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Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2021-09-01 kl. 08.30 i Eventsalen, 

Koordinaten samt via Teams 
  

  
    

 Catharina Fredriksson  
 Ordförande Jana Hilding 
  Sekreterare 
   

     
God ekonomisk hushållning    Magnus Petersson               8.35-9.00 
Schemaläggning/bemanningsplanering, Time Care   Kristina Tercero/                 9.00-11.00   
                                                                                         Time care                               
Överklagan byggnation restaurang vid Läget   Sarah Heltborg Ronélius    11.00-11.30                                                                                     
Rapport uppdrag med anledning av Revisionsrapport    Johan Persson/                    11.30-12.00 
- Granskning av kommunens styrning och uppföljning  Magnus Petersson                                                                                      
av uppdrag till Kustbostäder     
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Nr  DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid 
1  
 

KS.2021.1          Information och 
föredragningar 2021 

Jana Hilding  

2  KS.2021.66  Organisation för 
trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete    

Niklas Thelin   5 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut  

  

   
Beslutspunkt två stryks då 
revidering av kommunstyrelsens 
delegationsordning omformas till 
eget ärende, i övrigt enligt 
framskrivet förslag 

  

3  MEX.2020.142  Markanvisning Bo Klok - 
Sjögatan    

Kjell Andersson   36 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 

  

4  KS.2018.150  Stallet Stjärnholm 
takrenovering    

Sarah Heltborg 
Ronélius   

62 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 
 

  

5  KS.2021.2  Delgivningar    Jana Hilding  77 
     
6  KS.2021.3  Redovisning av 

delegationsbeslut    
Jana Hilding   107 

     
7  KS.2021.4  Information från 

kommunalråd och 
kommunchef    

Jana Hilding    

     
8  KS.2021.72  Vision 2040    Mats Dryselius   110 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag till beslut 
  

   
Enligt framskrivet förslag 
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9 
 
 
  

KS.2021.92  Fastställande av budget för 
Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund 2022    

Jana Hilding   111 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 
 

  

10  KS.2021.36  Byggnation av förskola i 
Peterslund    

Sarah Heltborg 
Ronélius   

127 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 
 

  

11  KS.2019.138  Förordnande av GDPR-
samordnare enligt riktlinjer 
för tillämpning av 
dataskyddsförordningen    

Jana Hilding  133 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 
 
Enligt framskrivet förslag 
 
 

  

12  KS.2021.14  Rapport uppdrag med 
anledning av 
Revisionsrapport - 
Granskning av kommunens 
styrning och uppföljning av 
uppdrag till Kustbostäder     

Johan Persson   135 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

 
 
 

  
Enligt framskrivet förslag 

  

13  KS.2021.80  Årsredovisning och 
ansvarsfrihet för 
samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 2020    

Jana Hilding   136 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 
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14  KS.2021.81  Fastställande av 2022 års 
budget för 
samordningsförbundet RAR i 
Sörmland     

Jana Hilding   169 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 
 

  

     
15  KS.2021.10  Bokslut för 

donationsfonderna 2020    
Margrita Sjöqvist   172 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Enligt framskrivet förslag 
 
 

  

16  KS.2020.124  Medborgarförslag om ändring 
av arbetsordning för 
Oxelösunds kommuns 
kommunfullmäktige     

Jana Hilding  203 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

 
 
 
 

  
Enligt framskrivet förslag 
 

  

17  KS.2021.104  Revidering av 
kommunfullmäktiges 
arbetsordning gällande 
allmänhetens frågestund    

Jana Hilding   211 

  Kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag till beslut 

  

   
Enligt framskrivet förslag 
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Datum Dnr

2021-08-11 KS.2021.66
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2007-
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Organisation för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. De delar av organisationsbeskrivningen för BRÅ-arbetet 2021-04-26 som avser den
övergripande styrningen godkänns.

2. Tillägg görs i kommunstyrelsens delegationsordning med punkt H.1 samt H.2 enligt
bilaga så att kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gemensamt ges rätt
att i samverkan med Polismyndigheten besluta om samverkansöverenskommelser
gällande kommunens BRÅ-arbete.

3. Kommunstyrelsens ordförande ges beslutanderätt att, i samverkan med
Polismyndigheten, fastställa Medborgarlöften för BRÅ-arbetet enligt bilaga.

2. Sammanfattning

Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. För att tydliggöra ansvars- och
arbetsfördelning har koncernledningsgruppen under våren 2021 fastställt en organisation
för kommunens BRÅ-arbete.

Den fastställda organisationen omfattar även den politiska styrningen som sker via BRÅ-
styrgrupp. Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt
lokalpolisområdeschefen.

De uppdrag som tillskrivs styrgruppen skiljer sig inte från hur arbetet hittills har bedrivits.
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att det är viktigt att kommunstyrelsen är
informerad om hur BRÅ-arbetet är organiserat i sin helhet samt att styrelsen godkänner de
delar av organisationsbeskrivningen som avser den övergripande styrningen.

För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat föreslår
förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.

~ Oxelösund 

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Datum

2021-08-11 KS.2021.66

3. Ärendet

3.1 Bakgrund
Kommunen och polismyndigheten bedriver sedan 2011 ett samverkansarbete kring
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Arbetet (BRÅ-arbetet) utgår från
samverkansöverenskommelser, handlingsplaner samt Medborgarlöften.

För att tydliggöra den interna ansvars- och arbetsfördelningen har koncernledningsgruppen
under våren 2021 utarbetat och fastställt en organisation för kommunens BRÅ-arbete.

3.2 Aktuell fråga
Den fastställda organisationen omfattar även den politiska styrningen som sker via BRÅ-
styrgrupp. Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt
lokalpolisområdeschefen. Gruppen är sammansatt i samverkan med polismyndigheten. I
styrgruppens uppdrag ingår att;

1. Överenskomma och fastställa en fyraårig Överenskommelse om gemensamt
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen)

2. Fastställa en handlingsplan för BRÅ-arbetet. Handlingsplanen redogör för vilka
områden som parterna ska samverka kring samt vilka områden av dessa som
särskilt ska prioriteras1.
(Tecknas av kommunchefen och lokalpolisområdeschefen)

3. Fastställa ett medborgarlöfte för BRÅ-arbetet med utgångspunkt i en aktuell
lägesbild1.
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen)

4. Löpande följa det arbete som bedrivs i enlighet med det medborgarlöfte och
handlingsplan som tecknats mellan parterna.

De uppdrag som tillskrivs styrgruppen skiljer sig inte från hur arbetet hittills har bedrivits.
Kommunstyrelseförvaltningen anser dock att det är viktigt att kommunstyrelsen är
informerad om hur BRÅ-arbetet är organiserat i sin helhet samt att styrelsen godkänner de
delar av organisationsbeskrivningen som avser den övergripande styrningen.

För att ytterliga tydliggöra och formalisera styrgruppens uppdrag och mandat föreslår
förvaltningen också ett tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning som innebär att;

 Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gemensamt ges rätt att, i
samverkan med Polismyndigheten besluta om, samverkansöverenskommelser
gällande kommunens BRÅ-arbete (enligt punkt 1 ovan).

 Kommunstyrelsens ordförande ges beslutanderätt att, i samverkan med
Polismyndigheten, fastställa Medborgarlöften för BRÅ-arbetet (enligt punkt 3 ovan).

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
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Datum

2021-08-11 KS.2021.66

Tjänsteskrivelse – Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete,
2021-08-11

Bilaga – Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning, 2021-08-11
Delegationsordning kommunstyrelsen, 2021-06-02

Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete,
koncernledningsgruppen, 2021-04-26

Beslut till:

Kommunstyrelsens ordförande (FK)

Kommunstyrelsens vice ordförande (FK)

Kommunchef (FK)

Säkerhetsstrateg (FÅ)



Bilaga 
Förslag till tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning 

 

 

H. Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete (BRÅ-arbete) 

 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D/V Lagrum mm 

 Mål och inriktning för BRÅ-arbete     

H.1 Beslut om samverkansöverenskommelser gällande 
kommunens BRÅ-arbete 

Kommunstyrelsens ordförande 
och kommunchef gemensamt 

Kommunstyrelsen 
vice ordförande 
Tillförordnad 
kommunchef 

D  

H.2 Beslut om Medborgarlöfte gällande kommunens 
BRÅ-arbete  
 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsen 
vice ordförande 
 

D  

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Delegations- och verkställighetsordning 
för kommunstyrelsen 
Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, § 16 

 
 
 
 



Antagen 2011-10-26, Dnr KS.2011:119 
Redaktionell ändring efter ordförandebeslut 2011-11-08, 2012-05-31 
Reviderad 2012-03-14, 2012-05-01, Dnr KS.2012.15 
Reviderad 2013-11-27, Dnr KS.2013.116 
Reviderad 2014-12-03, Dnr KS.2014.97 
Reviderad 2015-12-02 Dnr KS.2015.61 
Reviderad 2016-05-25 Dnr. KS.2016.50 
Reviderad 2017-11-29 Dnr. KS.2017.132 
Reviderad 2018-03-07 Dnr KS.2016.62 
Reviderad 2019-04-24 Dnr KS.2019.46 
Reviderad 2019-05-29 Dnr KS.2019.69  
Reviderad 2020-03-16 Dnr KS.2020.23 
Reviderad 2021-06-02 Dnr KS.2021.31



  

 
 

Innehåll 
Innehåll .............................................................................................................................................................................................................................................. 3 

Om delegation i allmänhet ............................................................................................................................................................................................................. 4 

Delegation och verkställighet ......................................................................................................................................................................................................... 4 

Undantag från delegation ............................................................................................................................................................................................................... 4 

Villkor för delegation och anmälan av beslut ................................................................................................................................................................................. 4 

Vidaredelegation ............................................................................................................................................................................................................................ 5 

Övergång av delegationsrätt .......................................................................................................................................................................................................... 5 

Förkortningar .................................................................................................................................................................................................................................. 5 

A. Allmänna ärenden.................................................................................................................................................................................................................. 8 

B. Fastigheter och mark ........................................................................................................................................................................................................... 11 

C. Ekonomi ............................................................................................................................................................................................................................... 13 

D. Personal ............................................................................................................................................................................................................................... 15 

E. Räddningstjänst ................................................................................................................................................................................................................... 18 

F.      Upphandling ......................................................................................................................................................................................................................... 20 

G. GDPR .................................................................................................................................................................................................................................. 20 
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Om delegation i allmänhet 
Kommunstyrelsen får uppdra åt presidiet, utskott, ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar (KL 6 kap 37 §, 7 kap 5–8 §§, 9 kap 31 §). 
Genom sin delegations- och verkställighetsordning överför kommunstyrelsen beslutanderätten för angivna ärenden till delegat som får rätt att fatta 
självständiga beslut. 

Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i styrelsens ställe. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att yttra sig innebär självständiga bedömningar, trots att yttranden normalt inte kan överklagas. 

Delegation och verkställighet  
Det finns ingen rak skiljelinje mellan delegationsbeslut och verkställighet. Huvudregeln är att ett delegationsbeslut kräver en självständig bedömning medan 
verkställighetsbeslut fattas inom ramen för gällande lagstiftning och de politiska besluten som ett led i den löpande driften av verksamheten. 

Ett antal verkställighetsärenden som ligger i gränslandet mellan delegation och verkställighet finns med i delegations- och verkställighetsordningen och 
betecknas V för verkställighet. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till kommunstyrelsen och kan heller inte överklagas. 

Undantag från delegation  
Av 6 kap 38 §, 7 kap 5 § KL, följer att beslutanderätten inte får delegeras i följande ärenden: 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.  

• Framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.  

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden.  

• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. Lag (2007:68).  

Villkor för delegation och anmälan av beslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation är jämställt med ett av styrelsen fattat beslut. Styrelsen kan inte ändra delegationsbeslut, men kan när som helst 
återta beslutanderätten. Delegaten kan också överlåta till styrelsen att besluta och måste inte alltid utnyttja sin delegationsrätt. Beslut som fattas av en 
tjänsteman utan delegering saknar laga verkan, d.v.s. det gäller inte. 

I vissa fall kan ett visst beslut i ett delegerat ärende få principiell betydelse genom oförutsedda omständigheter. Delegaten bör i sådana fall överväga att på 
eget initiativ lyfta ärendet för beslut i kommunstyrelsen. 

Fattade delegationsbeslut ska anmälas till kommunstyrelsen nästkommande sammanträde i enlighet med av kommunchefen fastställd rutin. Av anmälan ska 
följande framgå: 
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• beslutsfattare, 

• beslutsdatum,  

• hänvisning till den punkt i delegationsordningen beslutet stöder sig på samt 

• beslutets innehåll i korthet. 

Vidaredelegation  
Vissa beslut som är delegerade får vidaredelegeras. Det innebär att delegaten i sin tur får delegera beslutanderätten vidare. Beslut att vidaredelegera ska 
anmälas till kommunstyrelsen enligt ovan. Vidaredelegerade beslut ska anmälas både till kommunstyrelsen och till den delegat som delegerat 
beslutanderätten. 

Övergång av delegationsrätt  
Om inget annat har angivits i delegationsordningen och ställföreträdare eller vikarie inte har förordnats, övergår delegationsrätten vid förfall för delegat till 
närmast högre befattning. 

Förkortningar 
Delegater 

ACH Ansvarig chef, det vill säga kommunchef, förvaltningschef, enhetschef och avdelningschef inom respektive chefsområde 

AU Kommunstyrelsens arbetsutskott 

BABH Handläggare bostadsanpassningsbidrag 

CON Controller 

DSO Dataskyddsombud 

ECH Ekonomichef 

FCH Förvaltningschef 

GDPRS GDPR samordnare 

IS Informationsstrateg  

KCH kommunchef 
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KFO Kommunfullmäktiges ordförande  

KFOV Kommunfullmäktiges vice ordförande  

KACH Kanslichef 

KOSC Kommunikations- och servicechef 

KSO Kommunstyrelsens ordförande  

KSOV Kommunstyrelsens vice ordförande  

KST Kommunstrateg 

MCH Miljö- och samhällsbyggnadschef 

MEX Mark- och exploateringsstrateg  

PCH Personalchef 

PL Projektledare 

RCH Räddningschef, Sörmlandskustens räddningstjänst 

REG Registrator 

RS Risksamordnare 

SFM Skorstensfejarmästaren 

SÄK Säkerhetsstrateg 

UA Upphandlingsansvarig 
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Lagar 

AL  Arkivlag (SFS 1990:782) 

FL  Förvaltningslagen (SFS 2017:900) 

FOM  Förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (SFS 1998:1252) 

FSO  Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 

KL  Kommunallagen (SFS 2017:725) 

LAS  Lagen om anställningsskydd (SFS 1982:80) 

LBA  Lag om bostadsanpassningsbidrag (SFS 2018:222) 

LBE  Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) 

LOA  Lag om offentlig anställning (SFS 1994:260) 

LOU  Lagen om offentlig upphandling (2016:1145)  

LSO  Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

MBL  Lag om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976:580) 

OSL  Offentlighets- och sekretesslag (SFS 2009:400) 

PBL                        Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

SFV                        Lag om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar (1970:498) 

TF                       Tryckfrihetsförordning (SFS 1949:105 tom SFS 2018:1801) 

Övrigt 

AB                                         Allmänna bestämmelser (en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) som innehåller allmänna anställningsvillkor) 
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A. Allmänna ärenden 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Organisation     

 Kommunens övergripande organisation av verksamheterna KCH  V  

 Signering     

A.1 Tecknande av avtal för kommunstyrelsen KSO KSOV D  

 Kontrasignering av avtal och andra handlingar för kommunstyrelsen KCH ECH V  

 Träffande av avtal inom verksamhetsområdet inom befintlig budget KCH ECH V  

 Ombud     

A.2 Befullmäktigande av ombud, med undantag för upphandlingar, att föra nämndens talan 
inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag, samt 
mottagande av delgivningar till nämnden 

KCH KSO D KL 6 kap 15 § 

 

A.3  Befullmäktigande av ombud att företräda kommunen avseende överklaganden av 
upphandlingar av varor och tjänster 

UA KCH D KL 6 kap 15 § 

 

A.4  Utse ombud för inköp av fast egendom eller tomträtt vid offentliga auktioner.  AU D  

 Representation och uppvaktningar     

A.5 Representation och uppvaktningar    Kommunens 
personalhandbok 

 500 - 4 000 kronor  ACH V  

 4 001 - 8 000 kronor  KCH V  

 8 001 - 15 000 kronor KSO KSOV D  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Beslut om servering av alkohol i samband med representation KFO KCH V  

 Beslut om servering av alkohol i samband med interna arrangemang KFO KCH V  

 Brådskande ärenden     

A.6 Beslut på kommunstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens 
avgörande inte kan avvaktas 

KSO KSOV D KL 6 kap 39 § 

 

 Arkiv     

A.7 Arkivfrågor kopplade till kommunstyrelsen i dess egenskap av arkivmyndighet KACH KCH D AL 7–9 § 

A.8 Beslut om gallring av kommunstyrelsens handlingar REG KACH D AL 10 § 

A.9 Fastställande av dokumenthanteringsplan REG KACH D AL 10, 16 §§ 

 Sekretess     

A.10 Statistiksekretess KST KCH D OSL 24 kap. 8 § 

A.11 Beslut om att neka utlämnande av allmän handling samt om utlämnande av allmän 
handling med förbehåll 

KACH KCH D TF 2 kap 4, 6, 7, 9–11 
§§ samt OSL 15–43 
kap 

 Yttranden     

A.12 Yttrande enligt lagen om allmän kameraövervakning KACH KCH D  

A.13 Yttrande i folkbokföringsärenden KACH KCH D  

A.14 Yttranden och remissvar till myndigheter och andra organisationer om ärendet ej 
delegerats till annan 

AU  D Gäller ej ärenden av 
principiell betydelse 

A.15 Framställning och yttranden över remisser från lantmäterimyndighet angående 
fastighetsbildning, byggnadslov m.m. 

MEX KCH D  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

A.16 Yttrande över bygglovsansökningar i kommunens egenskap av fastighetsägare och 
granne 

MEX KCH D PBL 9 kap 25 § 

A.17 Yttrande till Länsstyrelsen över Natura 2000 områden  MEX KCH D FOM 24 § 

A.18 Yttrande i miljöärenden i kommunens egenskap av fastighetsägare  MEX KCH D  

A.19 Yttrande till Länsstyrelsen över ansökan om vattenverksamhet i kommunens egenskap 
av fastighetsägare och granne där detaljplan saknas 

MEX KCH D Finns detaljplan 
behövs ingen 
delegation (V) 

 Profilering     

 Beslut att medge avvikelser från kommunens grafiska profil IS KCH V  

A.20 Tillstånd att använda kommunens vapen KCH IS D SFV 

 Överklagan och omprövning     

A.21 Yttrande över överklagat delegationsbeslut Aktuell delegat  D  

A.22 Omprövning av delegationsbeslut Aktuell delegat  D  

 Övrigt     

A.23 Avvisande av för sent inkommen handling gällande överklagan KACH KCH D FL 45 § 

A.24 Som säkerhetsskyddschef planera och vidta de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs 
med hänsyn till verksamhetens art och omfattning 

KCH SÄK   

 Fastställande av kommunövergripande riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer KCH  V  

 Fastställande av riktlinjer, rutiner, instruktioner och processer inom respektive 
verksamhetsområde 

ACH  V  

 Remittering av motioner och medborgarförslag KACH  V  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

A.25 Beslut rörande vänortsarrangemang och vänortsbesök AU KSO D  

B. Fastigheter och mark  
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Fastighetsreglering, försäljning, byte eller köp av fast egendom i samband med 
genomförande av detaljplan eller liknande: 

    

B.1  < 300 000 kronor MEX KCH D  

B.2 > 300 000 kronor AU   D  

 Försäljningar     

B.3 Försäljning av mark till entreprenörer för uppförande av bostadshus enligt av 
kommunstyrelsen fastställda riktlinjer 

MEX KCH D  

B.4 Försäljning eller tomträttsupplåtelser av egnahemstomter till enskilda enligt av 
kommunstyrelsen fastställda riktlinjer 

MEX  KCH D  

B.5 Försäljning eller tomträttsupplåtelse av industritomter enligt av kommunstyrelsen 
fastställda riktlinjer 

MEX KCH D  

B.6 Villkorsändring av tomträtt MEX KCH D  

 Servitut med mera     

B.7 Tillförsäkra kommunen servitut, ledningsrätt eller nyttjande rätt till annan tillhörig fastighet MEX KCH D  

B.8 Belasta kommunens mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt enligt gällande 
författningar 

MEX KCH D  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Övrigt     

 Utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet som tillhör kommunen och 
som faller under kommunstyrelsens förvaltning: 

    

B.9 - för tid upp till 5 år i sänder MEX KCH D  

B.10 - för tid över 5 år i sänder AU  D  

B.11 - för villkorsändringar på arrende MEX KCH D  

 Rutinmässiga ärenden angående kommunens talan utifrån ett ägarperspektiv vid 
förrättningar enligt fastighetsbildningslagen, lag om enskilda vägar, anläggningslagen, 
lag om äganderättsutredningar och legalisering 

MEX MCH V  

 Bostadsanpassningsbidrag    LBA 

B.12 < 4 basbelopp BABH KOSC D LBA 

B.13 > 4 basbelopp KOSC KCH D LBA 

 Ändringsbeslut gällande bostadsanpassningsbidrag < 5 000 kr BABH KOSC V LBA 

B.14 Tecknande av kommunens försäkringsskydd UA ECH D  

 Förlänga försäkringsavtal inom ramen för de försäkringsvillkor som anges i innevarande 
avtal (förlängningsoffert) 

RS UA V  

B.15 Utse viltvårdare och skadedjursskyttar MEX KCH D  

B.16 Fastställande och utförande/genomförande verkställande av skogsbruksplan i 
kommunens egenskap som fastighetsägare. 

MEX KCH D  

B.17 Starta process för antagande av ändring av detaljplan för plan som inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. 

MEX KCH D  
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C. Ekonomi 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Investeringar     

 Start av investeringsprojekt ur investeringsram     

C.1 < direktupphandlingsgräns enligt LOU KCH  D  

C:2 > direktupphandlingsgräns enligt LOU – 2 000 000 kr AU  D  

 Tilldelning ur investeringsreserven     

C.3 < 300 000 kr KCH  D  

C.4 300 000 - 500 000 kr AU  D  

 Överskridande av investering, där överskridandet finansieras via ordinarie 
fastighetsbudget 

    

C.5 < 100 000 kr AU  D  

 Fordringar     

 Avskrivning av osäkra fordringar:     

C.6 < 25 000 kronor ECH CON D  

C.7 25 000–100 000 kronor AU  D  

C.8 Överenskommelser om former för betalning av skulder upp till 50 000 kronor med 
undantag för biblioteksverksamheten 

ECH CON 

 

D Gäller ej biblioteket 

C.9 Överenskommelse om former för betalning av fordran upp till 200 000 kronor AU  D  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Övrigt     

 Tilldelning ur anslag för oförutsett     

C.10 < 250 000 kr AU  D  

C.11 Beslut om förlängning av kommunal borgen för lån som förlängs eller sätts om förutsatt 
att det kommunala borgensåtagandet inte ökar 

ECH CON 

 

D  

C.12 Upptagande, placering, omplacering, konvertering av lån CON ECH D  

C.13 Placering, omplacering, konvertering av överskottslikviditet CON ECH D  

 Ändring av kreditgränser inom koncernkontot inom följande gränser: 

• kommunen max kredit 32 500 tkr 

• bolagen sammanlagt max kredit 48 500 tkr 

• enskilt bolag max kredit 40 000 tkr 

• total max kredit 60 000 tkr 

CON 

 

ECH V  

C.14 Årligen utse beslutsattestanter och ersättare för dessa KCH  D  

 Beställning av entreprenader inom beslutad budget     

C.15 < 2 000 000 kr PL  D  

C.16 2 000 001 – 10 000 000 kr ECH  D  

C.17 > 10 000 000 kr KCH  D  
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D. Personal  
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Anställning, anställningsvillkor, löneutrymme med mera     

D.1  Beslut om anställning av, anställningsvillkor och lön till kommunchef AU  D AB 4 §, LAS 4 § 

Lönen sätts efter 
samråd med personal-
enheten  

D.2 Utse biträdande kommunchef KCH  D  

 Tillförordnande av kommunchef vid ordinarie kommunchefs tillfälliga frånvaro upp till sex 
veckor 

KCH  V  

D.3 Beslut om anställning av personal längre än sex månader tillsvidare och på viss tid, samt 
beslut om lön 

ACH  D AB 4 §, LAS 4, 5 §§ 

Lönen sätts efter 
samråd med personal-
enheten 

 Beslut om anställning av personal kortare än sex månader, samt beslut om lön  ACH V AB 4 §, LAS 4 § 

Lönen sätts efter 
samråd med personal-
enheten  

D.4 Beslut om ändring av anställningsvillkor för kommunchef annat än vid anställningstillfället AU  D AB 4 §, LAS 4 § 

D.5 Beslut om ändring av anställningsvillkor för övrig personal annat än vid 
anställningstillfället 

ACH  D AB 4 §, LAS 4 § 

 Fördelning av lokalt löneutrymme enligt givna riktlinjer ACH  V  

 Uppsägning/avveckling, disciplinpåföljd, omplacering med mera     

D.6 Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av kommunchef AU  D LAS 7–10 §§ 

D.7 Beslut om uppsägning/avveckling/avsked av förvaltningschef KCH  D LAS 7–10 §§ 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

Efter samråd med 
personalenheten 

 Beslut om uppsägning av övrig personal    LAS 7–10 §§ 

 - på den anställdes egna initiativ ACH  V LAS 11 § 

D.8 - av personliga skäl KCH/FCH  D LAS 7–10 §§ 

Efter samråd med 
personalenheten 

D.9 - på grund av arbetsbrist KCH/FCH  D LAS 7–10 §§ 

Efter samråd med 
personalenheten 

D.10 Beslut om avveckling av övrig personal efter särskild överenskommelse KCH/FCH  D LAS 7–10 §§ 

Efter samråd med 
personalenheten 

D.11 Beslut om avsked av övrig personal KCH/FCH  D LAS 18–20 §§ 

Efter samråd med 
personalenheten 

D.12 Beslut om disciplinpåföljd kommunchef AU  D AB 11 § 

D.13 Beslut om disciplinpåföljd övrig personal ACH  D Efter samråd med 
personalenheten 

D.14 Beslut om omplacering vid oenighet KCH/FCH  D LAS 

 Kollektivavtal, förhandling, stridsåtgärder med mera     

 Ingå centralt förhandlade kollektivavtal PCH  V  

D.15 Ingå lokalt förhandlade kollektivavtal PCH  D  
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

D.16 Uppsägning av lokalt förhandlade kollektivavtal PCH  D  

 Samverkans- och medbestämmandeförhandling ACH  V MBL 11, 12, 19 §§ 

 Hantering av stridsåtgärd KCH/FCH  V Efter samråd med 
personalenheten MBL 

 Kurser och resor     

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för förtroendevalda KSO KSOV V  

 Deltagande i kurser, konferenser och dylikt för anställda ACH  V  

D.17 Medgivande för förtroendevalda och kommunchef att resa utanför Sverige i tjänsten  KSO KSOV D  

D.18 Medgivande för kommunstyrelsens ordförande att resa utanför Sverige i tjänsten AU  D  

D.19 Medgivande för anställda att resa utanför Sverige i tjänsten KCH/FCH  D  

 Övriga personalfrågor     

D.20 Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för kommunchef AU  D LOA 7 §, AB 8 § 

D.21 Beslut om förbud mot att utöva bisyssla för övrig personal KCH/FCH  D LOA 7 §, AB 8 § 

 Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av reglementen, avtal och andra 
bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 
arbetstagare samt i sådana frågor utfärda föreskrifter och anvisningar 

PCH  V  
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E. Räddningstjänst  
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Utfärdanden av tillstånd     

E.1 Beslut om tillstånd gällande hantering av brandfarliga och explosiva varor RCH  D LBE 17–18 §§ 

Får vidaredelegeras 

E.2 Avsyna och utfärda drifttillstånd till anläggningar med tillstånd enligt ovan RCH  D LBE 21 § 

Får vidaredelegeras 

E.3 

 

Beslut om nya och ändrade villkor i tillståndet  

 

RCH  D LBE 19 § 

Får vidaredelegeras 

E.4 Beslut att återkalla tillstånd RCH  D LBE 20 § 

Får vidaredelegeras 

 Tillsyn och kontroll     

E.5 Utföra tillsyn, med rätt till tillträde samt de handlingar och upplysningar som kan behövas RCH 

 

 D LBE 21, 24 §§ 

LSO 5 kap 1, 4 §§ 

Får vidaredelegeras 

E.6 Beslut att begära den hjälp av polismyndigheten som behövs för tillsyn RCH  D LBE 24 § 

LSO 5 kap 3 § 

Får vidaredelegeras 

E.7 Beslut om kontroll ur brandskyddssynpunkt i särskilda fall RCH  D FSO 3 kap 1 § 

Får vidaredelegeras 

E.8 Upprätthålla och fastställa förteckning över de byggnader och anläggningar där 
regelbunden tillsyn skall förrättas 

RCH  D LSO 3 kap 3 § 

Får vidaredelegeras 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Föreläggande, förbud och föreskrifter     

E.9 Beslut om föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll. Dock ej förenat 
med vite. 

RCH  D LBE 25 §  

LSO 5 kap 2 §  

Får vidaredelegeras 

E.10 Beslut om föreläggande eller förbud i samband med brandskydds - kontroll. Dock ej 
förenat med vite. 

SFM  D LSO 3 kap 6 § 

Får vidaredelegeras 

E.11 Besluta att förbud eller föreläggande skall gälla omedelbart även om det överklagas RCH  D LBE 35 §  

LSO 10 kap 4 § 

Får vidaredelegeras 

E.12 Beslut om avgift för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning av prov, 
godkännande av föreståndare m.m. 

RCH  D LBE 27 § 

Får vidaredelegeras 

E.13 Meddela föreskrifter om förbud, helt eller delvis, mot eldning utomhus samt om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand 

RCH  D FSO 2 kap 7 § 

Får vidaredelegeras 

 Brandskydd med mera     

E.14 Beslut i dispensärenden om sotning MCH  D LSO 3 kap 4 § 

Får vidaredelegeras 

E.15 Utse brandsynsförrättare RCH  D LSO 3 kap 14 § 

Får vidaredelegeras 

E.16 Utöva kontroll av brandskyddet samt meddela förbud och förelägganden med anledning 
av brister som konstateras vid sotning. Dock ej förenat med vite 

SFM  D LSO 3 kap 6 § 
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F. Upphandling  
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Beslut om leasing     

F.1 < 400 000 kronor per objekt UA ECH D  

F.2 > 400 000 kronor per objekt KSAU  D  

F.3 Beslut att anta anbud avseende varor och tjänster UA ECH D LOU 12 kap 

F.4 Beslut att teckna upphandlade avtal UA ECH D LOU 5 kap 

F.5 Beslut om interkommunal upphandling och beställning av varor och tjänster UA ECH D  

 Fastställande av förfrågningsunderlag vid upphandlingar UA  V  

G. GDPR 
 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

G.1 Beslut att ta ut en rimlig avgift vid begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

KACH GDPR SAM D GDPR artikel 12  
punkt 5 

G.2 Beslut om att vägra att tillmötesgå begäran om information enligt artiklarna 13 och 14 
Dataskyddsförordningen 

KACH FCH D GDPR artikel 12  
punkt 5 

 Besvara begäran om registerutdrag GDPRS  V GDPR artikel 15 

G.3 Beslut om rätt till radering enligt dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 17 

G.4 Beslut om rätt till begränsning av behandling enligt Dataskyddsförordningen GDPRS  D GDPR artikel 18 

 Beslut om rätten till dataportabilitet enligt Dataskyddsförordningen GDPRS KACH V GDPR artikel 20 

G.5 Beslut om rätten till att göra invändningar GDPRS KACH D GDPR artikel 21 
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 Ärendegrupp/ärende Delegat Ersättare D / V Lagrum m.m. 

 Teckna respektive säga upp personuppgiftsbiträdesavtal FCH KACH V GDPR artikel 28  
punkt 3 

 Anmälan av personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten GDPRS DSO V GDPR artikel 33 

G.6 Utnämning av dataskyddsombud KCH  D GDPR artikel 37 

 
 



 
 

     
 

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat 
Organisations-
beskrivning  

Koncernledningsgruppen 2021-04-26  

Dokumentansvarig Förvaring Dnr 
Säkerhetsstrateg Castor KS.2021.66 
Dokumentinformation 
Beskrivning av organisation för kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete  
(BRÅ-arbete). 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

Organisation för  
trygghetsskapande och brotts-
förebyggande arbete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Organisation för kommunens BRÅ-arbete 2 (6) 
Datum   

2021-04-27   

 

Övergripande ansvar, syfte och mål 
Ansvaret för Oxelösunds kommuns trygghetsskapande och brottsförebyggande ar-
bete (BRÅ-arbetet) sorterar organisatoriskt under kommunstyrelsen och kommun-
styrelseförvaltningen.  
Syftet med BRÅ-arbetet är förebygga brott och öka kommuninvånarnas upplevelse 
av Oxelösund som en trygg kommun att leva och verka i1. 
Mål för arbetet uttrycks indirekt i de kommunmål som fastställts av kommunfullmäk-
tige2. Särskilt lyfts trygghetsperspektivet i målet om Trygg och säker uppväxt, men 
även målen om God folkhälsa, Trygg och värdig ålderdom samt Hållbar utveckling 
appellerar till kommuninvånarnas upplevelser av trygghet, livskvalitet och god miljö. 
 
Prioriterad målgrupp 
I det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet prioriteras särskilt barn och 
unga. Målet formuleras med utgångspunkt i kommunmålet om Trygg och säker upp-
växt; 
o Barn och ungdomar når goda studieresultat  
o Barn och ungdomar deltar i kultur- och fritidsaktiviteter 
o Barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och 

säker miljö 
Inriktningen för, och syftet med, arbetet för målgruppen blir därmed att identifiera 
och motverka faktorer och företeelser som negativt påverkar unga människors möj-
ligheter att nå goda studieresultat, att delta i kultur- och fritidsaktiviteter, att leva un-
der trygga hemförhållanden eller i övrigt känna sig trygga i Oxelösund. 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
1 Inriktning i Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023. KF 2020, § 115 
2 Mål och budget 2021-2023. KF 2020, § 99 
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Datum   
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Organisation 

BRÅ styrgrupp 
Den politiska styrningen av det BRÅ-arbete som bedrivs i samverkan med Polismyn-
digheten sker via BRÅ-styrgrupp.  
Gruppen utgörs av kommunstyrelsens ordförande, kommunchefen samt lokalpolis-
områdeschefen. Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg samt kommunpoli-
sen utgör stöd till gruppen.  
I styrgruppens uppdrag ingår att; 
o Överenskomma och fastställa en fyraårig Överenskommelse om gemensamt 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen) 

o Fastställa en handlingsplan för BRÅ-arbetet. Handlingsplanen redogör för 
vilka områden som parterna ska samverka kring samt vilka områden av dessa 
som särskilt ska prioriteras*. 
(Tecknas av kommunchefen och lokalpolisområdeschefen) 

o Fastställa ett medborgarlöfte för BRÅ-arbetet med utgångspunkt i en aktuell 
lägesbild*. 
(Tecknas av kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschefen) 

o Löpande följa det arbete som bedrivs i enlighet med det medborgarlöfte 
och handlingsplan som tecknats mellan parterna. 

        * Handlingsplanen och Medborgarlöftet tecknas för ett eller två år 

Styrgruppen träffas tre gånger per år i samband med tertialuppföljning av medbor-
garlöftet och handlingsplanen. 
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Datum   

2021-04-27   

 

BRÅ ledningsgrupp 
Den övergripande planeringen och ansvarsfördelning för BRÅ-arbetet sker i BRÅ 
ledningsgrupp. 
Gruppen utgörs av kommunens förvaltnings- och bolagschefer samt kommunpoli-
sen. Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg och kommunpolisen utgör 
samordnare för gruppens arbete. BRÅ ledningsgrupp träffas 6 gånger per år. 
I ledningsgruppens uppdrag ingår att: 
För långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o Upprätta en gemensam lägesbild för Oxelösund gällande trygghet och brotts-

lighet, ANDTS-frågor samt förekomst av, eller risk för, våldsbejakade extrem-
ism 

o Med utgångspunkt i lägesbilden ta fram förslag till handlingsplan, med priorite-
ringar, för BRÅ-arbetet. Förslaget ställs till styrgruppen 

o Med utgångspunkt i lägesbilden ta fram förslag till medborgarlöfte. Förslaget 
ställs till styrgruppen 

o Årligen aktualitetspröva och, vid behov, föreslå revidering av handlingsplan 
och medborgarlöfte 

o Fastställa organisatoriskt ansvar, på förvaltningsnivå/förvaltningschef, för 
handlingsplanens och medborgarlöftets aktiviteter (metoder). 

o Löpande följa upp det arbete som bedrivs i enlighet med handlingsplan och 
medborgarlöfte 

För kortsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o Via arbetsmodellen Effektiv samordning för trygghet (EST) Löpande följa ne-

gativa faktorer och företeelser inom BRÅ-området 
o Med utgångspunkt i EST-rapporter hantera (via uppdrag till arbetsgruppen) 

negativa faktorer och företeelser inom BRÅ-området 

I övrigt 
o Löpande följa det arbete som bedrivs i arbetsgruppen. Bland annat för att sä-

kerställa informationsdelning i BRÅ-organisationen* 
        * Ledningsgruppens deltagare alternerar med deltagande i arbetsgruppens möten 
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Datum   

2021-04-27   

 

BRÅ arbetsgrupp  
Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder verkställs av BRÅ arbets-
grupp. Gruppen utgörs av enhetschefer och personal från utbildnings-, social-/om-
sorgs- samt kultur- och fritidsförvaltningarna. Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen samt Kustbostäder och Oxelö Energi adjungeras vid behov. 
Samverkan sker mellan förvaltningarna samt med externa parter; till exempel områ-
despolis och Svenska kyrkan, men även med andra aktörer som är relevanta att 
samverka med kring de åtgärder och insatser som vidtas. 
Kommunstyrelseförvaltningens ANDTS-samordnare är sammankallande för grup-
pen och samordnar kontakter och förmedlar information och uppdrag mellan arbets-
gruppen och ledningsgruppen. 
I arbetsgruppens uppdrag ingår att: 
För långsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o Genomföra orsaksanalys av prioriterade områden samt föreslå åtgärder och 

insatser 
o Planera för, och genomföra, handlingsplanens beslutade åtgärder och insatser 

För kortsiktigt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete; 
o I samverkan med interna och externa parter omvärldsbevaka Oxelösund i 

syfte att identifiera negativa faktorer och företeelser inom BRÅ-området 
o Genomföra åtgärder och insatser i syfte att motverka negativa faktorer och fö-

reteelser inom BRÅ-området 
o Via arbetsmodellen Effektiv samordning för trygghet (EST) rapportera nega-

tiva faktorer och företeelser samt vidtagna åtgärder och insatser inom BRÅ-
området 

BRÅ arbetsgrupp träffas 10 gånger per år, varav förvaltningarnas ledningsfunktioner 
deltar fem gånger.  
 

Samordning 
Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg ansvarar för att BRÅ-arbetet är 
samordnat. I ansvaret ingår särskilt att säkerställa att samtliga parter arbetar mot 
gemensamt syfte, mål, aktuell lägesbild och beslutade prioriteringar. 
I uppdraget ingår att: 
o Säkerställa informationsdelning -inklusive fattade beslut- mellan kommunen och 

externa parter (i samverkan med kommunpolisen) 
o Säkerställa intern informationsdelning -inklusive fattade beslut- mellan BRÅ 

styrgrupp, ledningsgrupp och arbetsgrupp (i samverkan med ANDTS-samord-
nare) 
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Organisation, översikt 
 

BRÅ styrgrupp 
Inriktning 

 
  

 
BRÅ ledningsgrupp 

Ansvarsfördelning och uppdrag 
 

  
 

BRÅ arbetsgrupp 
Ledning av operativ samverkan 

Genomförande av åtgärder och insatser 

 
 

 
 

Säkerhetsstrateg 

ANDTS-Samordnare 
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Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Bo Klok - Sjögatan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Bo Klok AB tilldelas förlängd markanvisningstid till 2022-05-30 för aktuellt markområde
enligt markanvisning MEX.2020.142 för Sjögatan.

2. Sammanfattning
Vid sitt sammanträde den 2021-01-27 beslutade kommunstyrelsen att tilldela Bo Klok AB
markanvisning för markområdet vid Sjögatan.

Enligt kommunens riktlinjer för markanvisning framgår att en markanvisning gäller i 8
månader.

Bo Klok AB har under våren arbetat med konkretisering av projektet internt samt haft flera
möten och diskussioner med såväl mark- och exploateringsstrategerna vid
Kommunstyrelseförvaltningen som Miljö och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dessa
diskussioner har till stor del handlat om den uppfyllnad som är gjord på 1950-talet längs
Sjögatan med frågor om markförhållandena på platsen samt hur de hyttstenskakor som
finns i området ska tolkas och hanteras ur både ett miljöperspektiv och
hållfastighetsperspektiv.

Som konklusion av dessa diskussioner och av den anledningen har Bo Klok AB beställt och
genomfört en fördjupad geoteknisk undersökning.

Bo Klok AB är fortsatt intresserade av tilldelad markanvisning, men önskar en förlängning
av markanvisningstiden så att företaget får möjlighet att arbeta igenom såväl kalkyler som
koncept med den nya informationen.

Kommunstyrelseförvaltningen behöver också förlängd tid för att utreda och få klarhet i vilka
kompletterande kostnader som kan komma för kommunens del med anledning av sanering
av marken i området.

Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att tilldela Bo Klok AB förlängd markanvisningstid
till 2022-05-30 för aktuellt markområde enligt markanvisning MEX.2020.142 för Sjögatan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Markanvisning Bo Klok Sjögatan, 2021-08-12
Protokollsutdrag Ks § 6, 2021-01-27
Avtal om markanvisning för del av Oxelö 7:50
Tidigare tjänsteskrivelse – Markanvisning Bo Klok Sjögatan, 2021-01-07

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Bo Klok - Sjögatan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Bo Klok Housing AB tilldelas direktanvisning för del av fastigheten Oxelö 8:50 i 8 månader i
enlighet med gällande detaljplan och Kommunens riktlinjer om markanvisningar.

Utarbetat förslag till markanvisningsavtal samt Köp & Genomförande avtal med Bo Klok AB
fastställs.

2. Sammanfattning
Förfrågan och intresse har kommit från Bo Klok Housing AB (Bo Klok) avseende del av
fastigheten Oxelö 8:50 med detaljplan kallad ” Sjögatan”. Under våren 2019 tilldelades
samma område en annan exploatör. Den markanvisningen förlängdes av
Kommunstyrelsen vid ett tillfälle, men när exploatören bad att få ytterligare tid återtogs
markanvisningen. Kommunstyrelseförvaltningen, Mark & Exploatering har sedan en tid fört
diskussioner om exploateringsområden i Oxelösund med Bo Klok . Under hösten 2020 har
bolaget gjort sin marknadsanalys av Oxelösund vilket lett till att Bo Klok tagit fram ett
koncept för området Sjögatan som är godkänd inom företagets ledning.

Bo Klok är en av Sveriges största producenter av prisvärda, nyckelfärdiga, bostadshus i trä.
Konceptet ägs av Skanska tillsammans med IKEA. De står för funktionsmässiga boenden
med bra kvalitet på inredning. För Sjögatan är tanken att arbeta med radhus i
bostadsrättsform om 117 kvm i 2 plan. Det finns även en tanke om ett upplägg med
lägenheter som kommer att utredas och vara klar senast i början av februari. Det är
företrädesvis en yngre målgrupp som attraheras av bostäderna, vilket förstärks av att ha
nya Oxelöskolan bara 100 talet meter ifrån. Bo Klok har ett gott renommé och varumärke
som skulle passa bra i Oxelösunds fortsatta utveckling.

Vid sidan av att attrahera barnfamiljer från andra orter är projektet intressant för boende i
Oxelösund där de intresserade då blir en del i en välbehövlig flyttrotation.

Kommunstyrelsen föreslås därför att Bo Klok Housing AB tilldelas en direktanvisning på
markområdet Sjögatan (del av Oxelö 7:50) med en markanvisningstid om 8 månader från
datum för Kommunstyrelsens undertecknande.

Beslutsunderlag
Avtal om Markanvisning för del av Oxelö 8:50
Princip ritningar från BoKlok

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-01-27

Utdragsbestyrkande

Ks § 6 Dnr MEX.2020.142

Markanvisning BoKlok - Sjögatan

Kommunstyrelsens beslut

1. Bo Klok Housing AB tilldelas direktanvisning för del av fastigheten Oxelö 8:50 i
8 månader i enlighet med gällande detaljplan och kommunens riktlinjer om
markanvisningar.

2. Utarbetat förslag till markanvisningsavtal samt Köp & Genomförandeavtal med
Bo Klok AB fastställs.

Sammanfattning
Förfrågan och intresse har kommit från Bo Klok Housing AB (BoKlok) avseende del av
fastigheten Oxelö 8:50 med detaljplan kallad ” Sjögatan”. Under våren 2019 tilldelades
samma område en annan exploatör. Den markanvisningen förlängdes av kommunstyrelsen
vid ett tillfälle, men när exploatören bad att få ytterligare tid återtogs markanvisningen.
Kommunstyrelseförvaltningen, Mark & Exploatering, har sedan en tid fört diskussioner om
exploateringsområden i Oxelösund med BoKlok. Under hösten 2020 har bolaget gjort sin
marknadsanalys av Oxelösund vilket lett till att BoKlok tagit fram ett koncept för området
Sjögatan som är godkänd inom företagets ledning.

BoKlok är en av Sveriges största producenter av prisvärda, nyckelfärdiga, bostadshus i trä.
Konceptet ägs av Skanska tillsammans med IKEA. De står för funktionsmässiga boenden
med bra kvalitet på inredning. För Sjögatan är tanken att arbeta med radhus i
bostadsrättsform om 117 kvm i 2 plan. Det finns även en tanke om ett upplägg med
lägenheter som kommer att utredas och vara klar senast i början av februari. Det är
företrädesvis en yngre målgrupp som attraheras av bostäderna, vilket förstärks av att ha
nya Oxelöskolan bara 100 talet meter ifrån. BoKlok har ett gott renommé och varumärke
som skulle passa bra i Oxelösunds fortsatta utveckling.

Vid sidan av att attrahera barnfamiljer från andra orter är projektet intressant för boende i
Oxelösund där de intresserade då blir en del i en välbehövlig flyttrotation.

Kommunstyrelsen föreslås därför att Bo Klok Housing AB tilldelas en
direktanvisning på markområdet Sjögatan (del av Oxelö 7:50) med en
markanvisningstid om 8 månader från datum för kommunstyrelsens
undertecknande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks Direktanvisning till Bo Klok
signerade Avtal kund



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-01-27

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag
1. Bo Klok Housing AB tilldelas direktanvisning för del av fastigheten Oxelö 8:50 i

8 månader i enlighet med gällande detaljplan och kommunens riktlinjer om
markanvisningar.

2. Utarbetat förslag till markanvisningsavtal samt Köp & Genomförandeavtal med
Bo Klok AB fastställs.

______

Beslut till:
Mark och exploatering, MEX (för åtgärd)

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (för kännedom)

Ekonomi (för kännedom)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Martin Englund

Kommunstyrelsen

Stallet Stjärnholm takrenovering

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Efter genomförande av förstärkningsåtgärder av taket på Stjärnholms stall medges
att verksamheten fortgår i befintligt stall under vintern 2021/22

2. Godkänna i tjänsteskrivelsen lämnad rapport

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett kommunchef i uppdrag att undersöka en mer långsiktig lösning
av tillfälligt stall där hästarna hos Stjärnholms ryttarförening kan husera under kommande
renovering av stallets tak. Kommunstyrelseförvaltningen har gett antikvarie och konstruktör
i uppdrag att i samarbete undersöka om det med genomförande av förstärkning av
takkonstruktionen är möjligt att hästarna hos Stjärnholms ryttarförening ska kunna vistas i
befintligt stall under vintern 21/22. Detta arbete är nu slutfört. Konstruktörens slutsats är att
med föreslagna stämpningsåtgärder i takstolsdelarna kan de utrymmen som verksamheten
utnyttjar hållas öppna under vintersäsongen 21/22. Rapport i vilken slutsatsen grundas
bifogas tjänsteskrivelsen. Till tjänsteskrivelsen bifogas även genomförd riskanalys
avseende risk för brott på takstolar.

Av riskanalys framgår att mellanbjälklaget (Loftbjälklaget) bedöms vara tillräckligt starkt för
att kunna skydda stalldelen vid ett ev. brott i takstolarna. Konstruktören anger att ett ev.
brott troligtvis är ett böjbrott och inte ett plötsligt brott. Ett eventuellt brott sker alltså med ett
långsamt förlopp med en stor nedböjning samt ett påföljande nedrasning på
mellanbjälklaget (loftbjälklaget).

Fastighetsjurist har granskat rapporten, riskanalys och Kommunfastigheters handlingsplan
och säkerställt att det inte finns några juridiska tolkningsutrymmen eller risker. Ytterligare
konstruktör har anlitats för att granska och vidimera rapport och riskanalys.

Stjärnholms Ryttarförening är beredd att anpassa sig utifrån de åtgärder som behöver
genomföras för att säkra takets konstruktion och de verksamhetsmässiga förändringar som
kan komma att krävas i ryttarföreningens verksamhet.

Kostnaderna för förstärkningsåtgärderna är av en sådan omfattning att de faller inom
kommunchefens delegation att fatta beslut om start av investeringsprojekt enligt
Kommunstyrelsens delegationsordning.

Vidare rapporterar Kommunstyrelseförvaltningen att upphandlingsunderlaget för
renoveringen av taken vid Stjärnholms stallbyggnad kommer förtydligas med att
verksamheten kommer husera i befintligt stall under entreprenadtid.



Tjänsteskrivelse 2(3)

Datum

2021-06-28 KS.2018.150

Kommunstyrelseförvaltningen inväntar återkoppling från pågående
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning för att ha underlag till ny upphandling av
kommande takrenovering. Därefter kommer förfrågningsunderlag att utarbetas och
upphandling påbörjas. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med kostnad och tidplan
för takrenoveringen vid kommunstyrelsens sammanträde den 27:e oktober.

Med antikvariens och konstruktören beräkningar och analys gällande åtgärder för att
säkerställa hållfasthet i stallets tak under vintern 21/22, med stöd från Fastighetsjuristens
och ytterligare extern konstruktörs bedömning samt efter genomförande av föreslagna
förstärkningar av takkonstruktionen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att
verksamheten kan fortgå i befintligt stall under vintern 21/22. Kommunstyrelsen föreslås
därför medge att verksamheten fortgår i befintligt stall under vintern 21/22 efter att
förslagna förstärkningsåtgärder av taket på Stjärnholms stall genomförts.

Kommunstyrelsen förslås vidare besluta att godkänna i tjänsteskrivelsen avlämnad rapport.

3. Ärendet
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form
av tältstall på grund av att takets konstruktion inte med säkerhet kunde klara av vinterns ev.
snölaster.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-30 presenterades åtgärd samt förslag till
finansiering. Kommunstyrelsen får ny information med nytt datum om när byggnaden
behöver evakueras, varpå nytt datum för evakuering föreslås. Kommunchefen ges i
uppdrag att tillse att verksamheten senast 2020-10-07 evakueras från nuvarande stall till
tillfälliga lokaler i form av tältstall.

Kommunstyrelsen har gett kommunchef i uppdrag att undersöka en mer långsiktig lösning
av tillfälligt stall där hästarna hos Stjärnholms ryttarförening kan husera under kommande
renovering av stallets tak. Kommunstyrelseförvaltningen har gett antikvarie och konstruktör
i uppdrag att i samarbete undersöka om det med genomförande av förstärkning av
takkonstruktionen är möjligt att hästarna hos Stjärnholms ryttarförening ska kunna vistas i
befintligt stall under vintern 21/22. Detta arbete är nu slutfört. Konstruktörens slutsats är att
med föreslagna stämpningsåtgärder i takstolsdelarna kan de utrymmen som verksamheten
utnyttjar hållas öppna under vintersäsongen 21/22. Rapport i vilken slutsatsen grundas
bifogas tjänsteskrivelsen. Till tjänsteskrivelsen bifogas även genomförd riskanalys
avseende risk för brott på takstolar.

Av riskanalys framgår att mellanbjälklaget (Loftbjälklaget) bedöms vara tillräckligt starkt för
att kunna skydda stalldelen vid ett ev. brott i takstolarna. Konstruktören anger att ett ev.
brott troligtvis är ett böjbrott och inte ett plötsligt brott. Ett eventuellt brott sker alltså med ett
långsamt förlopp med en stor nedböjning samt ett påföljande nedrasning på
mellanbjälklaget (loftbjälklaget).

Fastighetsjurist har granskat rapporten, riskanalys och Kommunfastigheters handlingsplan
och säkerställt att det inte finns några juridiska tolkningsutrymmen. Ytterligare en
konstruktör har även granskat rapporten och riskanalysen.

Kommunstyrelsen har tidigare informerats om att kommunstyrelseförvaltningen undersöker
en mer långsiktig lösning kring tillfälligt stall där hästarna kan husera under kommande
renovering av stallets tak. Konstruktör bedömer av de konstruktionsundersökningar att
verksamheten kan vara kvar i befintligt stall under renoveringen. Ryttarföreningen är
beredd att anpassa sig utifrån dessa förutsättningar. Upphandlingsunderlaget kommer
förtydligas att verksamheten kommer husera i befintligt stall under entreprenadtid.
Kommunstyrelsen föreslås därför medge att verksamheten fortgår i befintligt stall under
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vintern 21/22 efter att förslagna förstärkningsåtgärder av taket på Stjärnholms stall
genomförts.

Kommunstyrelseförvaltningen inväntar återkoppling från pågående
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning för att ha underlag till ny upphandling av
kommande takrenovering. Därefter kommer förfrågningsunderlag att utarbetas och
upphandling påbörjas. Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med kostnad och tidplan
för takrenoveringen vid kommunstyrelsens sammanträde den 27:e oktober.

Med antikvariens och konstruktören beräkningar och analys gällande åtgärder för att
säkerställa hållfasthet i stallets tak under vintern 21/22, med stöd från Fastighetsjuristens
och ytterligare extern konstruktörs bedömning samt efter genomförande av föreslagna
förstärkningar av takkonstruktionen bedömer kommunstyrelseförvaltningen att
verksamheten kan fortgå i befintligt stall under vintern 21/22. Kommunstyrelsen föreslås
därför medge att verksamheten fortgår i befintligt stall under vintern 21/22 efter att
förslagna förstärkningsåtgärder av taket på Stjärnholms stall genomförts.

Kommunstyrelsen förslås vidare besluta att godkänna i tjänsteskrivelsen avlämnad rapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Stallet Stjärnholm takrenovering, 2021-06-28
Kompletterande förslag inför vintern 2021/22
Riskanalys Stjärnholm stall
Handlingsplan vid kritisk snömängd

Johan Persson Martin Englund
Kommunchef Fastighetsförvaltare

Beslut till:

Fastighetschef (FK)

Fastighetsekonom (FK)

Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)

Controller (FK)

Kultur och fritidsnämnd (FÅ)
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STIFTSGÅRDEN STJÄRNHOLM 1, 613 41 Oxelösund 
Stjärnholm stall Oxelösund, riskanalys avseende ev. brott i takstolar på grund av 
Överbelastning i förhållande till stommens kapacitet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Denna bedömning avser risken för stalldelen under loftbjälklaget vid ett eller flera brott i takstolar på 
grund av främst hög snölast och oförstärkta takstolar förutom återställd övre hanbjälke samt påslag 
enligt handling för skadade delar   
 
Loftbjälklaget bedöms vara tillräckligt starkt för att skydda stalldelen vid ev. brott i takstolarna. 
Om det blir ett brott så är det troligt att det blir ett böj brott i någon av högbenen 
Och inte ett plötsligt brott utan ett relativt långsamt förlopp med stor nedböjning samt påföljande 
nedrasning på loftbjälklaget. 
Loftbjälklaget har överkapacitet och ligger vid mellantakstolarna vid max taklast på ca 
26-48 % nyttjandegrad och vid huvudtakstolarna på 41-90 %. 
Den högre nyttjandegraden 90 % är under stödbensträvorna från huvudtakstolen och när den ev.- 
skulle rasa så förvinner den punktlasten och motsvarar mellantakstolsläget på ca 48 %. 
  
I en kompletterande körning av modellerna med lägsta numer normerade virkeskvaliteteten motsv. 
C14 som alternativ till den primärt antagna och bedömda, dvs C20, visar för norra delarna att själva 
taket klarar sig ändå med återställd övre hanbjälke samt skadade delar reparerade/förstärkta men 
inte loftbjälklaget om det har så låg kvalitet som C14. Där är det betydligt kraftigare bjälkar som på 
grund av sin dimension måste vara stockar med kärna och därmed ska kunna antas vara betydligt 
motsvarande högre kvalitet. I regelverken beskriv kärnvirke av rundstockar motsvara högsta 
kvaliteten som förut benämndes T30 så där finns ingen oro angående detta.  
Kvaliteterna är kommenterade i ett svar 210701 på Ramböll granskning (2: nd opinion) 210630  
      
Därför bedöms sammanlagt kapacitet räcka väl för den last som skulle kunna uppkomma vid ett 
brott i takets högben. Om inga förstärkningar hinner utföras i tillräcklig omfattning, skall Loftet därför 
spärras för beträdande under kommande vinterhalvåret. Låsta luckor samt skyltning. 
Detta gäller när det är snö på taket och i de mängder och typer som beskrivs nedan. 
Avspärrningen skall göras innan snöperioden inträder. 
 
Innan slutlig återställning och nya sparrar till originalutförande enligt en av analyserna så finns 
möjligheten att hålla koll på snölasten kommande vinter genom att med lämpliga enkla tillverkade 
”snörakor” reducera snölasten om det skulle bli snö i mängd som motsvarar karakteristisk snölast vi 
använt i beräkningskontrollerna som iofs visade godkända värden. 
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Detta beskrivs i en handlingsplan som gäller om förfarandet godkänns. 
 
I annat fall gäller förstärkning/stämpning med nya eller tillfälliga stöd enligt redovisningarna för norra 
och södra delarna.  
 
Se bildbilagorna i 3D 
 
Då nya stödbenssträvor eller stämp monteras som redovisats så behövs ingen avspärrning av loftet 
i norra delarna. Södra delarnas loft är inte samverkande med takkonstruktionen och 
förstärkning/stagning av de takdelarna belastar inte loftet. 
 
 
Se ritningar enligt separat redovisning av stödåtgärderna. 
 
 
Vilka nivåer av snödjup motsvarar den normenlig snölasten? 
  
SMHI:s statistisk som ligger till grund för den normenliga snölasten som gäller juridiskt enligt 
Eurocode och bearbetas enligt statistiska regler för att få fram vilken snözon som gäller i olika delar 
av landet. 
Full karakteristik snölast för aktuell snözon (2.5) samt taklutning ger 148 kg/m2. Den är sedan ökad 
med koefficienten för aktuell säkerhetsklass till en dimensionerande brottlastkombination i 
säkerhetsklass 2 som ger vertikal dimensionerande ytlast qd, Snö=0.91x1.5=1,365, dvs  
148x1.365=202 kg/m2. 
  
SMHI har presenterat ungefärliga densiteter på olika snötyper vilket ger följande motsvarande 
snödjup taket beräknas för när snön är ett huvudlastfall. 
Det motsvarar i tur och ordning följande snödjup som man kan hålla koll på: 
 
Ca 6,7 m fluffig nysnö  
Ca 2 m våt nysnö 
Ca 1 m vindpackad nysnö 
Ca 0,9 m packad senvinternö 
0,5 m vårsnö i avsmältningens slutskede 
(från källa: densiteter enl. SMHI) 
 
6,7 m fluffig nysnö och 2 m våt nysnö kommer aldrig att kunna inträffa på taket på grund av   
Rasvinklar, vinddrift mm. 
  
Vill man tillfälligtvis vara lite på säkra sidan så kan man se till att skotta om och när 50 % av 
snödjupen på taket kommer upp till dessa nivåer. 
 
Sakkunnig bedömning av snötyp och djup behöver göras kontinuerligt.  
På säkraste och enklaste sätt utan kunskaper i annat än mätning av djup så sätts gränsen 
oberoende av snötyp till 0.25 m så har man högst 50 % av snölasten som påverkar. 
Snödjupsmätning bör inte vara någon svårighet att åstadkomma och kan ske genom att i förväg på 
taket sätta upp stavar fästa i läktningen under pannorna med tydlig markering av nivåerna 0.25 och 
tex 0.5 m.   
 
Den finns offentlig statistik visar årens statistiska snödjup i terrängen i aktuellt område och  
Den visar att för närvarande är det högst osannolikt att snödjupet kommer upp i ovan framräknade 
nivåer varför risken att det behöver skottas kommande vinter är högts osannolik.  
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Juridiskt gäller dock normlasterna enligt BBR och EKS. 
För en tillfällig lösning kommande vinter och om beställaren accepterar en tillfällig lösning tills 
slutliga reparationer och ev. förstärkningar hinner utföras, är skottning en rimlig åtgärd. 
 
I extremfall då den statistisk snölasten överskridas, vilket den givetvis kan göra eftersom reglerna är 
lagda med en statistisk bedömd nivå bara kommer överskridas vart 50:e år och som anses rimlig att 
kunna kräva, så finns inget annat alternativ vid sådana tillfällen det överskrids. 
Det har förekommit och kommer naturligtvis att förekomma. Myndigheterna varnar när det via 
prognoser anses föreligga risk för extremfall som faller utanför normernas nivåer. 
 
Det finns mera att informera sig om beträffande snölaster och statistik på följande länkar   
 
https://www.boverket.se/sv/byggande/regler-for-byggande/om-boverkets-konstruktionsregler-eks/sa-
har-anvander-du-eks/karta-med-snolastzoner/ 
 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-
konstruktionsregler/laster/snolast-pa-mark/ 
 
Structural Engineering AB (est. 2015) 
ZIZ Ztockholms Idérika Ztatiker (est. 1990)  

 
 
 
 

 
Anders Häggstam 
Civil Ing V (SH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bilagor: 3D-bilder på takens system i analyserna med lite kommentarer 
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Norra delarna med återställd övre hanbjälke 
Klarar sig bra om virkets kvalitet kan anses hålla lägst klass C20 och skadorna av insekter, röta mm  
är reparerade med påskruvade reglar enligt redovisning på ritningar.   
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Norra delarna med återställd övre hanbjälke.  
Övre delarna klarar sig bra även om virkets kvalitet kan anses hålla så låg klass som C14 
och skadorna av insekter, röta mm är reparerade med påskruvade reglar enligt redovisning på 
ritningar men loftets balkar över stalldelarna klarar inte lasterna med så låg kvalitet som C14 och 
kräver då avlastning som sker genom nya snedsträvor eller stämp till mur enligt bild nedan (gula) i 
detta fall redovisat som nya reglar på var siad om varje huvudtakstol. 
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Södra delen med extra stämp (Gula (nödvändigt omgående innan vintern) och bör permanentas 
med virke 140x140 senare oavsett virkeskvalitet i befintliga delar. 
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BAKGRUND 

Wilund arkitekter och antikvarier AB har på uppdrag av Oxelösunds kommun genom Martin 

Englund ombetts inkomma med en kompletterande konstruktionsrapport på gjorda utlåtanden 

ang takkonstruktionen på Stjärnholms slotts stall och specifikt frågan kring åtgärder inför 

kommande vintersäsong 2021.  

 

Problemställningen lyder: kan stallet vara öppet för verksamhet under vintersäsongen 21/22? 

Om inte, vilka förstärkningar behöver göras i takkonstruktionen?  

TIDIGARE FÖRSLAG 

Förstärkningsåtgärder, Ramboll, 2021-03-19 

AKTUELLA BILAGOR FÖR KOMPLETTERANDE FÖRSLAG 

A1 & A2, A-ritningar med utmarkerade berörda takstolar, norra & södra delen, 2021-06-24 rev: 

2021-07-07 

A3, A4 & A5, Förstärkningsförslag 3 st typtakstolar, 2021-06-22 & 2021-06-29 

A6, A7, A8, Beräkningar och analyser södra längan, 2021-06-29 

A9, Beräkningar och analyser norra längan (gäller även östra och delar av västra), 2021-06-22 

A10, Riskanalys, 2021-06-24, rev: 2021-07-07 

A11, Förstärkning över portal i södra länga/grovfoderdel, 2021-07-07 

Handlingsplan vintern 21-22, 2021-08-11 

METOD OCH UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Vi på Wilund arkitekter & antikvarier AB har haft chans att studera takstolarna på nära håll 

under våren. Vi har undersökt okulärt samt gjort yx- och borrprov i skadat virke. Vi har även 

undersökt sparrarnas ovansida där det är vanligt att det blir så kallade ”skålar”. För takstolens 

olika delar se sektion nedan.  

FÖRÄNDRINGAR 

Tidigare förslag innebar i korthet att samtliga sekundära takstolar förses med flera vertikala 

stämp mellan takstol och bjälklag i ffa östra och norra längan (gröna, bruna och blå stallet). 

Södra längan med öppet upp i nock, också kallad grovfoderdelen, kunde ej hållas öppen över 

vintern. För stallets olika delar se planritning nedan.  

 

Kompletterande förslag innebär i korthet: 

- Vertikala stämp på samtliga sekundära takstolar utföres ej. 

- Förstärkningar utföres på samtliga skadade delar i takkonstruktionen i östra, norra och 

även delar av västra längan (gröna, bruna, blå och grå stallet) där skadan resulterar i 

mindre frisk tvärsnittsarea än 15x15 cm. För mängd se nedan.  

- Likadan metod med förstärkningar utförs på södra längan på skadade sparrar, i 

grovfoderdelen. Utöver detta stämpas samtliga takstolar med sneda stämp från långrem 

till murkrön förutom de som har en så kallad bock under sig. Slutligen förstärks bjälke 

ovan öppning med extra bjälke och två stämp. 
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- En riskanalys är utförd och har i korthet kommit fram till att vid ett eventuellt brott i 

takstolar på vinden har bjälklaget tillräcklig kapacitet att hålla för ev ras. Se bifogad 

riskanalys. Detta gäller gröna, bruna, blå och grå stallet.   

- Hela loftet i hela anläggningen, inkl utrymme under ”HÖLOFTET” hålls stängt från 

1/10- 31/3 2021. Detta utrymme spärras av med skylt och band. Se handlingsplan.  

 

 

 

 

 

 

PLAN RELATION BOTTENVÅNINGEN STALLET 
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MATERIAL, DIMENSIONER OCH MÄNGDER 

Virke som används vid förstärkning skall vara 45x200 mm Kerto S eller motsvarande. Dessa 

skruvas fast från sidan cc 200 med 2 st Wafer Jetting 10x140. Se bifogat förstärkningsförslag 

från konstruktör. Observera att man enbart behöver förstärka på utmarkerade ytor, alltså inte 

längs hela sparren.  

 

Ca mängd sparrar i östra, norra & västra delen: 4 st á 7,5 m  

Ca mängd sparrar i södra delen: 7,5 st á 8 m. 

Ca mängd stämpar 26 st á 3,5 m långa med lastkapacitet 23 kN/st på takstolar TS S 24- TS S 40 

förutom där det redan står en så kallad bock under takstolen.  

Ca mängd bjälke plus stämp över port 2,5 m bjälke plus 2 st stämp á 2,5 m 

 

De skadade delarna är dessutom utmarkerade på plats med röd sprayfärg och inför åtgärder 

bokas ett uppstartsmöte på plats för att verifiera vilka takstolar det gäller. Se även markeringar 

på A-ritningar.  

 

 

 
SEKTION TYPTAKSTOL OCH DESS DELAR, NORRA LÄNGAN 
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SLUTSATS 

Med föreslagna åtgärder bedöms östra, norra, västra och delar av södra delar av stallet (gröna, 

bruna, blå, grå och grovfoder) kunna hållas öppet över vintersäsong 21/22. Hela loftet och 

utrymme under höloft spärras av under vintern. Den stora renoveringen vilken upphandlas 

hösten 2021 med permanenta åtgärder planeras genomföras under 2022. Om de ej är 

genomförda får ytterligare en besiktning genomföras inför nästkommande vintersäsong 22/23.  

 

Förstärkningarna innebär en del skruvhål osv och utföres i takstolsdelar som ändå planeras bytas 

ut permanent i den stora renoveringen. Därför bedöms åtgärderna inte behöva vara av mer 

antikvariskt slag i detta första tillfälliga skede.  

 

Sammanfattningsvis är vår bedömning att stallet utifrån hållfasthetssynpunkt är säkert att 

användas under vintern 21/22 förutsatt att föreslagna åtgärder utföres samt att handlingsplanen 

efterlevs. 

 

Stockholm 2021-08-17 

 

Ida Thunström 
ARKITEKT SAR/MSA 

 

Paul Wilund  
ARKITEKT MSA, BYGGNADSANTIKVARIE FIL.MAG. 

Certifierad sakkunnig kulturvärden - K (KUL2)  





Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

(23) Dnr KS.2021.2

Delgivningar

Delges
Protokoll 2021-05-25 Von § 19 Ekonomisk uppföljning april
Protokoll 2021-05-25 Von § 20 Redovisning av åtgärder för budget i balans 2021
Beslut JO dnr 4360-2020_KS.2020.80
ProtokollsutdragRS § 123-21
Tjänsteutlåtande - Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän kollektivtrafik 2022
ProtokollsutdragMSN § 56 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens
hantering av IT

______
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 19 Dnr VON.2021.4

Budgetuppföljning 2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Budgetuppföljning per april 2021 godkänns.

Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens (VON) verksamheter bedrivs i de båda förvaltningarna
Äldreomsorgsförvaltningen (ÄF) och Social- och omsorgsförvaltningen (SOF).

Det ackumulerade resultatutfallet per april för VON totalt uppgår till -5.230 tkr. Härav
utgör resultat hänförligt till ÄF -4.702 tkr och SOF -528 tkr.

Inkluderat i ovan totalresultat ingår coronarelaterade merkostnader, för ÄF 2.732 tkr
och SOF 141 tkr, och totalt för VON således 2.873 tkr.

I dagsläget råder alltjämt osäkerhet om i hur hög grad kommunerna kan påräkna
särskilda bidrag från staten för täckande av sådana merkostnader föranledda av den
pågående pandemin, på liknande sätt som var fallet föregående år 2020.

Förvaltningarnas samlade helårsprognos inklusive coronarelaterade merkostnader
uppgår till, för ÄF -6.841 tkr, för SOF -1.514 tkr, för VON sammantaget -8.355 tkr.
Härav uppgår coronarelaterade merkostnader till 5.118 tkr vilka belastar ÄF:s
prognostiserade resultat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-17.
Ekonomisk uppföljning per april.

Dagens sammanträde

Pål Näslund föredrar ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Förvaltningschefer (för kännedom)
Verksamhetsekonom (för kännedom)
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Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Von § 20 Dnr VON.2021.27

Redovisning av åtgärder för budget i balans 2021

Vård- och omsorgsnämndens beslut

Det påbörjade effektiviseringsarbetet som är initierat inom hemtjänsten samt
personlig assistans fortsätter för att därigenom uppnå en budget i balans på
helår 2021.

Sammanfattning

Förvaltningarnas samlade helårsprognos för 2021 presenterades vid vård och
omsorgsnämndens sammanträde den 27 april vilken visade på att inklusive
coronarelaterade merkostnader uppgår Äldreomsorgsförvaltningens underskott till
-6 841 tkr, och social- och omsorgsförvaltningens underskott till -1 510 tkr. Totalt
visade således detta ett underskott för vård och omsorgsnämnden sammantaget på
-8 351 tkr. Coronarelaterade merkostnader redovisades till 5 118 tkr vilka belastar
Äldreomsorgsförvaltningens prognostiserade resultat.

Utefter ovanstående information fattade Vård- och omsorgsnämnden beslut om att
uppdra förvaltningscheferna i Social- och omsorgsförvaltningen samt äldreomsorgs-
förvaltningen att återkomma till vård och omsorgsnämndens sammanträde i maj med
föreslagna åtgärder för att på helåret nå budget i balans.

Äldreomsorgsförvaltningen har sedan tidigare under våren 2021 utarbetat aktiviteter
för att få en budget i balans på årsbasis. En av dessa aktiviteter är att tillfälligt stänga
korttidsavdelningen Lotsen from 1: a juni vilket på årsbasis beräknas att få en effekt
på ca 1,8 mkr. Detta under förutsättning att stängning sker enligt plan. Vidare pågår
effektiviseringar inom såväl särskilt boende som inom hemtjänsten för att anpassa
bemanning efter budget 2021. Hemtjänsten har fått ytterligare uppdrag att se över
såväl organisering, beslutade insatser, antal årsarbetare samt ledning och styrning.
Arbetet fortskrider nu enligt plan och förvaltningen kan därmed se en viss positiv trend
i den ekonomiska utvecklingen.

Utefter beslut från Vård- och omsorgsnämnden den 27 april har äldreomsorgs-
förvaltningen fört extra diskussioner samt sett över olika förslag till ytterligare
effektiviseringar för att nå en budget i balans på helår 2021. Det förslag som visar sig
mest lämpligt och också mest kostnadseffektivt på sikt är fortsatt översyn och
förändring av arbetsmetoder, samt av ledning och styrning inom hemtjänsten. Under
mars har ett stort förändringsarbete initierats inom hemtjänsten vilket bland annat
innebär; genomlysning av antal brukare, översyn av antal beslutade hemtjänsttimmar,
översyn av antal årsarbetare, arbetsmetoder och planering samt ledning och styrning.
Arbetet fortskrider i stabil takt och hittills har flera onödiga processer och
arbetsmetoder identifierats. Vidare har en planering av sammanföring av hemtjänsten
till två arbetslag inletts. Detta syftar till att skapa större grupper med ökad flexibilitet i
planering utav brukarbesök samt schemahantering av personal.



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden 2021-05-25

Utdragsbestyrkande

Ledning och styrning är ett viktigt moment i den dagliga operativa driften, därav krävs
ett nära och närvarande ledarskap. Att finnas på plats dagligen som ett stöd i
verksamheten samt att ha kontroll över budget, verksamhet samt arbetsmiljö är
viktiga delar för att nå budget i balans. Sjukfrånvaron inom hemtjänsten har varit hög
under lång tid vilket bidrar till såväl ökade kostnader samt till minskad kontinuitet
vilket påverkar kvaliteten i verksamheten negativt. Vidare har kringtiden varit hög och
brukartiden låg vilket tyder på bristfällig logistik och planering av arbetet, vilket skapar
ineffektivitet och höga kostnader per brukare.

Äldreomsorgsförvaltningen föreslår därför för Vård och omsorgsnämnden att
förvaltningen fortsätter det påbörjade effektiviseringsarbete som är initierat inom
hemtjänsten för att därigenom uppnå en budget i balans på helår 2021.

Social- och omsorgsförvaltningen har sedan mars 2021 anlitat privat utförare av
personlig assistans enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade). Åtgärden förväntas minska kostnaden för insatsen med
uppskattningsvis 1,7–2,1 mkr på helår. Förvaltningen kommer troligen ha en budget i
balans per årets slut. I och med detta bedömer förvaltningen att inga andra åtgärder
synes nödvändiga att vidtas för närvarande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från social- och omsorgsförvaltningen och äldreomsorgs-
förvaltningen 2021-05-07.

Dagens sammanträde

Kristina Tercero och Katarina Haddon föredrar ärendet.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)
Förvaltningschefer (för åtgärd)
Verksamhetsekonom (för kännedom)

































 

Sammanträdesprotokoll Blad 1  
  
Sammanträdesdatum 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2021-06-15  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Msn § 56        Dnr MSN.2021.15               
 
 
Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunens 
hantering av IT  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
1. Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-04 antas som yttrande i ärendet. 
2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att se över de frågor som nämnden 

rekommenderas av revisionen att hantera. 
 
Sammanfattning 
 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
kommunens hantering av IT, med syfte att bedöma om styrning, uppföljning och 
kontroll kopplat till IT-området är ändamålsenlig och uppfyller verksamheternas krav 
på ändamålsenlighet. Vidare bedöms huruvida roller och ansvar med avseende på 
IT-säkerhet är ändamålsenliga. 
Den sammanfattande bedömningen är att det finns en tillfredsställande styrning av 
området. Det finns upprättade styrdokument, riktlinjer och rutiner för hanteringen av 
IT. Däremot finns det brister i uppföljning av efterlevnad och kontroll beträffande 
granskningsområdet. 
Utifrån granskningen rekommenderas samtliga nämnder att: 

• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 

• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av den granskning som gjorts 
avseende kommunens hantering av IT.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ingen utpekad kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor, detta behöver utses av förvaltningen. En genomgång av 
samtliga system som verksamheterna har och sedan säkerställa förvaltningsplaner 
för detta behöver göras. Förvaltningschefen får i uppdrag att se över dessa två frågor. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-06-04. 
Missiv - Granskning av kommunens hantering av IT 
Revisionsrapport - Granskning av kommunens hantering av IT 
 
______ 
 
Beslut till: 
Förvaltningschef (för åtgärd) 
Revisorerna (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
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§ 123/21  Region Sörmlands tillköpsbeställning 
allmän kollektivtrafik 2022 

 

 

Diarienummer: RS-LED21-1140 

 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 

1 Regionstyrelsen 2021-06-01 § 123/21 

Regionstyrelsens beslut  

 

Region Sörmlands tillköpsbeställning T22 godkänns. 

 

Proposition 

Ordföranden Monica Johansson (S) ställer förvaltningens förslag under 

proposition och finner att det bifalls. 

Ärendet 

I enlighet med Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län,  

LS-LED18-0404-1, ansvarar Region Sörmland för att tillhandahålla regional 

stomlinjetrafik med buss och regional tågtrafik. Regionen ansvarar också för att 

tillhandahålla trafik enligt fastställda tillköp i enlighet med 

trafikförsörjningsprogrammet från kommunerna.  

 

Kommunerna, genom tillköp, ska beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 

kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Region Sörmland. Planering och 

beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process. Som del i denna 

process ska respektive kommun inkomma med sin tillköpsbeställning senast den 

31 maj och regionstyrelsen ska vid samma tidpunkt inkomma med sin 

trafikbeställning till enheten för allmän kollektivtrafik inom verksamhetsområdet 

hållbar regional utveckling. Tillköp- respektive trafikbeställningar ska på ett 

enkelt sätt redogöra för de förändringar respektive part önskar göra i sin trafik.  

 

För Region Sörmland ansvar regionstyrelsen för trafikbeställningen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2021-04-23 
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Beslutet expedieras till 

Alla länets kommuner  

Jan Grönlund, regiondirektör  

Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör  

Joakim Karlén, verksamhetschef, allmän kollektivtrafik  

Akten 
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Ä r e n d e g å n g  M ö t e s d a t u m   
Regionala utvecklingsnämnden 2021-06-01 

 

Region Sörmlands tillköpsbeställning allmän 
kollektivtrafik 2022 

Förslag till beslut 

Regionstyrelsens beslut  

 

Region Sörmlands tillköpsbeställning T22 godkänns. 

 

Ärendet 

I enlighet med Överenskommelse om kollektivtrafik i Södermanlands län,  

LS-LED18-0404-1, ansvarar Region Sörmland för att tillhandahålla regional 

stomlinjetrafik med buss och regional tågtrafik. Regionen ansvarar också för att 

tillhandahålla trafik enligt fastställda tillköp i enlighet med 

trafikförsörjningsprogrammet från kommunerna.  

 

Kommunerna, genom tillköp, ska beställa all stadstrafik, lokal landsbygdstrafik, 

kompletteringstrafik och skärgårdstrafik, av Region Sörmland. Planering och 

beslut om trafikomfattning ska baseras på en transparent process. Som del i 

denna process ska respektive kommun inkomma med sin tillköpsbeställning 

senast den 31 maj och regionstyrelsen ska vid samma tidpunkt inkomma med 

sin trafikbeställning till enheten för allmän kollektivtrafik inom 

verksamhetsområdet hållbar regional utveckling. Tillköp- respektive 

trafikbeställningar ska på ett enkelt sätt redogöra för de förändringar respektive 

part önskar göra i sin trafik.  

 

För Region Sörmland ansvar regionstyrelsen för trafikbeställningen. 

Ärendefördjupning 

I samband med tidtabellstarten T22 (december 2021) föreslås följande 

förändringar av den regionala kollektivtrafiken.  

 

Förändringar inom tågtrafiken följer en särskild beslutsprocess och skall i detta 

sammanhang ses som en information då de är en del av helheten 

Trafikförändringar T22. Beslutsärendet avser således endast föreslagna 

förändringar inom regional stomlinjetrafik med buss. 
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Regional Tågtrafik  

 

Gällande regionaltågstrafiken så börjar ett nytt trafikavtal gälla från 

tidtabellsskiftet i december, med MTR som ny operatör. Samtidigt byter 

Mälardalstrafik affärsmodell och kommer fr o m T22 att ansvara för samtliga 

biljettprodukter, inkl. prissättning, resevillkor och intäktsrisken. Just 

intäktsrisken utgör en stor osäkerhetsfaktor för Mälardalstrafiks, och därmed 

även Region Sörmlands utveckling av nettokostnaden för tågtrafiken. Mycket 

tyder på att intäktsnivån 2022 kommer att ligga under 2019 års nivå, detta som 

en konsekvens av pandemin. Samtidigt dämpas kostnadsutvecklingen något då 

kostnader för trafiken i det nya avtalet ligger något under tidigare antaganden. 

Totalt förväntas nettokostnaderna för tågtrafiken, inkl. Gnestapendeln, uppgå till 

cirka (!) 235 miljoner kronor kommande år, för att året därpå förhoppningsvis 

minska igen - med 20-30 miljoner kronor som en följd av ökade intäkter. Notera 

dock återigen att det just nu finns ovanligt många osäkerheter kring 

kostnadsutvecklingen.  

 

De ökade kostnaderna 2022 är också en konsekvens av ytterligare ökat utbud - 

utmed samtliga linjer. En stor satsning planeras exempelvis mellan Västerås och 

Eskilstuna, här blir det halvtimmestrafik stora delar av dagen. Det finns en viss 

osäkerhet om alla planerade turer kan köras p.g.a. tilltagande trängsel på spåren. 

Samtliga tåg kommer att köras under varumärket Mälartåg, antingen med de nya 

dubbeldäckartågen ER1 eller, för UVEN:s vidkommande, också med s.k. 

Reginatåg som kommer att rustas upp.  

 

Regional Busstrafik 

 

 Linje 701 Nyköping – Eskilstuna: Ändrad morgontur i Sparreholm  

 

Linje 701 har idag olika körvägar i Sparreholm. vissa turer går via hållplats 

Nygatan och vissa turer går likt linje 801 via hållplats Åsen, en något snabbare 

sträckning. Inför T22 föreslås den avgång som idag avgår från Nyköping 06:45 

till Eskilstuna att ändras och trafikera via hållplats Åsen istället för via hållplats 

Nygatan. Förändringen av morgonturen på linje 701 förutsätter att en förändring 

av linje 691 samtidigt beslutas av Flens kommun, d.v.s. att både regionen och 

kommunen ställer sig positiva till de båda samverkande förändringarna.  

 

Linje 691 är en skolanpassad busslinje som finansieras av Flens kommun. 

Linjen föreslås få en justerad tidtabell och linjesträckning för att kunna kopplas 

samman utan byte med en tur på linje 701 som i dagsläget avgår från 

Malmköping 07:35 mot Eskilstuna. Den sammantagna effekten av förändringen 

blir att det under skoldagar går en buss från hållplats Åsen (linje 701) och en 

buss från hållplats Nygatan (linje 691+701) till Eskilstuna.  
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Bedömningen är att förändringen av morgonturen på linje 701 leder till relativt 

små resenärskonsekvenser. Genomresande vid Sparreholm får en något 

snabbare resa. Boende i Sparreholm får oförändrade gångavstånd till bussen mot 

Eskilstuna under skoldagar men något längre gångavstånd under lovdagar då 

linje 691 inte trafikerar hållplats Nygatan. 

 

Regionens kostnad: - 1 633 SEK 

 

 

 Linje 700 Eskilstuna – Vingåker: Linjen ersätts  

 Linje 701 Eskilstuna – Nyköping: Utökad trafik  

 Linje 780 Flen – Katrineholm: Utökad trafik  

 Linje 730 Katrineholm – Vingåker: Utökad trafik  

 

Samtliga turer med linje 700 Eskilstuna – Malmköping – Flen – Katrineholm – 

Vingåker dras in och ersätts av utökad trafik med ordinarie linjer på respektive 

delsträckor. Förändringen innebär fler turer med regionens linjer 701, 730 och 

780. Även linje 430 mellan Malmköping och Flen föreslås få utökad trafik, ett 

förslag som ännu inväntar slutligt besked från Flens kommun.  

 

Linje 700 som endast trafikerar på vardagarna har idag 5-7 turer per riktning 

beroende på delsträcka. Huvudsyftet med linjen har varit att knyta samman 

kommunerna i stråket med Mälarsjukhuset och Kullbergska sjukhuset. Det har 

dock visat sig att linjen inte nyttjas i detta syfte. Under 2019 var det i 

genomsnitt endast 7 personer per dag som klev på linjen vid Mälarsjukhuset och 

10 personer per dag som klev på vid Kullbergska sjukhuset. Det motsvarar 1,5 

respektive 2,2 % av linjens samtliga resenärer. 

 

Även om det är få som reser med linje 700 vid sjukhusen så är busslinjen 

samtidigt en av de linjerna i Sörmland med flest antal påstigande. Under 2019 

uppgick antalet betalande påstigande till totalt 111 127 eller i genomsnitt ca 450 

per vardag (alla turer och riktningar sammantaget). Att linjen har många 

påstigande beror på att den är mycket lång och passerar flera större orter och att 

det således finns många som har möjlighet att resa med linjen. De flesta 

resenärer reser på olika delsträckor av linjen och få resenärer är genomresande 

vid någon av de större tätorterna. Mellan 60-90 % beroende på tur reser med 

månadskort eller skolkort och kan därmed antas vara pendlare längs någon 

sträcka på linjen.  

 

Då linje 700 infördes så reducerades samtidigt trafikutbudet med de ordinarie 

linjerna på respektive delsträcka eftersom resandeunderlaget aldrig har varit 

tillräckligt stort för en parallell trafikering. Det har dock redan från början visat 

sig vara svårt att samordna linje 700 med de luckor som därmed uppstått i 

tidtabellen för linje 701, 430, 780 och 730. Trafikupplägget har omöjliggjort en 
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bra fördelning mellan turerna liksom en attraktiv och taktfast tidtabell längs de 

olika delsträckorna som i de flesta fall betraktas som starka stråk. Det har även 

varit problematiskt att rent logistiskt lösa bussarnas fordonsomlopp på ett 

kostnadseffektivt vis då de olika trafikuppläggen blandats. 

 

Förändringen av linje 700 kan för vissa resenärer innebära fler byten vid någon 

av de större noderna Malmköping, Flen eller Katrineholm. Då de allra flesta 

endast reser kortare delsträckor så antas emellertid merparten av resenärerna 

snarare komma att uppleva en förbättring i form av en mer ändamålsenlig 

fördelning av trafikutbudet. För långväga resor mellan exempelvis Vingåker och 

Flen liksom mellan Katrineholm respektive Flen och Eskilstuna så finns även 

tågtrafiken som alternativ. I takt med att den storregionala tågtrafiken utvecklas 

behöver busstrafiken bli mer lokalt anpassad för att ansluta till tågen eller för att 

komplettera tågen på kortare sträckor. Bedömningen är att denna förändring 

skapar förutsättningar för att i högre utsträckning kunna anpassa busstrafiken 

efter lokala behov och på sikt även bättre kunna knyta samman bussar och tåg.   

 

Linje 730 och 780 föreslås som ersättning för linje 700 att få taktfasta tidtabeller 

med en tur i timmen under dagtid och en tur i halvtimmen under högtrafiktid 

vardagar. Linje 430 föreslås kompletteras för att uppnå ett trafikutbud om en tur 

varannan timme dagtid och en tur i timmen under högtrafiktid vardagar. Linje 

701 föreslås få ytterligare turer mellan Eskilstuna och Malmköping dagtid 

vardagar samt en ny tur och retur Eskilstuna – Nyköping under tidig kväll.  

 

Samtliga kommuner i stråket har delgetts förändringsförslaget inom ramen för 

den samverkansprocess som finns med en årlig remiss av trafikförändringar. 

Alla kommuner har svarat och ingen kommun har hittills framfört några hinder 

mot att förändringen ska kunna genomföras. Det definitiva politiska beskedet 

från respektive kommun väntas dock först i samband med att kommunernas 

definitiva tillköpsbeställning under slutet av maj. Flens kommun är den enda 

kommun som påverkas ekonomiskt av förändringen i och med att det blir den 

kommunalt finansierade linjen 430 som ersätter linje 700 mellan Malmköping 

och Flen.  

 

Att samtliga parter är överens om förändringen ses som en förutsättning för att 

kunna genomföra ändringen enligt liggande förslag och utan vidare diskussion. 

Om så inte blir fallet kan förslaget komma att behöva ytterligare bearbetning. 

Den exakta omfattningen som Flen slutligt väljer avseende trafikutbudet med 

linje 430 ses dock inte som avgörande för förslagets genomförande.  

 

Regionens kostnad: - 604 488 SEK 
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 Linje 701 Eskilstuna – Sparreholm: Förändrad natt-/kvällstrafik  

 

Linje 701 har i kombination med linje 430 en nattavgång i respektive riktning 

under fredagar och lördagar mellan Eskilstuna och Flen via Malmköping. Turen 

startar i Flen ca 23:30 och går via Malmköping 23:55 till Eskilstuna ca 00:40 

samt åter från Eskilstuna ca 00:50 via Malmköping ca 01:30 till Flen ca 01:50. 

Under 2019 har det i genomsnitt varit 1-2 resenärer per tur som nyttjat trafiken 

och därför föreslås att dessa turer med linje 430 som 701 dras in.  

 

Även dagens rundtur måndag-fredag med linje 430, 701 och 589 från Flen 

21:50 via Malmköping 22:13 och Sparreholm 22:24 tillbaka till Flen 22:51 

föreslås att dras in. I genomsnitt 2-3 resenärer dagligen har nyttjat denna 

resförbindelse, i huvudsak på delsträckan från Flen till Malmköping. 

 

Som kompensation till ovanstående förändringar föreslås en ny sen 

kvällsförbindelse alla dagar med linje 430 och 701 från Flen ca 22:40 via 

Malmköping ca 23:00 till Eskilstuna ca 23:50 liksom från Eskilstuna ca 22:10 

via Malmköping ca 23:00 till Flen ca 23:20. Avgången från Flen ca 22:40 får i 

Malmköping även anslutning med linje 701 mot Sparreholm. Denna förändring 

innebär en ny tur och retur med linje 430 mellan Flen och Malmköping samt en 

ny tur på söndagar med linje 701 från Sparreholm till Eskilstuna.  

 

Ovanstående förändringar sker dels med anledning av ett lågt resande och dels 

med anledning av att det finns ett behov av att skapa en ny sen kvällsförbindelse 

från Eskilstuna mot Flen omkring 22-tiden på kvällen eftersom sista tågavgång 

från Eskilstuna under föregående år har tidigarelagts med en timma till 21:07. 

 

Förändringen är i hög utsträckning en integrerad lösning med både linje 701 och 

430 och förutsätter således en beställning från såväl kommunen som regionen. 

Kommunen har delgetts förändringsförslaget inom ramen för den 

samverkansprocess som finns med en årlig remiss av samtliga 

trafikförändringar. Kommunen har hittills inte framfört några hinder mot att 

förändringen ska kunna genomföras. Det definitiva politiska beskedet från 

kommunen väntas dock först i samband med att kommunerna under slutet av 

maj gör sin definitiva tillköpsbeställning. Regionen föreslår emellertid att 

oavsett kommunens beslut kunna dra in nattavgångarna med linje 701 mellan 

Malmköping och Eskilstuna.  

 

Regionens kostnad: - 111 155 SEK 
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Prioriterade utredningar inför T23 

 

Inför T23 föreslås att beslut tas om att prioritera ett fortsatt arbete med nedan 

listade utredningsuppdrag. Utredningarna innebär förutom att trafik och 

kostnadsförslag behöver göras även att dialog kring kostnadsfördelning med 

kommunerna i de stråk som utredningarna berör. Kontinuerliga avstämningar 

kan även komma att ske politiskt under utredningstiden. Tidplanen för dessa 

utredningar kan i vissa fall sträcka sig över längre tid. 

 

 Starkt Stråk: (Skavsta)-Nyköping-Oxelösund  

Tre linjer finns i stråket idag, 715 (finansierar av regionen), 615 (Oxelösund) 

samt 515 (Nyköping). Trots ett mycket starkt stråk är kollektivtrafikens 

marknadsandel låg och restidskvoten hög. Inriktning är att en renodling av 

trafikuppdragen mellan Oxelösund och Nyköping skulle möjliggöra en bättre 

helhetslösning med en tydligare uppdelning mellan det regionala och lokala 

uppdraget liksom diversifierade restider och upptagningsområden för trafik med 

olika syften och behov.  

 

 Starkt Stråk: Trosa-Nyköping  

I och med etapp 1 och 2 har tågtrafiken på Nyköpingsbanan ökat och utbudet 

med de regionala linjerna i stråket har därför börjat att ses över. En första 

utredning har genomförts som har omfattat såväl regionala som lokala linjer och 

en fortsättning av utredningsarbetet behöver nu ske i syfte att klarlägga vilka 

möjligheter och förutsättningar som finns för en förändrad trafiklösning i 

stråket.  

 

 Starkt Stråk: Flen-Katrineholm  

Stråket har i dagsläget en god kollektivtrafikförsörjning. UVEN har i grunden 

en avgång i timmen och halvtimmestrafik under rusningstid. Därtill får också 

Sörmlandspilen en halvtimmesinsats vid kommande tidtabellsskifte och har 

övrig tid en tur i timmen eller varannan timme. Även busstrafiken har en relativt 

tät trafik på vardagarna med ungefär en tur i timmen dagtid och en tur i 

halvtimmen morgon och kväll. Under helgen är dock såväl tågtrafiken som 

busstrafiken begränsad med en tur varannan timme. En första del av att utreda 

trafiken har gjorts i och med årets förslag om att ersätta linje 700 på sträckan 

med en mer lokal trafikering med linje 780. Inriktningen för den fortsatta 

utredningen är att skapa förutsättningar för att fler ändpunktsresor mellan Flen 

och Katrineholm ska kunna flytta över till tåg. Detta samtidigt som en fortsatt 

god kollektivtrafiktillgänglighet behöver upprätthållas för de mellanliggande 

orterna Valla och Sköldinge. Utbudet och ansvarsfördelningen mellan det 

regionala och lokala uppdraget i busstrafiken behöver således ses över.  
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Starkt Stråk: Eskilstuna - Strängnäs  

I tillägg till ovan stråk har även belysts ett behov av att se över busstrafiken i 

stråket mellan Eskilstuna och Strängnäs. I takt med att tågtrafiken ökat även på 

denna sträcka ses ett minskat behov av snabba motorvägsbussar utanför 

pendlingstid men samtidigt behov av en fortsatt kollektivtrafikförsörjning för de 

mellanliggande orterna Kjula och Härad. För dessa orter efterfrågas även bättre 

möjligheter till tåganslutningar i Strängnäs och Eskilstuna. Även möjligheterna 

att resa mellan Strängnäs och Mälarsjukhuset ses som viktiga att bibehålla. 

Utvecklingen av logistikparken i Kjula är en ytterligare faktor som behöver 

studeras i utredningsarbetet.  

Övrig information 

Utöver de trafikförändringar som berör regionens linjer har de olika 

kommunerna även att ta ställning till flera trafikförändringsförslag som berör 

lokala och kommunalt finansierade linjer.  

 

Ett av dessa förslag omfattar ett pilotförsök med anropsstyrd flexibel stadstrafik 

i Nyköping som riktar sig mot samma resenärsgrupp som dagens servicelinjer. 

Förslaget är att ersätta servicelinjerna med en trafiklösning som är anropsstyrd 

och som täcker in en större geografi än dagens servicelinjer. Dialog pågår med 

Nyköpings kommun kring genomförandet och tidpunkten för ett eventuellt 

pilotförsök. Om försöket genomförs och faller väl ut kan det stå modell för en 

trafiklösning som kan införas i fler tätorter. Ett eventuellt pilotförsök väntas 

även resultera i ökade erfarenheter av anropsstyrd trafik som på sikt kan 

användas för att även utveckla den anropsstyrda trafiken även på landsbygden.  

Konsekvenser 

För den regionala busstrafiken innebär förslagen till trafikförändringar T22 som 

helhet en minskad trafikproduktion och en minskad årlig kostnad motsvarande 

drygt -0,7 MSEK. Genomförandet av vissa förslag är beroende av kommunala 

beslut och följdförändringar varför den slutliga omfattningen av årets 

förändringar kan komma att påverkas. 

Beslutet expedieras till 

Alla länets kommuner  

Jan Grönlund, regiondirektör  

Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör  

Joakim Karlén, verksamhetschef, allmän kollektivtrafik  

Akten 
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

(25) Dnr KS.2021.3

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

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

Redovisning av delegationsbeslut kommunstyrelsen 2021-09-01

Beslutsfattare Beslutsdatu
m

Punkt i
del. ordn

Beslutets innehåll i korthet Beslutet
hittas

Johan Persson 2021-06-03 B.8 Avtal gällande servitut för
muddring m.m Oxelösunds
Hamn AB

Castor

Rebecka Hagfalk 2021-06-07 B.12 Bifall och Avslag BAB-diariet

HR-chef
Henny Larsson

2021-05-01 –
2021-05-31

D.3 Nyanställda maj Castor

Johan Persson för
Kristina Tercero

2021-06-11 D.8 Avsked FDG Personakt

Richard Andersson 2021-06-15 F.3 Tilldelning Maskindiskmedel Castor

Richard Andersson 2021-06-15 F.3 Tilldelning Gräsklippare Castor

Åsa Mirheim 2021-06-16 D.13 Beslut om disciplinpåföljd övrig
personal, J.N

Personalakt

Johan Persson 2021-06-03 B.8 Avtal gällande servitut för
muddring m.m Oxelösunds
Hamn AB

Castor

Rebecka Hagfalk 2021-06-07 B.12 Bifall och Avslag BAB-diariet

HR-chef
Henny Larsson

2021-05-01 –
2021-05-31

D.3 Nyanställda maj Castor

Johan Persson för
Kristina Tercero

2021-06-11 D.8 Avsked FDG Personakt

Richard Andersson 2021-06-15 F.3 Tilldelning Maskindiskmedel Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

Richard Andersson 2021-06-15 F.3 Tilldelning Gräsklippare Castor

Åsa Mirheim 2021-06-16 D.13 Beslut om disciplinpåföljd övrig
personal, J.N

Personalakt

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2021-05-01 –
2021-06-30

B.9 Avtal båtplatser Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2021-05-01 –
2021-06-30

A.17 Yttrande bygglovsremisser Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2021-05-01 –
2021-06-30

B.11 Avtal bostadsarrenden Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2021-05-01 –
2021-06-30

B.4 Försäljning fastigheter Castor

Johan Persson 2021-07-05 A.1 Avtal gällande
laddningsstolpar utanför
kommunhuset i Oxelösund

Avtals-
databasen

Johan Persson 2021-07-08 C.1 DirektupphandlingStjärnholms
stall

Castor

HR-chef
Henny Larsson

2021-07-08 D.3 Nyanställda juni Castor

Catharina Fredriksson 2021-07-12 A.6 Yttrande till Förvaltningsrätten
om byggnation av restaurang
vid gästhamnenLäget

Castor

Catharina Fredriksson 2021-07-12 A.6 Finansiering sommaraktiviteter
2021

Castor

Rebecka Hagfalk 2021-06-01 –
2021-06-30

B.12 Bifall BAB-diariet

Rebecka Hagfalk 2021-06-01 –
2021-06-30

B.12 Delvis bifall BAB-diariet

Catharina Fredriksson 2021-07-12 A.1 Avrop ramavtal
Förskolebyggnader2018,
Peterslunds förskola

Castor

Johan Persson 2021-07-15 A.1 Samverkan och
medfinansiering kring ”Visor
vid Vattnet” 2021

Castor

Johan Persson 2021-07-15 D.2 Tillförordnande av
kommunchef vid tillfällig
frånvaro

Castor

Johan Persson 2021-07-15 D.2 Tillförordnande av
kommunchef vid tillfällig
frånvaro

Castor
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2021-09-01

Utdragsbestyrkande

______

Henny Larsson
2021-06-16

D.14 Tecknande av lokalt
kollektivavtal för
måltidsuppehållmed
Kommunal avseende
Utefixarna och Loppisen.

Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2021-07-01 –
2021-07-31

B.9 Avtal båtplatser Castor

Maria Malmberg/

Kjell Andersson

2021-07-01 –
2021-07-31

A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor

Henny Larsson 2021-07-01 –
2021-07-31

D.3 Nyanställda juli Castor
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Datum Dnr

2021-08-12 KS.2021.72

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Vision 2040

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser följande fem ledamöter till styrgrupp för framtagandet av Vision
2040 X X, X X, X X, X X, samt X X.

2. Sammanfattning
Nuvarande Vision 2025 går ut inom några år. Samtidigt med det genomgår näringslivet i
kommunen en omvandling genom SSAB:s övergång till fossilfri stålproduktion och
Oxelösunds Hamns planerade utbyggnad och kapacitetsfördubbling. Därtill kommer en
förväntad befolkningstillväxt genom nu planerad och pågående byggnation av bostadshus.
Mot den bakgrunden beslutade Kommunfullmäktige den 16 juni 2021 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en ny vision för Oxelösunds kommun – Vision
2040.

Kommunfullmäktige har att anta Vision 2040.

För att leda arbetet med framtagandet av visionen föreslås en styrgrupp bildas bestående
av fem ledamöter och ersättare från Kommunstyrelsen med fördelningen tre företrädare för
majoriteten och två företrädare för oppositionen. Kommunchefen utser de tjänstemän som
deltar i arbetet. Vid sammanträdet förslås Kommunstyrelsen inom sig utse ledamöter till
styrgruppen för Vision 2040.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Vision 2040, 2021-08-12

Johan Persson Mats Dryselius
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
Kommunchef (för åtgärd)
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Jana Hilding   
   
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Fastställande av vattenavgift och budget för Nyköping-
Oxelösunds vattenverksförbund 2022  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslut 
1. Fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 5 kronor per kubikmeter för 2022 
 
2. Fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 5 kronor per kubikmeter 
för 2022 
 
3. Fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 13,5 kronor per 
kubikmeter för 2022 
 
4. Anta direktionens förslag till budgetram för 2022 
 
5. Fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt arvodesstat 
enligt bilaga 1 till budgetramen 
 
6. Medge upptagande av lån om ytterligare 30 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig 
budgetprognos för perioden 2021–2030 enligt bilaga 2 till budgetramen .  

2. Sammanfattning  
Enligt Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds förbundsordning ska direktionen anta en 
budget utifrån de vattenavgifter som medlemskommunerna fastställer. Sådan budget har 
antagits av direktionen 2021-06-17 § 18 och specificeras ytterligare i protokollets två 
bilagor. Första bilagan är Arvode samt retroaktiv pensionssättning. Den andra bilagan är 
Budgetprognos.  
För att budgeten ska kunna antas måste kommunstyrelsen i Oxelösund och Nyköpings 
kommun fatta likalydande beslut angående vattenavgiften.  
Inom planperioden 2022–2024 föreslås ingen höjning av vattenavgiften från rådande nivå 
på 5 kr per kubikmeter. 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse Ks – Fastställande av vattenavgift och budget för Nyköpings Oxelösunds 
vattenverksförbund 2021-08-12 
Protokollsutdrag med bilagor för direktionen för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund 
2021-06-17 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse 2(2) 

Datum   
2021-08-12  KS.2021.92    

 
Johan Persson Jana Hilding  
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef  
 
  
 
 
Beslut till:  
Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund 
Ekonomiavdelningen 
Oxelö energi 

 









Budgetprognos 10 år  
Tkr IB 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Årlig lånebehov enl Investeringsplan 20 000 30 000 30 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Summa lånebehov enl investeringsplan 50 000 80 000 80 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000

2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030
Intäkter 24 000 24 420 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Övriga intäkter 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Summa intäkter 24 190 24 610 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190
Indexintäkter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Indexberäkning 0 0 0 0 0 0 0 0

Årlig kostnader exkl avskrivningar -18 133 -17 994 -17 994 -16 994 -17 300 -17 640 -17 986 -18 338 -18 698 -19 065
Indexberäkning kostnader 2% 0 0 -300 -306 -340 -346 -353 -360 -367 -374
Årlig avskrivningar -3 760 -3 953 -4 457 -4 985 -8 435 -8 135 -8 135 -8 135 -8 135 -8 135
Nedskrivningar -847
Summa ränta -650 -1 040 -1 040 -1 560 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Summa kostnader -23 390 -22 987 -23 791 -23 845 -28 475 -28 521 -28 873 -29 233 -29 600 -29 974

Vinst/förlust Ej index 800 1 623 399 345 -4 285 -4 331 -4 683 -5 043 -5 410 -5 784
Balanseradvinst/förlust 43 855 44 655 46 278 46 677 47 022 42 738 38 407 33 724 28 681 23 271
Summa EK 44 655 46 278 46 677 47 022 42 738 38 407 33 724 28 681 23 271 17 487

Vinst/förlust efter index 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tot EK 44 655 46 278 46 677 47 022 42 738 38 407 33 724 28 681 23 271 17 487

Soliditet
Räntesats 1,3% tom 2024, 2% from 2025
Avskrivningar 2%
Indexberäkning kostnader 2%
Indexberäkning intäkter 0%
Intäktsökning Ingen indexökning av intäkter beräknas ske under perioden
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Verksamhet  
Nyköpings kommun och Oxelösunds kommun har gemensamt ett kommunalförbund, 
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund, NOVF, med ändamål att förse de båda 
kommunerna med dricksvatten.  

Organisation 

Direktionen 
Direktionen är tillika förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige. Direktionen arbetar enligt 
Förbundsordning och Reglemente. 

Till NOVF finns 2 politiskt valda revisorer och två ersättare för revisorerna. 

Drift och administration 

Förbundet har en förvaltning med tre anställda tjänstemän: förbundsdirektör, 
förbundscontroller och projektledare. Driftspersonal hyrs in från Nyköpings kommun.  

Administration av löner och redovisning är upphandlad och utförs av konsultföretaget Grant 
Thornton. 

Mål och Vision 
”Till låg kostnad och med hög säkerhet, leverera dricksvatten av hög kvalitet till Nyköpings 
kommun och Oxelösunds kommun.” 

Enligt kommunallagen ska ett kommunalförbund redovisa verksamhetsmässiga och finansiella 
mål för att uppnå god ekonomisk hushållning och en ekonomi i balans. Huvudmålen för NOVF 
redovisas nedan. 

• God ekonomisk hushållning och hållbar ekonomi 

• Vattenkvalitet 

• Ökad leveranssäkerhet 

Direktionens mål under planperioden 
• Genomföra driftsprojekt 

• Driftsorganisation 

• Förnya anläggningar och ledningar 
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MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING 

God ekonomisk hushållning Resultat följer budget Resultaträkning i 
årsbokslut 

Hållbar ekonomi 100 % egenfinansiering av 
driftkostnader 

Vattenavgifterna ska 
finansiera driftkostnaderna 

God vattenkvalitet Utveckling av 
vattenprovtagningsprogram 

Årsredovisning 

Ökad leveranssäkerhet Utreda reservvattentäkt 

 

Rapportering till 
Direktionen om 
fortlöpande arbete 

DIREKTIONENS MÅL AKTIVITET UPPFÖLJNING 

Driftsorganisation Säkerställa 
driftsorganisation avseende 
bemanning och kompetens 

Årsredovisning 

Förnya anläggningar och 
ledningar 

Förnya förbundets 
ledningar med minst ett 
genomsnitt på 2 % per år 

Årsredovisning 

Genomföra driftsprojekt Genomföra projekt och 
utredningar som krävs för 
att genomföra 
investeringar enligt 
investeringsplanering 

Årsredovisning 
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Ekonomi  

Resultatbudget  
Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 

   

Försäljning 24 610 24 190 24 190 
  

   

VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 

   

Produktion -14 994 -15 294 -15 600 
Driftprojekt -3 000 -3 000 -1 700 
Avskrivningar -3 953 -4 457 -4 985     

  
   

FINANSIELLA INTÄKTER 0 0 0 
  

   

FINANSIELLA KOSTNADER  -1 040 -1 040 -1 560 
  

   

ÅRETS RESULTAT 1 623 399 345 
 
NOVF budgeterar ett resultat för 2022 på 1,6 mnkr, för 2023 på 0,4 mnkr samt för 
2024 på 0,3 mnkr. 
 
Inom planperioden 2022–2024 föreslås ingen höjning av vattenavgiften från rådande 
nivå på 5 kr/m3.  
 
Överskotten planeras likt tidigare år balanseras för att finansiera kommande ökade 
kostnader från investeringar som kommer hela kollektivet till gagn. 
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Balansräkningsbudget  

 
Tkr Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Anläggningstillgångar  122 943 134 836 194 851 
  

   

Omsättningstillgångar 
   

Kundfordringar 0 0 0 
Bank 18 901 12 266 3 844 

Summa tillgångar  141 844 147 102 198 695 
 

   
Eget kapital 

   

Eget kapital  44 651 46 274 46 673 
Årets resultat 1 623 399 345 

Skulder    
Långfristiga skulder 80 000 80 000 120 000 
Kortfristiga skulder 15 570 20 429 31 676 

Eget kapital och skulder 141 844 147 102 198 695 

 

Långfristiga lån 

Vid årets start har förbundet långfristiga lån från Nyköpings kommun på 50 miljoner 
kronor. Under 2022 kräver investeringstakten att förbundet utökar sin belåning till 80 
miljoner kronor, det vill säga att ytterligare lån om 30 miljoner kronor upptas. År 
2024 planeras investeringstakten nödvändiggöra ytterligare utökad belåning om 40 
miljoner kronor, till sammanlagt 120 miljoner kronor. 

Soliditeten var vid 2020 års utgång 61 %, och budgeteras till 33 % 2022, 32 % 2023 
samt 23 % 2024. 

Eftersom all belåning över 800 prisbasbelopp enligt förbundsordningen kräver 
medlemmarnas godkännande, så föreslås respektive medlemskommuns 
kommunstyrelse att godkänna att förbundet får låna ytterligare 30 miljoner kronor 
(sammanlagt 80 miljoner kronor) under 2022 i samband med antagande av 
budgetramen. 
 

Investeringsbudget 

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 111,5 mnkr under planperioden 2022–2024.  
 
Under 2022 planeras investeringen, utbyte av vattenledning mellan Väderbrunn-
Minninge och Minninge-Nyköpingsbanan att färdigställas. Projektet behöver vara 
färdigt senast slutet av år 2022 för att harmonisera med Ostlänkenprojektet. Under 
2022 planeras även investering i ny lågreservoar och ny infiltrationsdamm att 
påbörjas. 
 

FÖRSLAG



 

 
 

Under planperioden 2022–2024 planeras förnyelse av förbundets vattenledningar på 
sträckan Minninge-Källstugan. Beroende på hur projekt resecentrum utvecklar sig 
kan en vattenledning längs sträckan Nyköpingsbanan-Hemgården behöva förnyas 
inom planperioden.  
 
Förbundet har sedan länge utrett alternativ för nya reningsprocesser. När tillräckliga 
förstudier har genomförts och ett alternativ har utsetts behöver förbundet göra en 
investering i en ny vattenreningsprocess. Tidsaspekten för när en sådan investering 
kan påbörjas är osäker och beror på förstudiernas resultat, men investeringen 
planläggs inom perioden 2022–2024. Förbundet har sedan 2017 avsatt positiva 
resultat för att möta ökande kostnader med anledning av investering i en ny 
vattenreningsprocess. 

Balanskravsresultat 
Balanskravet innebär att Direktionen inte får besluta om en budget där kostnaderna 
överstiger intäkterna. Om resultatet vid årets slut ändå blir negativt måste det 
kompenseras med överskott inom tre år. En så kallad balanskravsutredning 
genomförs varje år i samband med årsredovisningen för att fastställa om 
balanskravet är uppfyllt. 

Ett positivt resultat budgeteras för samtliga år som budgeten avser. 

Tioårig budgetprognos 
Som bilaga till budgetram för 2022 finns en tioårig budgetprognos som avser 
perioden 2021-2030. Budgetprognosen är ett underlag för den långsiktiga 
investeringsplaneringen och disposition av tidigare avsatt resultat. 

Den tioåriga budgetprognosen visar på ett ökande underskott efter 2025 som en 
följd av kostnader från de stora investeringarna samt indexökande kostnader. Vid 
periodens slut 2030 prognostiseras det egna kapitalet närma sig den nivå den låg på 
innan avgiftshöjningen 2017 samt de efterföljande positiva resultaten som avsatts. 

Budgetregler 
NOVF följer Kommunallag (2019:725), kap 9 för ekonomi, budgetprocess och 
redovisning samt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Överskott 

Ett överskott av resultatet är knutet till eget kapital fram till dess att det utnyttjas 
genom planerade utgifter. 

Underskott 

Underskott arbetas in i enlighet med de regler som finns för balanskravet 

Förslag till beslut 
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund föreslår respektive 
kommunstyrelse att besluta 
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att fastställa vattenavgift till medlemskommunerna till 5 kronor per kubikmeter för 
2022, 

att fastställa vattenavgift för råvatten till enskilda vattenkunder till 5 kronor per 
kubikmeter för 2022,  

att fastställa vattenavgift för dricksvatten till enskilda vattenkunder till 13,5 kronor 
per kubikmeter för 2022, 

att anta direktionens förslag till budgetram för 2022,  

att fastställa villkor för arvode och pension till förbundets förtroendevalda enligt 
arvodesstat, bilaga 1 till budgetramen, samt 

att enligt förbundsordningens 13 paragraf medge upptagande av lån om ytterligare 
30 miljoner kronor enligt lånebehov i tioårig budgetprognos för perioden 2021-2030, 
bilaga 2 till budgetramen. 
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2021-06-08 Dnr NOVF2021-26 
  

  
 

 

 

Bilaga 1, Arvodesstat samt retroaktiv pensionsavsättning 

Arvoden till direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och 
ersättare 
Direktionens ordförande erhåller ett månadsarvode om 9 % av 
riksdagsmannaarvodet (69 900 kr, jan 2021): 6 291 kr per månad. Till direktionens 
ordförande utgår inga sammanträdesarvoden. 

Direktionens vice ordförande erhåller ett månadsarvode om 3 % av 
riksdagsmannaarvodet (69 900 kr, jan 2021): 2 097 kr per mån. Till direktionens vice 
ordförande utgår inga sammanträdesarvoden. 

Direktionens ledamöter och ersättare erhåller sammanträdesarvode enligt de villkor 
som anges i Nyköping kommuns arvodesreglemente. 

Direktionens ordförande, vice ordförande, ledamöter och ersättare erhåller 
reseersättning samt ersättning för utebliven inkomst enligt de villkor som anges i 
Nyköpings kommuns arvodesreglemente. För hel- eller deltidspolitiker (motsvarande 
40 % tjänstgöringsgrad) i endera kommun utgår ingen ersättning för utebliven 
inkomst. 

Villkor för pensionsavsättning 
Efter en utredning som skedde under hösten 2020 (NOVF2020-11) beslutade 
direktionen om villkor för pension för direktionens ordförande, vice ordförande, 
ledamöter och ersättare.  

Direktionen beslutade att avsätta 4,5% av det totalt utbetalade arvodet för 
direktionens ledamöter och ersättare. Pensionsavsättning görs en gång per år i 
samband med det första direktionssammanträdet efterföljande år. 

Direktionens ordförande och vice ordförande får pensionsavsättning i samband med 
ordinarie avsättningar till personal. 

  



  

Retroaktiv pensionsavsättning perioden 2007-01-01 till 2020-12-31 
Under perioden 2007-01-01 till 2020-12-31 har ingen pension betalats till förbundets 
förtroendevalda. En utredning som gjordes under hösten 2020 (NOVF2020-11) visade 
att det varit tre förtroendevalda under perioden som varit berättigade till pension.  

För att kompensera denna icke utbetalda pension har direktionen beslutat att 
avsätta pension som uppgår till 4,5 % av det totalt utbetalda arvodet under perioden.  

 

Förtroendevald Sammanlagt arvode 
2014-2020 

Pensionsavsättning 

Carl-Åke Andersson 320 780 kr 14 436 kr 

Tommy Karlsson 38 480 kr 1 732 kr 

Göran Silfverling 27 900 kr 1 256 kr 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Utökning av medel för markåtgärder vid byggnation av
förskola i Peterslund.

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna utökning av budget 5 500 tkr för markåtgärder.

 Finansiering 5 500 tkr sker via ramen Stjärnholm stallet takrenovering

 Attestant för projektet är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-06-02 godkändes investering för uppförande av
förskola i Peterslund. Ärendet omfattar samtliga kostnader för en nyckelfärdig förskola.

I investeringskostnad inkluderades grundläggning av förskola och finplanering av utemiljö
som var baserat på grovt uppskattat budgetpris från totalentreprenör.

Vid kommunstyrelsens sammanträdde beskrevs det att det fanns osäkerheter i budget för
anläggning av förskolegård och parkering som är den rörliga delen i markentreprenaden
varpå en uppskattning fick göras utifrån förutsättningarna som var kända vid tillfället. En
uppskattad riskpeng lades till i budget för markentreprenadens rörliga del.

För att säkerhetsställa utformningen och omfattningen har projektgruppen tagit fram en mer
detaljerad beskrivning för prissättning av markkostnad i kontraktet med totalentreprenör.

I slutet på juni innan kontraktsskrivning har totalentreprenör lämnat in skarpt pris som var
dubbelt så stort i förhållandet till den ursprungliga.

För att spara tid och hinna söka bygglov har styrgruppen beslutat att beställa bara
grundläggning av förskolan från entreprenören till fast pris och teckna kontrakt med vald
leverantör för att sedan ta in nytt pris på de resterande markarbeten bestående av
finplanering, staket, lekutrusning, parkering, utomhusbelysning samt
komplementbyggnader.

Kommunstyrelseförvaltningen ser att avsatt budget inte räcker till för att genomföra de
markåtgärder som krävs. Tre oberoende markentreprenörer lämnar likvärdig prisbild. Varpå
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att markentreprenad som ligger utanför kontraktet
utförs som utförandeentreprenad och avropas via kommunens ramavtalsleverantörer. På
det sättet kommer kommunstyrelseförvaltningen ha större möjlighet att justera
omfattningen och hålla kostnader nere.

Nytt budgetpris uppgår till 8 500 tkr.

Kostnaden har ökat med 5 500 tkr inkluderat medel för oförutsett och föreslås finansieras
via Ramen Stjärnholm stallet takrenovering.
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Datum

2021-08-12 KS.2021.36

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Utökning av medel för markåtgärder vid byggnation av förskola i
Peterslund, 2021-08-12
Tjänsteskrivelse – Byggnation av ny förskola i Peterslund, 2021-05-14

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Utbildningschef (FK)
Kustbostäder (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Byggnation av ny förskola i området Peterslund

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna investering 50 048 tkr för uppförande av ny förskola i Peterslund.

 Finansiering 23 000 tkr sker via ramen 2021, Nybyggnation förskola

23 000 tkr sker via ramen 2022, Nybyggnation förskola

4 048 tkr sker via ramen Stjärnholm stallet tak 2021

 Godkänna option 2, solcellspaket 55 kWh.

 Finansiering 605 tkr för option 2, finansieras via investeringsreserven.

 Godkänna projektplan.

 Attestant för projektet är fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23 november (UN § 61, 2020-11-
23) att fastställa förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun.
Förslaget bygger på att verksamheten vid nuvarande Peterslundsskolan byggs om till en F-
6 skola och elevantalet utökas vad avser skoldelen. Förskolan som i dagsläget är
lokaliserad till lokaler i Peterslundsskolan och kringliggande paviljonger planeras flyttas till
en nybyggd förskola i markområde mellan Sundavägen och nuvarande Peterslundsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-25 att ställa sig bakom, godkänna
och ge i uppdrag att slutföra påbörjad process om förenklat planförfarande för en
förskolebyggnad på del av fastigheten Stjärnholm 5:37(KS §144, 2019-09-25).
Markområdet bedöms som lämpligt för uppförande av en ny förskola. Processen med
förenklat planförfarande genom förhandsbesked möjliggör för kommuner att genomföra
byggnation av samhällsnyttiga byggnader på ett mer förenklat sätt och erbjuda kommuner
möjlighet till kortare ledtid vid byggnation av byggnader för samhällsnyttigt ändamål.

Inom ramen för kommunens lokalberedningsprocess och investeringsprocess har
kommunstyrelseförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag sedan 2019 berett frågan om
en ny förskola bör uppföras i egen regi eller om den bör uppföras och ägas av annan där
kommunen sedan hyr förskolan.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 27 januari (KS § 7, 2021-01-27) om
att ny förskola i Peterslund uppförs i egen regi innebärande att kommunen själv bygger och
äger förskolan. I samband med beslutet gavs Kommunchefen i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till start av investeringsprojekt Ny förskola Peterslund samt
finansiering av detsamma
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SKR Kommentus har för kommunernas räkning upphandlat ett ramavtal för avrop av
förskolor. Förskolorna är nyckelfärdiga, håller hög kvalitet, är anpassade efter de
pedagogiska krav som finns vid drift av förskoleverksamhet och finns i olika storlekar. Ett
avrop enligt detta ramavtal minskar kostnaden för och tidsåtgången vid uppförande av ny
förskola. Värderingar har gjorts mellan ramavtalets olika förskoleutformningar.

Flexators Pilabo D är byggnaden som uppfyller verksamhetens behov och pedagogiska
arbetssätt bäst. Byggnaden uppfyller även kraven som är ställda i förhandsbeskedet för
avsedd tomt. Alternativet kräver inga nämnvärda anpassningar vilket innebär att detta
alternativ även är fördelaktigt kostnadsmässigt vilket ökar chanserna för färdigställande
enligt tidplan.

3. Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med Utbildningsförvaltningen berett förslag på
nybyggnation av ny förskola i området Peterslund. Förskolan upphandlas via ramavtal. Vid
avrop via SKR Kommentus ramavtal förenklas och effektiviseras anskaffningsprocessen.
Med mindre anpassningar och få tillval blir det möjligt att få en högkvalitativ nyckelfärdig
förskola på kort tid. Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört markteknisk undersökning
som visar på att marken inte är förorenad och att det finns godtagbara förutsättningar för
grundläggning.

Föreslagen förskola baseras på Flexators typ Pilabo D, förskolan är byggd för att
möjliggöra 160 förskoleplatser. Byggnaden kommer placeras utifrån bästa marktekniska
och funktionella förutsättningar. Byggnadens yta (BTA) är ca:1 870 m² som fördelas på två
plan. Förskolan utformas som lätt byggnad med trästomme och varmgrund. Fasader i trä,
fönster kompletteras med solavskärmning. Tak i form av sadeltak med betongtakpannor.
Byggnaden inrymmer även ett tillagningskök.

Geoteknisk utredning rekommenderar pålning av byggnaden för att undvika sättningar på
sikt, alternativt att anpassa standardgrund med förstärkta plattor för grundbalk. Entreprenör
utvärderar alternativen med hjälp av underlag från geotekniks undersökning, återkoppling
med kostnad för relevant lösning beräknas inkomma tidigast i slutet av maj. Därför behöver
medel avsättas för eventuella fördyrningar av entreprenad, kostnaden redovisas som
oförutsett och motsvarar 10 % av markentreprenaden.

Dessutom behöver 5% av husentreprenadkostnaden för eventuella ÄTA -arbeten
reserveras. I samband med husets uppförande är det inte helt ovanligt att mindre ändringar
och tillägg sker.

I samband med framtagande av bygghandlingar framförallt för utemiljö, kommer
detaljprojektering utföras (t.ex. justering och fastställande av komplementbyggnader och
lekmiljöer.) varpå medel behöver avsättas motsvarande 3 % av entreprenadkostnad som
budgetreserv. Samlad risk för projektet antas som ca 9% av hela projektbudgeten.

Förskolegården utformas så barnen får utrymme för utveckling, lek och rörelse.
Förskoletomten bjuder även på en mindre solavskärmad skogsdunge för naturnära
upplevelser. Enligt hållbarhetsplanering i samband med tillfällig moduletableringen för två
år sedan så kommer befintlig lekutrusning flyttas från nuvarande moduletablering vid
Peterslund och kompletteras upp med ytterligare utrusning för barnen i det äldre åldrarna
vid den nya förskolan.

Ett av kommunens mål är hållbar utveckling, där kommunstyrelseförvaltningen har som mål
att öka solcellsanläggningarna på kommunens fastigheter. Därför föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att nyttja möjligheten att installera solceller på förskolans tak.
Förskolebyggnaden har en fördelaktig placering som möjliggör användande av solceller.
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Via ramavtal har kommunen möjlighet att välja mellan två optioner för lösning av
solcellspaneler.

 Mindre paket på 15 - 20 kWh, för 200 tkr, som ger en kostnadsbesparing på ca:15
tkr/år

 Större paket på 55 kWh, för 605 tkr, som ger en kostnadsbesparing på ca:45 tkr/år

Genom att satsa på det större solcellspaketet på 55 kWh får kommunen större möjlighet till
att söka grönt lån, om grönt lån beviljas ges kommunen fördelaktigare lånefinansiering (två
räntepunkter)

I enlighet med erhållet förhandsbesked från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
måste bygglov sökas senast 2021-09-25. Det innebär att kontraktet behöver tecknas med
Flexator senast den 2021-07-02 för att hinna söka bygglov och säkra tider för kommande
produktion. Utförandetid är 8 månader och färdigställande beräknas till juli-augusti 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna investeringen på
50 048 tkr samt option 2, 605 tkr för solceller för att öka måluppfyllelsen för hållbar
utveckling.

Det innebär att kommunstyrelseförvaltningen får ett godkännande att omgående efter
beslut påbörja framtagande av erforderliga bygglovshandlingar tillsammans med
totalentreprenör Flexator och fullfölja påbörjad upphandling.

Total kostnad för uppförande av ny förskola i Peterslund är 50 048 tkr exklusive optioner
och föreslås finansieras av 46 000 tkr i ramen för Nybyggnation förskola som är fördelat
över året 2021 och 2022. Överskjutande belopp 4 048 tkr förslås finansieras ur ramen
Stjärnholm stallet tak 2021. I ramen för Stjärnholm stallet tak är 19 952 tkr avsatt vilket inte
beräknas åtgå under 2021.

Option för solceller 605 tkr alt. 200 tkr föreslås finansieras via investeringsreserven 2021.
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Händelser Belopp

Entreprenadkostnad baserat på ramavtal 34 085 tkr

Grundläggning, förskolagård, parkering 7 000 tkr

Ny dragning/ombyggnad befintlig cykelväg 565 tkr

Samlad Entreprenadkostnad 41 650 tkr

ÄTA/Oförutsett
5% Entreprenadkostnad HUS
10% Entreprenadkostnad MARK

3 232 tkr

Byggherreomkostnader (bygglov, kontroller, KA, avgifter mm.) 2 306 tkr

Serviser, Oxelöenergi 1 610 tkr

Budgetreserv 3 % av Entreprenadkostnad 1 250 tkr

Samlad Byggherrekostnad 5 166 tkr

Summa 50 048 tkr

Option 1 solceller 15–20 kWh 200 tkr

Option 2 solceller 55 kWh 605 tkr

Summa inkluderat Option 2, solceller 55 kWh 50 653 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-05-14
Projektplan daterad 2021-05-25

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Controller (FK)
Utbildningschef (FK)
Kustbostäder (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för
tillämpning av dataskyddsförordningen

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Utse Mathias Arbelius till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen

2. Utse Jana Hilding till GDPR-samordnare för kommunstyrelsen

3. Avföra Ellen Stamm uppdraget som GDPR-samordnare för kommunstyrelsen

4. Avföra Thomas Hermansson uppdraget som GDPR-samordnare för kommunstyrelsen

Sammanfattning
I enlighet med kommunstyrelsens Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen,
punkt 8.1, ska personuppgiftsansvarig nämnd, det vill säga kommunstyrelsen, utse minst
en GDPR-samordnare. För att säkra att nämnden känner till vem som är GDPR-
samordnare, behöver styrelsen utse de personer som ska vara samordnare.

Sedan 2019-01-29 är Pia Rodén vald till GDPR-samordnare. I och med
tjänstemannaändring, utökas listan över GDPR-samordnare till att omfatta också Mathias
Arbelius och Jana Hilding. Tidigare utvalda GDPR-samordnare Ellen Stamm och Thomas
Hermansson avförs därmed dessa uppdrag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – förordnande av GDPR-samordnare 2021-08-12
Utdrag ur Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Kommunkansliet (FK)



���������

��������������������������������������������������������������������������������������������

������	
���������������������������� !"#$��%&'��&(�)*+,-./001234,5.,65+21*�,75�/4,*�82.,4�*.�9:);<�,58-+=.5+*�,-8�7-88*+�544�>?2�5.,65+21�3@+�=545,7A==,3+B1-+�2.-8�+*,0*7426*�7-88/.,4A+*?,*C.D8.=C7-88/.5?4�>-?51E����F�� !"#$��%&'��&(�$�GHH��I�(&�%JK���$��&�9:);<,58-+=.5+*�L5+�85.=54�544�?*=5�=545,7A==,5+>*4*�2.-8�0*+,-./001234,5.,65+21*,�6*+7,58L*4�-ML�,75N�O�P/..5�>*,65+5�3+B1-+�7+2.1�42??D80.2.1*.�56�9:);�O�Q.,65+5�3@+�544�0*+,-./001234,5.,65+21*�L5+�*44�/00=54*+54�+*12,4*+�@6*+�>*L5.=?2.15+�56�0*+,-./001234*+�O�R5.4*+5�>*1D+5.�-8�+*12,4*+/4=+51S�+D44*?,*S�+5=*+2.1S�2.6D.=.2.1S�>*1+D.,.2.1�-ML�=5450-+45>2?24*4�O�T24+D=5�=B�7-.,*76*.,>*=@8.2.15+�1*.-83@+,S�?D,�8*+�2�750E�UVE�O�W4+*=5�0*+,-./001234,2.M2=*.4*+�2�,58+B=�8*=�2.M2=*.41+/00S�?D,�8*+�2�750�UX�-ML�TYZQ9Q�[�-ML�Q.,65+5�3@+�544�0*+,-./001234,2.M2=*.4*+�=-7/8*.4*+5,�O�T24+D=5�=B�0*+,-./001234,>24+D=*,5645?�/00+D445,�56�=*�8*=5+>*45+*�,-8�D+�5.,65+215�3@+�+*,0*7426*�L/6/=5645?�O�Q.,65+5�3@+�544�0*+,-./001234,>24+D=*,5645?*4�+*12,4+*+5,�2�*44�=25+2*,A,4*8�*??*+�0B�5..54�,D44�LB??5,�-+=.54�42??,5885.,�8*=�L/6/=5645?*4S�?D,�8*+�2�750E�XE��O�\/.1*+5�,-8�0*+,-./001234,5,65+21,�7-.4574?D.7�42??�=545,7A==,-8>/=*4��9:);<,58-+=.5+*.�,75�2.3-+8*+5�=545,7A==,-8>/=*4�-8�=545,7A==,5+>*4*4�65+�4+*=]*�8B.5=S�*??*+�-345+*�62=�>*L-6E�:545,7A==,-8>/=*4�75.�/4@6*+�=*445�>*1D+5�A44*+?215+*�2.3-+8542-.�3+B.�9:);<,58-+=.5+*.E��9:);<,58-+=.5+*.�8*==*?5+�D6*.�=545,7A==,-8>/=*4�-8�=*4�32..,�>*L-6�56�/4>2?=.2.1,2.,54,*+�7+2.1�9:);E�9:);<,58-+=.5+*.�75.S�2�=25?-1�8*=�=545,7A==,-8>/=*4�-ML�,2.�ML*3S�=*?45�2�*??*+�,]D?6�1*.-83@+5�/4>2?=.2.15+�7+2.1�9:);E���̂�_���(&̀����(aa���̀%��G�(&���9:);<,58-+=.5+.5�2.-8�+*,0*7426*�6*+7,58L*4,-8+B=*�7-88/.2M*+5+�+*1*?>/.=*4�8*=�,2.5�8-4,65+21L*4*+�L-,�=*�5.=+5�7-88/.*+.5E�9*8*.,5885�8@4*.�LB??,�8*=�,A34*4�544�=2,7/4*+5�1*8*.,5885�3+B1-+�,584�=*?5�*+35+*.L*4*+E�b@4*.5�D1*+�+/8�65+]*�8B.5=S�*??*+�62=�>*L-6S�-ML�-+15.2,*+5,�56�,58-+=.5+*.�L-,�=*.�5.,65+21*�7-88/.*.E�Q.,65+215�9:);<,58-+=.5+*�>]/=*+�2.�9:);<,58-+=.5+.5�3+B.�=*�5.=+5�7-88/.*+.5�,584�-+15.2,*+5+�8@4*4�2�,2.�7-88/.,�?-75?*+�*.?214�3@?]5.=*�,ML*85N�UE�\?*.�� cE�de*?@,/.=� VE�f4+D.1.D,�gE�9.*,45�� hE�P54+2.*L-?8�� XE�i2.1B7*+�



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
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registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Kommunstyrelsen

Rapport uppdrag med anledning av Revisionsrapport -
Granskning av kommunens styrning och uppföljning av
uppdrag till Kustbostäder

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.

2. Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 21:a april (KS 2021 § 62) att ge
kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om kommunens
affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern
upphandling.

För att fullgöra uppdraget har direktupphandling av revisionsbyrå. Efter direktupphandling,
enligt kommunens riktlinjer, har Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB (PwC) tilldelats
uppdraget.

Uppdraget består av en fastighetsdel och en juridisk del. I den fastighetsmässiga delen
granskas hur beställarfunktionen fungerar idag, om nuvarande gränsdragningslista mellan
parterna är balanserad, ändamålsenlig och tydlig samt nuvarande styrning och samordning
av fastighetsunderhållet av kommunens verksamhetsfastigheter. Den juridiska delen av
uppdraget klarlägger de upphandlingsrättsliga förutsättningarna dvs om gällande undantag
för intern upphandling i sin helhet överensstämmer med nuvarande hantering av frågan.
Den juridiska delen av uppdraget ska vidare utreda och redovisa förutsättningarna för
bolagen och kommunen att tillhandahålla tjänster till varandra.

Uppdraget startades vecka 24 och kommer att redovisas vecka 41 (2021-10-15).

Kommunstyrelsen föreslås godkänna rapporten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Rapport uppdrag med anledning av Revisionsrapport, 2021-08-16

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)

Kustbostäder AB (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för samordningsförbundet RAR i Sörmland
2020

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

1. Årsredovisning 2020 från samordningsförbundet RAR i Sörmland läggs till handlingarna.

2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

2. Sammanfattning
Revisorerna har granskat årsredovisningen 2020 för Samordningsförbundet RAR. De
tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks – Årsredovisning för samordningsförbundet RAR i Sörmland 2020
Protokoll förbundsstyrelsen RAR 2021-03-12
Revisionsberättelse RAR i Sörmland 2020
Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31
Årsredovisning RAR i Sörmland 2020

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR i Sörmland
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PROTOKOLL  
 

fört vid sammanträde med Förbundsstyrelsen RAR i Sörmland 
 
 

Datum: 2021-03-12 kl. 13.00 – 15.00 
 

Plats: Teams  
 
 
 
Ordinarie ledamöter 

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Jacob Sandgren Region Sörmland X  

Ingrid Jerneborg Glimne        Gnesta kommun X  

Ulrica Truedsson Katrineholm kommun X  

Maria Svensson Eskilstuna kommun X  

Linus Fogel Oxelösunds kommun X  

Robert Skoglund Vingåkers kommun X  

Helena Koch Trosa kommun X  

Maj-Britt Magnusson Strängnäs kommun X  

Daniel Ljungkvist  Flens kommun X  

Sofia Amloh Nyköpings kommun X  

Mats Karlsson Arbetsförmedlingen X  

Oleg Kosovic Försäkringskassan X  

 
Ersättare  

Namn Organisation Närvarande Frånvarande 

Michael Swedberg  Region Sörmland X  

Harke Steenbergen Gnesta kommun   X 

Birgitta Carlheim Gyllensköld Katrineholms kommun X  

Mikael Edlund Eskilstuna kommun  X 

Patrik Renfors Oxelösunds kommun X  

Irene Sandqvist  Vingåkers kommun X  

Anders Lindblad  Trosa kommun  X 

Mikael Lagergren Strängnäs kommun X  

Hans Åfeldt Flens kommun  X 

Marjo Gustafsson Nyköpings kommun X  

Nicklas Lantz Arbetsförmedlingen  X 

Åsa Brodd Försäkringskassan  X 
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§ 10 Mötets öppnande 
Ordförande Jacob Sandgren hälsade alla välkomna och förklarade dagens möte öppnat. 
 

§ 11 Dagordningens godkännande 
Dagordningen godkändes. 

 

§ 12 Val av protokolljusterare 
Sofia Amloh valdes att justera dagens protokoll. 
 
§ 13 Information  
 
Från förbundschefen 
Samordningsförbundet har anlitat forskningschef Charlotte Liebak Hansen från Vaeksthusets 
forskningscenter i Danmark för en föreläsning i progressionsverktyget BIP. BIP-projektet studerade 
under åren 2011-2016 cirka 4000 arbetslösa i Danmark och är internationellt sett den största studien 
som tittat på vilka faktorer som leder till arbete.  
 
Förbundschefen skickar ut inbjudan till styrelsen, som är den 11 maj, på teams.   
 
Från NNS 
NNS följer utvecklingen av BIP. Ett avtal håller på att tas fram mellan Hallands samordningsförbund 
och NNS om att utbilda intresserade förbund i verktyget.   
 
NNS följer också utvecklingen av SUS. Uppföljningssystemet är inte särskilt användarvänligt och 
Försäkringskassan arbetar för en utveckling till något bättre.   
 
Mål och inriktningsplan 
Ordförande går igenom föreslagen Mål och inriktningsplan för år 2022-2026, rubrik för rubrik.  
Alla får lämna synpunkter, vilka noteras och arbetsutskottet diskuterar detta på sitt nästa möte. Mål 
och inriktningsplan 2022-2026 kommer efter detta att skickas ut till medlemmarnas representanter 
på medlemsmötet den 23 april.   
 
Samarbete RAR LSG  
Ett utkast med två förslag på hur LSG och RAR kan samverka har skickats ut till styrelsen. De får i 
uppgift av ordförande att ta hem utkastet till sina organisationer för synpunkter. 
Samma process pågår i LSG. 

 
Ekonomisk redovisning  
Tobias Mård, ekonom, gick igenom budgeten för 2021. Fokus låg på det egna kapitalet som var ca 5,6 
miljoner kr i ingången av 2021 och prognos för utgången av 2021 är ca 1,3 miljoner kr.  
 
ESF  
Kenny Sjöberg, ESF-strateg redogjorde för den planering som lagts upp för de förstudier som 
förbundet blivit beviljade av Europeiska socialfonden. Möten kommer att ske med nyckelpersoner 
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från kommunerna, Arbetsförmedlingen, Regionen och Försäkringskassan som sedan kommer att 
ligga till grund för projektansökningar. 
 
 
§ 14 Årsredovisningen 
Staten anlitar KPMG, Region Sörmland och kommunerna använder sig av en lekmannarevisor.  KPMG 
har lämnat några mindre synpunkter inför styrelsemötet. De har ännu inte lämnat någon 
granskningsrapport.  
 
Årsredovisningen kommer att lämnas i receptionen på regionkansliet för påskrift, därefter skickas 
den runt till de styrelsemedlemmar som på grund av rådande restriktioner ej tar sig till Nyköping.   
 
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna 2020 årsredovisning. 
 
 
§ 15 Steg för steg, Gnesta kommun 
Projektägare Gnesta kommun. Samverkanspart Arbetsförmedlingen. 
 
Beslut: Full finansiering beviljas, 2 250 000 kr. 
 
 
§ 16 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 
 
§ 17 Mötet avslutas 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 

 

Vid protokollet 

Charlotta Skålén 
Förbundschef   

 

Justeras 

 

Jacob Sandgren  Sofia Amloh 
Ordförande   Ledamot 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Jana Hilding

Kommunstyrelsen

Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet
RAR i Sörmland

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

1. Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2022.

2. Oxelösunds kommuns andel av budget för 2022 om 149 044 kr inarbetas i
detaljbudgeten inom Vård- och omsorgsnämndens budget för 2022.

2. Sammanfattning
Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) har
sedan starten 2005 samverkat ekonomiskt för att ge individer bättre möjlighet att komma ut
på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Samordningsförbundet medlemmar är
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Sörmland och samtliga kommuner i länet.

Samordningsförbundet bjöd den 12 mars 2021 in till ett medlemsmöte för att diskutera
förbundets verksamhet och ekonomi samt mål och inriktningsplan för år 2022–2026.
Medlemsmötets uppfattning var att budgeten till 2022 bör sättas till 16 mkr, således i
samma nivå som 2021. Detta medför att Oxelösunds kommun får en fortsatt oförändrad
kostnad om 149 044 kr enligt bifogad tabell för 2022.



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-07-15 KS.2021.81

Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna förslaget till budget för
samordningsförbundet RAR 2022 samt att Oxelösunds kommuns andel om 149 044 kr
inarbetas i detaljbudgeten för Vård och omsorgsnämnden.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse – Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i
Sörmland, 2021-07-15
Hemställan att fastställa 2022 års budget för RAR i Sörmland

Johan Persson Jana Hilding
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Samordningsförbundet RAR (FK)
Vård- och omsorgsnämnden (FÅ)
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Till samordningsförbundets medlemmar – fullmäktige eller motsvarande 
 

Fastställande av 2022 års budget för Samordningsförbundet RAR i 
Sörmland 

Samordningsförbundet bjöd in till medlemsmöte den 23 april 2021 för att presentera 
förbundets verksamhet och ekonomi samt för att diskutera framtida inriktning och budget. 

Medlemsmötet tillstyrkte Samordningsförbundet hemställan om en total budget på 16 mkr, 
samma nivå som 2021. Medlemsmötet är inte beslutande och en formell hemställan sänds, 
som tidigare år till respektive medlem. 

Utifrån ovanstående föreslår Samordningsförbundet att budgeten för 2022 ska uppgå till 16 
mkr och hemställer att respektive fullmäktige eller motsvarande fastställer budget 2022 i 
enlighet med nedanstående tabell. 

 

 
 
 
Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 
 
 
Charlotta Skålén  
Förbundschef 
 

Antal inv Andel kr/år 2022 kr/kvartal

Huvudman

Vingåker 5102 2,94% 117 694 29 423

Gnesta 6453 3,72% 148 859 37 215

Nyköping 32614 18,81% 752 346 188 086

Oxelösund 6461 3,73% 149 044 37 261

Flen 8941 5,16% 206 253 51 563

Katrineholm 19999 11,53% 461 341 115 335

Eskilstuna 64457 37,17% 1 486 906 371 726

Strängnäs 21396 12,34% 493 567 123 392

Trosa 7976 4,60% 183 992 45 998

Summa kommuner 173 399 100% 4 000 000 1 000 000

Kommuner 25% 4 000 000 1 000 000

Region Sörmland 25% 4 000 000 1 000 000

Staten 50% 8 000 000 2 000 000

Totalt 16 000 000 4 000 000

Fördelning av 

medlemsinsatser per inv 

16-64 år (per 1 nov 2020 

SCB).

mailto:kontakt@rarsormland.se











































































































	Kallelsesida
	KS_kallelse_2021-08-25
	2. Organisation för trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete
	3. Markanvisning Bo Klok - Sjögatan
	4. Stallet Stjärnholm renovering
	5. Delgivningar
	6. Redovisning av delegationsbeslut
	8. Vision 2040
	9. Fastställande av vattenavgift och budget för Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund 2022
	10. Byggnation av förskola i Peterslund
	11. Förordnande av GDPR-samordnare enligt riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen
	12. Rapport uppdrag med anledning av Revisionsrapport -Granskning av kommunens styrning och uppföljning avuppdrag till Kustbostäder
	13. Årsredovisning för samordningsförbundet RAR i Sörmland2020
	14. Fastställande av 2022 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland
	15. Bokslut för donationsfonderna 2020
	16. Medborgarförslag om ändring av arbetsordning för Oxelösunds kommuns kommunfullmäktige
	17. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning gällande allmänhetens frågestund


