare fått önska tjänstgöringsgrad har lett till att fler medarbetare arbetar mer, vilket har 
frigjort resurstid i organisationen. Avsikten var att använda denna resurstid för att täcka upp 
planerade eller akuta vakanser i organisationen. Slutsatserna är dock att den frigjorda tiden 
huvudsakligen inte är fördelad på samma dygnstider som behoven. För att komma till rätta med detta 
har förvaltningen inlett arbete med smarta scheman som syftar till att skapa mer hållbara och 
effektiva scheman för både organisationen och medarbetarna.  

Förändringsbeskrivning 2023 innehåller också en kartläggning av arbetssätt som skulle kunna 
effektiviseras genom digitalisering och därigenom minska behovet av personal. Bland dessa nämns 
digitala tillsynssamtal dagtid, inkontinenssensorer samt duschrobotar och sängar med 
uppresningsstöd som prioriterade satsningar som både kan minska personalbehovet och öka 
livskvalitet och självständighet hos brukare. En konkret genomförande- eller investeringsplan ingår 
inte i beskrivningen. Plan för genomförande av aktiviteter sker enligt uppgift i förvaltningen. 
Återrapportering av förändringsbeskrivning sker sedan löpande till nämnden samt till kommunchef 
vid uppföljningsmöten. I förändringsbeskrivning finns en övergripande beskrivning av effekter och 
investeringskostnader för föreslagna åtgärder inom området digitalisering. 

För att säkerställa möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens finns ett nära samarbete 
med Campus Oxelösund som i egenskap av vård- och omsorgscollege tillhandahåller yrkesutbildning 
för flera av förvaltningens yrkesgrupper. Det finns en bild hos såväl förvaltningschef som fackliga 
representanter att de som utexamineras inte har de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra 
arbetet. Förvaltningen står inför en stor utmaning att balansera akuta personalbehov mot att 
upprätthålla kompetenskrav. Det finns etablerade forum för dialog mellan förvaltning och ledning för 
Campus Oxelösund men svårigheter kvarstår. 

Inom ramen för det statligt finansierade Äldreomsorgslyftet har förvaltningen genomfört flera 
insatser för att höja kompetensen hos medarbetare. Undersköterskor är en prioriterade grupp för 
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detta under 2022 med anledning av förändrade lagkrav (fast omsorgskontakt inom äldreomsorgen)  
samt för att förekomma eventuella framtida utbildningskrav som utreds. Tidigare har utbildningar 
inom bemötande samt språkförstärkande insatser varit prioriterade, liksom fortbildning av 
vårdbiträden till undersköterskor. 

Timanställda och vikarier utgör en förhållandevis stor del av personalstyrkan. Det finns en rutin om 
att samtliga timanställda ska påbörja en yrkesutbildning för att få fortsätta inom kommunen, och 
måste fullgöra utbildning till vårdbiträde/undersköterska för att fast tjänst ska kunna erhållas. Enligt 
Kommunal frångås rutinen på grund av personalbrist.  

Enligt förvaltningschef är ett viktigt fokusområde framgent att stärka det nära ledarskapet. Stora 
enheter och chefer som inte, i det dagliga arbetet, möter sina medarbetare bidrar till många 
utmaningar gällande såväl arbetsmiljö som personalens engagemang. 

6.2.2 Social- och omsorgsförvaltningen 

Social- och omsorgsförvaltningen arbetar med biståndsbedömning för barn, ungdomar och vuxna, 
färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, 
familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå, 
personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse 
och familjehem. Socialsekreterare är en stor yrkesgrupp som definierats som bristyrke i kommunens 
plan för strategisk kompetensförsörjning. Vakanta platser behöver i dagsläget bemannas av konsulter, 
framför allt inom enheten för barn- och unga.  

Förvaltningen har under året etablerat en ny struktur för kompetensutveckling. En 
kompetensutvecklingsplan för varje personalgrupp listar alla utbildningar som medarbetarna 
förväntas genomgå under sin tid på förvaltningen, både grundläggande och specialiserande kurser. I 
och med strukturen får förvaltningen också en bättre överblick på befintlig kompetens och ett system 
för att dokumentera när medarbetarna senast gick respektive utbildning. Detta ger också bättre 
förutsättningar för att följa upp vilka medarbetare som behöver komplettera eller repetera utbildning. 
Utbildningsplanen ska tas i bruk under hösten 2022.  

Resultaten från medarbetarundersökningarna är generellt sett positiva. Inom individ- och 
familjeomsorgsenheten för barn och unga har det förekommit påtagligt lägre resultat inom flertal 
parametrar. Enligt uppgift har det berott på en kombination av påfrestande arbetsuppgifter och 
personkonflikter inom enheten, och ett aktivt arbete har bedrivits för att vända situationen. Enligt 
förvaltningschef finns det goda möjligheter till förbättring de närmaste månaderna. 

Det finns ett samarbete med närliggande högskolor och universitet i syfta att öka möjligheten till 
rekrytering. Förvaltningen tar emot två praktikanter varje termin. Vid rekryteringen av praktikanter 
är det en urvalsgrund att studenten bedöms ha rimliga förutsättningar att kunna fortsätta arbeta i 
kommunen eller länet efter avslutad utbildning.  

6.3 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden når redan fullmäktiges mål men 
har en sårbar verksamhet med få anställda 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar bland annat för kommunens detaljplanering, 
naturvård, GIS- mät- och kartverksamhet, gång- och cykelvägar. Nämnden utgör kommunens lokala 
prövnings- och tillsynsmyndighet enligt plan- och bygglagen samt miljö-, livsmedel- och 
tobakslagstiftning. Nämnden är även kommunens trafiknämnd. Inom förvaltningen arbetar 16 
personer varav bygglovshandläggare är en definierad bristyrkesgrupp i kommunens plan för 
strategisk kompetensförsörjning.  

I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan anges mål om att sjukfrånvaron ska minska. 
Ingångsvärdet 2021 var 3 procent, och målvärdet 2022–2024 är fem procent. Då förvaltningen är 
liten kan enskilda medarbetares frånvaro påverka statistiken kraftigt.  
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Nämnden inkluderar kommunfullmäktiges mål om att öka medarbetarengagemanget i sin 
verksamhetsplan. Nämndens utfall i medarbetarundersökningen visar på ett lågt resultat avseende 
medarbetarnas kunskap och förståelse om verksamhetens mål. Mot denna bakgrund pågår ett arbete 
med att se över operationaliseringen av kommunmålen och nämndens mål.  

Nämnden har inte någon dokumenterad kartläggning av kompetensbehov eller någon handlingsplan 
för kompetensförsörjning. Förvaltningen är liten och tjänsterna är i hög grad specialiserade. 
Kommunens tillväxttakt har medfört relativt stadiga volymer för förvaltningen, varvid rekrytering 
främst är fyllnadsrekrytering vid vakanser. Enligt uppgift har personalomsättningen inom 
förvaltningen varit relativt hög under senare tid. Den samlade bedömningen är dock att Oxelösund 
har förhållandevis goda konkurrensmöjligheter gentemot närliggande kommuner. Attraktionen 
bedöms ligga i ett fördelaktigt löneläge, variation i arbetsuppgifter tack vare kommunens storlek, ett 
gott arbetsklimat samt möjlighet till flexibilitet och distansarbete.  

En väsentlig del i förvaltningen kompetensförsörjning är verksamhetsutveckling och ständig 
förbättring av processer, verktyg och mallar förbättras i syfte att förenkla handläggarnas vardag och 
skapa mer effektiv handläggning. Det syftar också till att göra det enklare för nya medarbetare. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett kontrollmoment avseende kompetensförsörjning i 
internkontrollplanen 2022. Kontrollmomentet avser att riskanalyser genomförs och handlingspla ner 
upprättas. I den första uppföljningen 2022 anges att analys av personalläget sker kontinuerlig och 
rapporteras i tertial- och årsredovisningar. Uppföljningssamtal genomförs cirka 1–2 månader efter att 
en medarbetare påbörjat sin anställning. Då kompetensbrist uppstår används konsultstöd. I 
uppföljningen av interkontrollplanen vid tertialrapport 1 anges att kontrollmomentet av 
kompetensförsörjningen är godkänd.  

6.4 Kultur- och fritidsnämnden saknar kompetensförsörjningsplaner men 
har nöjda medarbetare 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism, vilket omfattar 
bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, 
fritidsgård, turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Totalt består 
förvaltningen av 16 personer. Bland yrkesgrupperna har bibliotekarier och utbildade fritidsledare 
definierats som bristyrkesgrupper i kommunens plan för strategisk kompetensförsörjning. 

I Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 formuleras följande mål utifrån 
kommunfullmäktiges målområde ”Hållbar utveckling”: 

Nämndens mål Mått  Ingångsvärde/bokslut 

2021 

Målvärde 

2022 

Målvärde 

2023 

Målvärde 

2024 

Medarbetare 

ska uppleva att 

de har en bra 

arbetssituation 

Medarbetarindex MI 

(medarbetarundersökning 

görs vartannat år) 

86 %  X Lägst 80  X 

Hållbart 

medarbetarengagemang 

4,48 av 5 Lägst 4,0  Lägst 4,0 Lägst 4,0 

 
Nämndens förvaltning har ett inom kommunen jämförelsevis högt resultat på 
medarbetarundersökningen. Resultatet av medarbetarundersökningar hanteras vid APT-tillfällen. 
Efter senaste mätningen bedömdes resultatet vara tillfredsställande och inga särskilda 
utvecklingsområden identifierades med anledning av enkäten.  

Nämnden har inte tagit fram ett eget mål kring sjukfrånvaro. Den ackumulerade sjukfrånvaron var vid 
tidpunkten för granskningen 10 procent. Enligt uppgift beror de höga sjuktalen på att det är en liten 
organisation där statistiken påverkas av enskilda sjukdomsfall. Intervjuade uppger att det finns 
möjlighet att vid sjukdom täcka upp för varandra inom de olika enheterna.  
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Det finns inga aktuella kompetensförsörjningsplaner framtagna. Den senaste som togs fram är från 
2018. Det arbetssätt som definierats i kommunens inriktningsdokument för strategisk  
kompetensförsörjning uppges innebära en tidsinsats som inte står i proportion till nyttan med planen, 
och det är därav svårt att avsätta resurser för arbetet. Förvaltningen tar del av de centrala analyser 
och prognoser som förmedlas men har svårt att omsätta dessa i det egna 
kompetensförsörjningsarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med individuella 
kompentensplaner. Vidare handlar rekryteringsarbetet främst om fyllnadsrekrytering av vakanta 
tjänster. 

Kultur- och fritidsnämndens främsta utmaning är att rekrytera personal med rätt utbildning. Det är 
svårast att hitta utbildade bibliotekarier samt fritidsledare. Vid rekrytering framhävs organisationens 
fördelar vilka anges vara att medarbetare får stort ansvar, nya utmaningar i och med att det är en lite 
organisation, flexibilitet i arbetet samt ett bra arbetsklimat. Fritidsledare erbjuds även möjlighet att 
studera två timmar per vecka under arbetstid i syfte att fler ska utbilda sig.  

Personalnyckeltal följs upp i samband med delårsrapport och verksamhetsberättelsen, i övrigt endast 
på förekommen anledning. Kultur- och fritidsnämnden har inte identifierat risker eller kontroller 
relaterade till kompetensförsörjning i sin internkontrollplan för 2022.  
 

6.5 Det är osäkert om arbetet ger önskat resultat 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat strategier och planer för en strategisk  
kompetensförsörjning sker det heller inte någon samlad uppföljning av arbetets resultat. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och personalsituationen i stort följs upp genom 
nyckeltal. Det finns möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik, pensionsavgångar, 
övertid och sjukfrånvaro genom systemstödet Hypergene. 

Covid-19-pandemin har gjort det svårt att göra en rättvisande bedömning av om arbetet med att 
minska sjukfrånvaron har varit framgångsrikt. Orsaken är att ändrade förhållningssätt till symptom, 
karensdag och distansarbete har haft jämförelsestörande effekter för samtliga förvaltningar. 

Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommunstyrelseförvaltningen har också 
vidtagit åtgärder för att skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder genom mer 
frekventa mätningar.  

Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade personalsituationen. Dels genom 
delårsrapporter och årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, vilken kvartalsvis 
omfattar aktuella personalfrågor. I kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 identifierades rutin för 
rehabilitering och handlingsplan för systematiskt arbetsmiljö-, säkerhets- och hälsoarbete som 
kontrollmoment. Föregående år fanns rutin för rehabilitering, rekryteringsrutin och arbetsmiljöpolicy  
som kontrollmoment och kommunstyrelsen noterade flera avvikelser i sin uppföljning. Av 
uppföljningen framkommer att det finns planerade eller vidtagna åtgärder för att komma till rätta med 
avvikelserna och förvaltningen bedömer att avvikelserna kommer att vara avhjälpta under 2022. 

Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen svår att följa gentemot föregående år till följd av striktare 
krav för medarbetare att stanna hemma vid lindriga symptom. 
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7. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

Har gällande mål för 

kompetensförsörjningsarbetet 
brutits ner för att möjliggöra 
en ändamålsenlig styrning? 

 

 

Delvis. Kommunfullmäktige har satt upp mätbara mål avseende 
sjukfrånvaro och medarbetarengagemang. Dessa mål återfinns 
helt eller delvis med egna mål och nyckeltal i nämndernas 
verksamhetsplaner. Kultur- och fritidsnämnden har inte tagit 
egna beslut kring målet om sjukfrånvaro men följer upp 
nyckeltalen i sin redovisning. Vård- och omsorgsnämnden har för 
äldreomsorgen beslutat om flera nämndmål för 
kompetensförsörjning men inkluderar inte sin 
socialtjänstverksamhet. På förvaltningsnivå ser vi dock att 
styrning och åtgärder av varierande grad förekommer i alla 
förvaltningar.  
 
Utöver de två mätbara målen har kommunstyrelsen tillsett att det 
finns koncerngemensamma strategier som återkopplar till 
kommunfullmäktiges mål om att vara en attraktiv arbetsgivare.  
Till detta finns det styrande dokument som ska ge ett ramverk för 
styrning och samordning, men dessa efterlevs inte av 
förvaltningarna. Kommunstyrelsen har gett direktiv till sin 
förvaltning om att öka arbetet med att möta framtidens 
kompetensutmaningar. Kommunstyrelsen har satt upp mål inom 
områden där de saknar mandat att ge uppdrag till kommunens 
förvaltningar och bolag, men där kommunstyrelseförvaltni ngen 
har i uppdrag att genom kompetens, stöd, service och 
kommunikation möjliggöra att målen uppnås. 

Finns aktuella kartläggningar 
och kompetensmatriser, 
riskanalyser och planer som 
stöd för det operativa 
arbetet?  

 

Med vilka funktioner sker 
dialoger för att fånga upp 
kompetensbehov? 

  

 

Delvis. På kommunövergripande nivå finns det framtagna 
kartläggningar, riskanalyser och planer med åtgärder som kan 
vara stöd i det operativa arbetet. Analysen omfattar bland annat 
personalstruktur och organisation, prognos över 
pensionsavgångar, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, utfall av 
publicerade jobbannonser samt en omvärldsanalys med 
definierade bristyrken i kommunen. Den senaste sammanställda 
kompetensförsörjningsplanen för kommunen som helhet gjordes 
2020, men delar av underlaget har setts över vid senare tillfälle 
och presenterats vid exempelvis chefsutbildning.  
 
Inom kommunstyrelseförvaltningen finns en HR-enhet som 
ansvarar för det övergripande och strategiska arbetet, men på 
respektive nämnds förvaltning är förvaltningschef ansvarig. Inom 
de större förvaltningarna engageras biträdande 
förvaltningschefer och enhetschefer i att bevaka behov av 
kompetens, men inga dedikerade HR-resurser förekommer. På 
individnivå är kompetensutvecklingsbehov en fråga för ansvarig 
chef tillsammans med den enskilda medarbetaren. 

Möjliggör kommunens 
(risk)analyser och underlag en 
ändamålsenlig bedömning av 
behovet av kompetens, på 
kort och lång sikt? 

 

 

Delvis. Vår bedömning är att det finns en rimligt god bild av 
behovet utifrån kända förutsättningar. Bilden är i hög grad 
baserad på operativ kännedom om organisationen och inte 
belagd genom kartläggningar och analyser. Fokus ligger i hög 
grad på bemanning den närmaste tiden.  

 

Kommunen har befolkningsprognoser men dessa är enligt 
intervjuade svåra att tillämpa i analyserna av kompetensbehov, 
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Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

Görs tillräckliga 
riskbedömningar och 
kartläggningar med avseende 
på arbetsmiljö (exempelvis 
genom oberoende 
avslutssamtal), som ett led i 
att vara en attraktiv 
arbetsgivare? 

 

Analyseras 
personalomsättningen på ett 
adekvat sätt?  

  

 

givet att volymförändringarna i regel är små (undantaget 
äldreomsorgen). En brist är att kommunen enbart periodvis haft 
möjlighet att göra statistiska analyser av 
personalomsättningen. En medarbetare som nyligen har 
anställts har fått arbetsuppgiften och kommer framöver att ta 
fram sådana analysunderlag. 

 

Medarbetarundersökning genomförs regelbundet och är ett 
underlag både i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i annat 
utvecklingsarbete. Under 2022 har undersökningen genomförts 
i form av två kortare enkäter, s.k. pulsmätningar, vilket 
möjliggör en tätare uppföljning av medarbetarnas mående. 
Svarsfrekvensen har sjunkit kraftigt mot föregående år varvid 
nya angreppssätt för information om enkäten testas framgent. 
Medarbetarundersökningen följs upp vid APT-tillfällen på 
respektive enhet, på förvaltningsledningsnivå samt på 
kommunledningsnivå och ligger till grund för planering av 
åtgärder. Formaliserade riskbedömningar och 
arbetsmiljöronder sker vid behov, tex vid 
verksamhetsförändring eller tillbud. 

 

Kommunen har etablerade rutiner för att samla in synpunkter 
från medarbetare som slutar. Förvaltningschefer/enhetschefer 
genomför avslutssamtal. För att ge ytterligare en kanal för 
synpunkter skickar HR-enheten också en avslutsenkät med 
möjlighet till anonyma svar. Detta resultat sammanställs på 
kommunövergripande nivå och presenteras för 
kommunledningsgruppen.    

Vilka åtgärder vidtas för att 
tillvarata och utveckla 
medarbetarnas kompetens på 
bästa sätt samt vara en 
attraktiv arbetsgivare?  

 

Exempelvis med avseende på 
yrken där det är brist på 
arbetskraft? 

 

Vilka åtgärder vidtas för att 
behålla och belöna attraktiva 
kompetenser? 

  

I alla granskade verksamheter beskrivs det dagliga arbetet med 
att utveckla verksamhet, kvalitet, arbetsformer och arbetsmiljö 
som den viktigaste nyckeln till att bli en mer attraktiv 
arbetsgivare. Förvaltningarna har varierande utmaningar och 
arbetssätt för att uppnå detta. På kommunledningsnivå har en 
kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärket tagits fram för 
att ge en tydligare bild av kommunen och stötta förvaltningarna i 
deras arbete med att attrahera och rekrytera rätt medarbetare. 
 
Äldreomsorgsförvaltningen är den förvaltning som i störst 
utsträckning behöver öka sin kapacitet de närmaste åren. Inom 
äldreomsorgen finns det en uttalad strategi om att få fler 
medarbetare att arbeta mer. Införandet av heltid som norm har 
gett mer tillgänglig arbetstid men schemaläggningsmodellen har 
inneburit att tiden inte finns den tid på dagen när behoven är som 
störst. Försök med en ny modell pågår under 2022. 
Äldreomsorgsförvaltningen har också på ett strukturerat sätt 
kopplat digitaliseringsstrategier till sitt arbete med långsiktig 
kompetensförsörjning. 
 
Övriga förvaltningar behöver bibehålla eller i liten utsträckning 
utöka sin personalstyrka. Inom utbildningsförvaltningen har det 
nyligen skett en översyn av chefsstrukturen för att skapa ett 
närmare och tydligare ledarskap. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen har riktade satsningar sats in för att stötta 
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Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

en specifik enhet med svårigheter att behålla personal och 
välmående. 
 
Kommunens löneläge uppges av de intervjuade inte vara ett stort 
problem för möjligheten att attrahera medarbetare. I syfte att 
behålla erfarna medarbetare finns ett aktivt arbete med att 
säkerställa rättvisa löner. Kommunen tillämpar en snedsitsmodell 
där medarbetare som halkat efter i löneutvecklingen, ofta till följd 
av ökade ingångslöner inom sin yrkesgrupp, kan få en särskild 
löneökning i syfte att komma upp i ett rättvist löneläge. 
 
Kompetensutveckling av chefer säkerställs av kommunstyrelsens 
förvaltning i form av både introduktionsprogram, 
ledarfrukostseminarier och tematiska utbildningsdagar. 
Introduktion av nyanställda har identifierats som ett 
utvecklingsområde genom medarbetarenkäten. Detta är ett 
pågående utvecklingsområde. För enskilda medarbetare finns i 
övrigt inget samlat grepp om kompetensutvecklingen och 
respektive förvaltning har olika strategier. Inom social- och 
omsorgsförvaltningen pågår ett arbete med att implementera 
strukturerade utbildningsspår för olika yrkesgrupper som 
omfattar både grundkompetens och fortbildning/specialiseri ng. 
Inom utbildnings- och äldreomsorgsförvaltningarna är 
fortbildningen i hög grad kopplad till tillgängliga statsbidrag och 
anpassade utifrån villkoren för dessa. Äldreomsorgsförvaltni ngen 
har också en nära samverkan med Campus Oxelösund kring både 
yrkesutbildningar och fortbildning. De små förvaltninga rna 
saknar långsiktiga strukturer och planerar sin 
kompetensutveckling utifrån årets identifierade behov på grupp- 
och individnivå. 

Hur följs utfall av strategier 
och aktiviteter upp? Ger 
arbetet önskade resultat? 

Eftersom förvaltningarna i regel inte har definierat långsiktiga 
strategier och planer sker det heller inte någon samlad 
uppföljning av arbetet sett till ett längre perspektiv. Enskilda 
aktiviteter och insatser utvärderas fristående, och 
personalsituationen i stort följs upp genom nyckeltal. Det finns 
möjlighet för chefer att följa bland annat frånvarostatistik , 
pensionsavgångar, övertid och sjukfrånvaro genom 
verksamhetssystemet Hypergene. 
 
Kommunfullmäktiges mål om ett hållbart 
medarbetarengagemang följs konsekvent upp och är en 
integrerad del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Kommunstyrelseförvaltningen har också vidtagit åtgärder för att 
skapa förutsättningar för snabbare återkoppling och åtgärder 
genom mer frekventa mätningar.  
 
Covid-19-pandemin har gjort utvecklingen av sjukfrånvaro och 
satsningarna på hälsofrämjande arbete svårt att följa upp 
gentemot tidigare år till följd av striktare krav för medarbetare att 
stanna hemma vid lindriga symptom. 
 
Kommunstyrelsen följer regelbundet upp den samlade 
personalsituationen. Dels genom delårsrapporter och 
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Revisionsfrågor Sammanfattad bedömning 

årsredovisning, men också genom tematiska föredragningar, 
vilken kvartalsvis omfattar aktuella personalfrågor.  
 
Det sker ingen uppföljning av om kommunen externt uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare eller ej. Utbildningsförvaltning ens 
bedömning är att rekrytering av behöriga lärare har blivit lättare, 
med fler kvalificerade sökande än tidigare. Inom äldreomsorgen 
är uppfattningen att de sökande är mindre kvalificerade för 
arbetet vilket ställer högre krav på kommunen avseende 
introduktion, språkutbildning och kompetensutveckling. Övriga 
förvaltningar beskriver tillfälliga variationer snarare än 
strukturella. 

 
 
 
Oxelösund 2022-11-16 
 

Nina Högberg   Lina Hedlund 

Certifierad kommunrevisor  Verksamhetsrevisor  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuade 

• HR-chef 
• Förvaltningschef Social- och omsorgsförvaltningen 

• Förvaltningschef Utbildning 
• Förvaltningschef Äldreomsorgsförvaltningen 

• Kultur- och fritidschef 

• Miljö- och Samhällsbyggnadschef 
• Representanter från Kommunal sektion Nordost 

 

8.2 Dokumentförteckning 

• Mål och budget 2022–2024, fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-10 Kf §103 

• Personalpolitiskt program 

• Plan för strategisk kompetensförsörjning 2020 
• Handlingsplan Strategisk kompetensförsörjning med uppföljning 220906 

• Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning 

• Kommunikationsplan för arbetsgivarvarumärke 2022-2024 
• Medarbetarpuls 2022 

• Medarbetarundersökning 2021 
• Kompetensförsörjningsplan kommunstyrelseförvaltningen 2019 

• Kompetensutmaningen, underlag från chefsintroduktion 2022-03-08 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024 
• Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Utbildningsnämndens Budget- och verksamhetsplan 2022–2024 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022–2024 

• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2021 
• Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

• Vård- och omsorgsnämndens Förändringsbeskrivning 2023. Antagen 2022-05-24. 
• Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2022 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2022 

• Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2022 
• Utbildningsnämndens internkontrollplan 2022 

• Utbildningsplan social- och omsorgsförvaltningen 
• Vård- och omsorgsnämnden – Delårsuppföljning per augusti 2022  

• Modell för kompetensutveckling inom VOF 2015 

• Utbildningsplan vård- och omsorgsförvaltningen (utkast) 
• LAS-rutiner inom äldreomsorgsförvaltningen 

• Kompetensförsörjningsplan utbildningsförvaltningen 2022 

 



Sammanträdesprotokoll Blad 1

Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13

Utdragsbestyrkande

(11) Dnr MSN.2022.3

Redovisning av delegationsbeslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut

Redovisning av delegationsbesluten godkänns.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor
till ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ompröva
eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden fritt att återkalla en lämnad delegation.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreläggs utövad delegationsrätt från

Johan Hemmingson Beslut om ny KA
Beslut om avslut av ärende
Beslut att avskriva tillsynsärende
Beslut om bygglov
Beslut om förlängning av handläggningstid
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

November

Anna Olasdotter Beslut om avslut av ärende
Bygglov och startbesked
Föreläggande om komplettering
Startbesked
Slutbesked

November

Mikael Johansson Bygglov och startbesked
Slutbesked

November

Annelie Alfredsson Dispens från reservatsföreskrifterna November
Andreas Edhag Beslut om risk- och erfarenhetsklass

Beslut om försiktighetsmått
Beslut om klassificering och årlig tillsynsavgift
Beslut om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
Beslut tillstånd för BDT-avlopp
Omhändertagande av latrin
Saneringsintyg fartyg

November

Ebba Sellén Beslut dispens från krav att sanera
Beslut om avhjälpandeåtgärd
Godkännande av underlag samt avslut av ärende

November
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-12-13

Utdragsbestyrkande

Laith Alqudah Beslut om försiktighetsmått
Delverksamhetsförbud

November

Kent Börjesson Beslut fällning av träd
Dispens från lokala trafikföreskrifter
Transporttillstånd
Yttrande tung och bred transport

November

Nils-Erik Selin Beslut om avskrivning
Föreläggande av komplettering
Föreläggande att verksamhet inte får påbörjas

November

Gunilla Eriksson
Malin Insegård
Eva-Lena Berglund

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad Oktober-
november



BALANSLISTA MSN 1 (1) 
 

Datum 

2022-12-13
 

 
 

Ärendemening / ärendenummer Ansvarig Beslutsdatum 
och § 

Uppdrag/sammanfattning B/MI Uppdrag 
klart/åter- 
rapportering 

Ta fram förslag till mätbara nyckeltal och 
resursåtgång i de större arbetsområdena. 
De större områdena (cykelvägar, gräsytor, 
snöröjning, badplatser, lekplatser, rabatter). 
Kostnader inom gata/park-uppdraget, även 
underhållskostnader, även i jämförelse med 
andra kommuner. 
Uppdrags- och kostnadsberäkningar 

 

   

2020-03-18 § 25 Skriftlig redovisning varje kvartal B Varje kvartal 
 
December 2022 

Transporter Nisse   Årlig redovisning MI Q4 2022 

VA     Årlig redovisning MI Q3 2023 

Stenviksbadet Nisse 2022-08-23, § 69 Utveckling av badplatsen 
prövas/övervägs I förhållande till 
budget 

 Löpande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
0155-305 34 (fax) registrator@oxelosund.se 
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Missiv strategisk kompetensförsörjning
            IEW74-GCEJT-1BGBD-O8FKB-EHMMX-85AFH
            SHA-256
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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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                                    Jag signerar dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på uppdrag av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnyckel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiska hashvärde : 
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