
 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

 
 
 
Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2021-04-21 kl. 08.30 i Eventsalen, 

Koordinaten samt via Teams 
  
  

    
 Catharina Fredriksson  
 Ordförande Christina Kleemo 
  Sekreterare 
   
     
Information från räddningstjänsten  Patrik Kullman 08.30-09.00 
Stallet Stjärnholm takrenovering  Martin Englund 09.00-09.15 
Ramdalsskolan   Martin Englund 09.15-09.30 
Tema personal   Henny Larsson 10.00-11.30 
Ledningssystem   Mats Dryselius 11.30-11.40 
Restaurang Läget   Sarah Heltborg Ronélius 11.40-12.00 
 
Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid 
1  KS.2021.1  Information och föredragningar    Christina Kleemo    
2 KS.2021.48  Svar på begäran om förklaring över 

revisionsanmärkning    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Magnus Petersson   6 

3 KS.2021.46  Ägarrepresentant vid årsstämman för 
Energikontoret i Mälardalen AB    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Nominering till ägarrepresentant till 
årsstämman för Energikontoret i Mälardalen 
AB sker på kommunstyrelsens sammanträde 
 

Christina Kleemo   15 

4 KS.2021.32  Uppföljning av räddningstjänst 2021    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Niklas Thelin   16 



 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

5 KS.2021.33  Entreprenadavtal för rengöring och 
brandskyddskontroll (sotning) 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Niklas Thelin   28 

6 KS.2021.39  Föreskrifter om förbud mot att vistas på 
särskilt angivna platser 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Niklas Thelin   35 

7 KS.2021.16  Anslag för förändring av hyror och 
kapitalkostnader    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

41 

8 KS.2021.37  Avyttring moduletableringar vid 
Brevikskolan    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

44 

9 KS.2020.77 Tilläggsbudget för ombyggnation 
Ramdalskolans kök och matsal samt 
ändring av planlösning i intilliggande 
lokaler för ökad flexibilitet. 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius 

46 

10 KS.2021.13  Yttrande över förslag till fritidsplan    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Mats Dryselius   49 



 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

11 KS.2021.35  Svar på revisionsrapport: Grundläggande 
granskning 2020    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Mats Dryselius   63 

12 KS.2021.14  Svar på revisionsrapport 2020 - Granskning 
av kommunens styrning och uppföljning av 
uppdrag till Kustbostäder 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
    

Magnus Petersson   92 

13 KS.2021.9  Ekonomisk uppföljning för 
kommunstyrelsen 2021    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 
 

Margrita Sjöqvist   120 

14 KS.2020.10  Svar på medborgarförslag om upprustning 
av byggnaderna på Jogersö havsbad    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Magnus Petersson   123 

15 KS.2019.101  Svar på medborgarförslag om att 
Oxelösund ska bli en attraktiv plats för 
husbilsturister    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Maria Malmberg   126 

16 KS.2020.86  Svar på e-förslag Småbåtshamnar    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Maria Malmberg   130 



 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

17 MEX.2020.140  Servitut mellan Oxelösunds hamn och 
Oxelösunds kommun gällande muddring 
samt anläggande av erosionsskydd inom 
Femöre 1:4    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Maria Malmberg   133 

18 KS.2018.59  Markanvisning Stenvikshöjden    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Maria Malmberg   138 

19 MEX.2020.15  Prisreducering försäljning av fastighet 
Montören 1 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Nedsättning av köpeskillingen medges inte då 
skäl för avsteg från kommunens riktlinje om 
försäljning till marknadsvärde saknas.  
 

Kjell Andersson   140 

20 KS.2021.2  Delgivningar    Christina Kleemo   142 
21 KS.2021.3  Redovisning av delegationsbeslut    Christina Kleemo   244 
22 KS.2021.4  Information från kommunalråd och 

kommunchef    
Christina Kleemo    

23 KS.2021.38  Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds 
Vattenverksförbund 2020    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Christina Kleemo   245 

24 KS.2020.63  Svar på motion gällande 
fastighetsförvaltning    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Richard Andersson   283 
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UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

25 KS.2019.140  Svar på motion om upphandling av 
städtjänster i kommunala fastigheter    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Richard Andersson   288 

26 KS.2021.8  Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 
2021    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 
 

Margrita Sjöqvist   293 
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2021-04-01 KS.2021.48
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v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Johan Persson
0155-381 01

Kommunstyrelsen

Yttrande över anmärkning från revisionen

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

Förslag till yttrande daterat 2021-04-01 antas av kommunstyrelsen som sitt eget

2. Sammanfattning
Revisorerna har i sin revisionsberättelse för år 2020 beslutat att rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen med följande motivering.

Revisionen har under flera år noterat och varit kritiska till att det saknats avtal för samtliga
förvaltningsuppdrag som Kustbostäder utför åt kommunen. I den fördjupade granskning
rörande förvaltningsuppdragen som genomförts under året, har vi noterat att det
fortfarande saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag rörande
fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av gata/park samt
driften och underhållet av småbåtshamnarna. Rörande drift och underhåll avseende
gata/park gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag redan 2015 att ta fram ett
avtal. Så har fortfarande inte skett, vilket vi bedömer är anmärkningsvärt.

Efter överläggning har revisorerna, med anledning av detta, beslutat att rikta en
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och intern kontroll avseende
hanteringen av dessa uppdrag, vilket medfört tydlig risk för både kommunen och bolaget. 

Kommunfullmäktiges ordförande i samråd med vice ordförandena har enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 att bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet
och anmärkning. Innan kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen ska, enligt
kommunallagen (1991:900) 5 kap. 31 §, en förklaring över anmärkningen inhämtas.
Kommunfullmäktiges presidium önskar därför få en förklaring från kommunstyrelsen över
revisionens anmärkning senast fredag 23 april 2021.

Förslag till yttrande daterat 2021-04-01 har utarbetats som redovisar de aktiviteter, åtgärder
och avvägningar som legat till grund för nu uppkommen situation.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta yttrande daterat 2021-04-01 som sitt eget samt
att underställa detsamma till Kommunfullmäktiges presidium
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Datum

2021-04-01 KS.2021.48

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Yttrande daterat 2021-04-01

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Kommunfullmäktiges presidium (FÅ)
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Datum Dnr

2021-04-01 KS.2021.48

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

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Yttrande till kommunfullmäktiges presidium med anledning av
anmärkning från revisionen

Revisionen har beslutat att rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande
styrning avseende hanteringen av uppdraget att utarbeta avtal med Kustbostäder AB för de
uppdrag bolaget genomför åt kommunen.

Kommunfullmäktiges presidium har för sin beredning av ärendet begärt in yttrande från
kommunstyrelsen över revisionens anmärkning.

Kommunstyrelsen anför nedanstående beskrivning av åtgärder och aktiviteter genomförda
av styrelsen som sitt yttrande. Kommunstyrelsen anser att kommunfullmäktige bör väga in
dessa vid sitt beslut.

Bolagsstyrning
Kustbostäder AB har av kommunfullmäktige fått ägardirektiv. Dessa bereds årligen av
kommunstyrelsen som efter förhandling med bolaget föreslår revideringar av och tar fram
förslag till nytt ägardirektiv för beslut av kommunfullmäktige. Detta sker i den årliga Mål och
budgetberedningsprocessen.

Ur ett lednings- och styrningsperspektiv och enligt kommunallagen och aktiebolagslagen är
detta i sig en tillräcklig styrning av det kommunala bolaget. Därtill har kommunfullmäktige
gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal för de tjänster som bolagen som
uppdragstagare genomför åt uppdragsgivaren kommunstyrelsen och miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden.

De senaste åren har arbete skett med att utarbeta dessa avtal men framförallt har ett
arbete skett med de processer som ska omfattas i dessa avtal. Dessa processer berör

 ansvar i investeringsprocess och ansvar för investeringar,

 underhållsplanering och årligt planerat underhåll,

 uppföljning av enskilt fastighetsuppdrag/enskilt fastighetsobjekt,

 uppföljningsprocess av verksamhetslokalernas energiåtgång som underlag för
beslut om renovering av fastighet,

 framtagande av gränsdragningslista där ansvar för hyresvärd (kommunstyrelsen)
och hyresgäst (verksamhetsnämnd) tydliggörs, gränsdragningslistan utgör grunden
för det driftuppdrag som ska genomföras av Kustbostäder,

 framtagande av hyresavtal för externa hyresgäster och ändrad process för
detsamma,

 utarbetande av lokalberedningsprocess,

 hantering av kommunens arrenden och ansvar i omförhandling av arrendeavgifter,
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 avtalsgranskning av kommunens arrendeavtal och framtagande av ny mall för
dessa,

 framlyftande av intäkter för externa tillgångar i form av skog i annan kommun och
fördelning av ansvar rörande dessa,

 ansvar för hantering av kommunens skog och hantering av enskilda träd inom
(allmän plats) och utom detaljplanelagt område på allmän plats,

 ändrad ansvarsfördelning i underhåll av gator och vägar,

 gemensam process för framtagande av nyckeltal för gata/park-uppdrag så att
utvecklingen av de olika verksamheterna kan följas över tid i kommande avtal,

 ändrad ansvarsfördelning av snöröjningen, åtgärdande av oklara avtal samt brister i
upphandling, och

 inventering av cykel-, gatu och vägnät inkluderande status på dessa inför beslut om
underhåll, reinvesteringar och investeringar.

Alla dessa processer är viktiga beståndsdelar i det som slutligen ska ingå i ett avtal och i
var och en av dessa processer regleras ansvar mellan uppdragsgivaren
(kommunstyrelsen/miljö- och samhällsbyggnadsnämnden) och uppdragstagaren
Kustbostäder AB.

Kommunstyrelsen har med anledning av konstaterat bristande underhåll av kommunens
fastigheter, hög grad av akut underhåll och låg framförhållning i plan för fastighetsunderhåll,
otydlighet i process och ansvar i dessa processer, låg följsamhet till fattade
investeringsbeslut samt låg framförhållning och planeringsgraden i kommande lokalbehov
prioriterat arbetet med att tydliggöra dessa planer och processer. De är samtliga viktiga
beståndsdelar i ett slutligt avtal.

Detta arbete har skett mot bakgrund av den dialog som skedde mellan bolaget och
kommunstyrelseförvaltningen under inledningen av 2017 då bolaget meddelade att det då
utarbetade avtalsförslaget innehöll beskrivningar av processer och ansvarsfördelning som
bolaget inte delade och ifrågasatte. Då de flesta av dessa processer planerades vara
bearbetade under 2020 var avsikten att avtal mellan parterna skulle färdigställas. Detta har
skett väl medvetet om att kommunfullmäktige årligen fastställt ägardirektivet för
Kustbostäder AB vilket utarbetats i en dialog mellan kommunstyrelsen och Kustbostäder
AB. Enligt dessa framgår det att Kustbostäder ska följa för uppdraget relevanta beslut.
Vidare finns som grund den av kommunfullmäktige beslutade Företagspolicyn som bl.a.
anger ramarna för ägardirektiv, de kommunala bolagens följsamhet till kommunens riktlinjer
och policies och synen på koncern samt helhet i Oxelösunds kommun. Därtill är det ur ett
styrningssammanhang väsentligt att lyfta fram att VD för Förab hela tiden varit delaktig i
eller drivande av arbetet med uppföljning, planer och processer ovan. Därigenom kan de
krav på styrning som finns betraktas vara uppnådda.

Avtal

Som framgår ovan planerades avtal utarbetas mellan parterna för de större uppdragen
under 2020. Därför startades också ett arbete i början på 2020 kring flera avtal mellan
kommunen och Kustbostäder. Med anledning av den pandemi som spreds över världen
2020 och effekterna av denna i Oxelösund har kommunledningen varit tvunget att prioritera
arbetet med pandemins effekter i kommunens olika verksamheter. Det har medfört att
arbetet med de mer komplexa avtalen (fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler,
gata/parkuppdraget och driften av småbåtshamnarna) ej har slutförts.

Kommunstyrelsen har under 2020 upprättat avtal med de kommunala bolagen kring de
mindre komplexa tjänsterna avseende bl.a. IT, växel, intranät/ Origo, hemsida/extern webb
och posthantering. Därutöver har under 2021 avtal ingåtts avseende hantering och
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framställning av SiTHs-kort där Kustbostäder AB getts detta uppdrag. Samtliga dessa avtal
rör områden där kommunen och de kommunala bolagen delar tjänst eller tjänster med
varandra. Diskussionen har bl.a. reglerat vad som är en rimlig ersättning för dessa tjänster
där en gemensamt överenskommen och för alla avtal delad kostnadsfördelningsprincip
lagts fast.

Revisionen rekommenderar i sin granskningsrapport ”Granskning av kommunens styrning
och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder” att kommunstyrelsen utreder om kommunens
affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern
upphandling kommunen. Detta avser kommunstyrelsen att göra genom att ge
kommunchefen uppdraget att genomföra en oberoende utredning av detta vid kommande
styrelsesammanträde. Det som särskilt bör belysas i denna utredning är om kontroll- och
verksamhetskriteriet i de så kallade Teckal-kriterierna är uppfyllda Resultatet av denna
utredning bör föregå ett färdigställande av avtalen med bolagen då kommunstyrelsen
behöver säkerställa att nuvarande ordning, enligt revisionens rekommendation, är förenlig
med Lagen om offentlig upphandling.

Investeringsprocess och ansvar för ny- och ombyggnad

I samband med att investeringarna för verksamhetslokaler för ett par år sedan vid ett antal
tillfällen i vissa investeringsprojekt hade kraftiga överdrag gentemot budget gav
kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av investeringsprocessen.
Resultatet av denna revidering har redovisats för kommunstyrelsen och vid omarbetningen
av investeringsprocessen övertog kommunen ansvaret för samtliga större
investeringsprojekt. Detta återstår att reglera i kommunstyrelsens reglemente och därför
planerar kommunstyrelsen vid kommande sammanträde att ge kommunchefen i uppdrag
att utarbeta förslag till revidering som reglerar ovan ordning. Detta förslag kommer sedan
underställas kommunfullmäktige för beslut.

Ovan anförda åtgärder anser kommunstyrelsen att kommunfullmäktige bör väga in i sitt
beslut om att eventuellt tilldela kommunstyrelsen en anmärkning såsom föreslagits av
revisionen.
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Datum Dnr

2021-03-24 KS.2021.48

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
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Begäran om förklaring över revisionsanmärkning

Revisorerna har i sin revisionsberättelse för år 2020 beslutat att rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen med följande motivering.

Revisionen har under flera år noterat och varit kritiska till att det saknats avtal för
samtliga förvaltningsuppdrag som Kustbostäder utför åt kommunen. I den fördjupade
granskning rörande förvaltningsuppdragen som genomförts under året, har vi noterat att
det fortfarande saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag rörande
fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av gata/park samt
driften och underhållet av småbåtshamnarna. Rörande drift och underhåll avseende
gata/park gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag redan 2015 att ta fram ett
avtal. Så har fortfarande inte skett, vilket vi bedömer är anmärkningsvärt.

Efter överläggning har revisorerna, med anledning av detta, beslutat att rikta en
anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och intern kontroll avseende
hanteringen av dessa uppdrag, vilket medfört tydlig risk för både kommunen och
bolaget. 

Kommunfullmäktiges ordförande i samråd med vice ordförandena har enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 att bereda frågor och ärenden om ansvarsfrihet
och anmärkning.

Innan kommunfullmäktige behandlar revisionsberättelsen ska, enligt kommunallagen
(1991:900) 5 kap. 31 §, en förklaring över anmärkningen inhämtas.

Kommunfullmäktiges presidium önskar få en förklaring från kommunstyrelsen över
revisionens anmärkning senast fredag 23 april 2021.

Linda Hägglund Nina Wikström Tiala Mårthen Backman
Kommunfullmäktiges Kommunfullmäktiges Kommunfullmäktiges
ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande

Bilaga
Revisionsberättelse 2020 Oxelösund
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Datum Dnr

2021-03-24 KS.2021.46
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v 1.0
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND

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

Kommunstyrelseförvaltningen
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Ägarrepresentant vid årsstämman för Energikontoret i
Mälardalen AB

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

NN (X) väljs till Oxelösunds kommuns ägarrepresentant vid årsstämman för Energikontoret
i Mälardalen AB

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 118 att förvärva aktier och bli delägare i
Energikontoret i Mälardalen AB. Årsstämma kommer att genomföras den 12 maj 2021 och
kommunen behöver nu utse en ägarrepresentant till årsstämman.

Kommunstyrelsen har enligt sitt reglemente § 3 att utöva kommunens ägarfunktion i de
företag som kommunen, direkt eller indirekt, helt eller delvis, äger eller på annat sätt har
intressen i och att därför också vid bolags- eller föreningsstämmor eller vid andra
motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata kommunens intressen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks daterad 2021-03-24

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Vald ägarrepresentant (för kännedom)

Energikontoret i Mälardalen AB (för kännedom)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av räddningstjänst 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

2. Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering till
kommunstyrelsen av räddningstjänstens verksamhet och ekonomi.

I aktuell uppföljning redovisas;

o Verksamhetsuppföljning per 2021-03-01

o Uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020

o Årsuppföljning 2020 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO)

Av underlagen framkommer att flera av räddningstjänstens ordinarie arbetsuppgifter
har fått stå tillbaka under 2020 till förmån för arbetet med den pågående pandemin.
Bland annat har utbildnings- och tillsynsverksamheten begränsats och höstens
säkerhetsdagar för grundskolan blev inställda.

Verksamhetsuppföljning för årets första två månader visar inga påtagliga avvikelser
jämfört med motsvarande period tidigare år.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-03-23

Verksamhetsuppföljning 2021-03-01

Uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020

Beslut till:

Säkerhetsstrateg (FK)

Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Plats: Teams

Dagordning för mötet

1. Organisationsfrågor Information om läget just nu i Sörmlandskustens
Räddningstjänst
Projektuppdrag Organisationsöversyn

2. Kommunövergripan
de säkerhetsarbete

3. Rådgivning och
Myndighetsutövning

Christer Källberg slutar som Brandinspektör

4. Räddningsinsats Arbetet med att utforma utlarmning på enhetsnivå är nu i drift.
Det möjliggör för Stockholms läns Räddningscentral SLRC att
specifikt larma på den enhet (fordon) som ska aktiveras

Personalläget:
Bra fart på RiB-stationen just nu.
Antalet anställda är 18.

5. Verksamhet och
Utvecklingsstöd

Resultat

6. Övrigt Nästa möte 18 maj 15.00
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Händelser 2018- 2021 1 jan till 28 februari SKRTJ

Antal av Händelser 2018 2019 2020 2021 Tot år/per
Annan brand 3 1 3 1 8

Annan hjälp till ambulans 7 1 5 5 18

Annan händelse utan risk för skada 24 26 22 23 95

Annan naturolycka 2 2

Annan nödställd person 1 1 3 5

Annan olycka eller tillbud 5 5

Annan olycka/tillbud 5 1 1 7

Annan vattenskada 1 1 1 3

Annat uppdrag 2 1 3 6

Automatlarm utan brandtillbud 51 48 36 35 170

Begränsat läckage av drivmedel/olja 4 4 5 5 18

Brand fordon/fartyg 12 4 10 7 33

Brand i avfall/återvinning 1 6 6 4 17

Brand i byggnad 23 25 24 22 94

Brand i skog eller mark 2 6 1 9

Drunkning/tillbud 1 4 5

Fastklämd person 1 1

Hinder på väg, Ej debitering 2 2

Hinder på väg, RVR-uppdrag 12 4 2 18

Hiss, risk för personskada 1 1

Hiss, utan risk för personskada 3 2 5

Hjälp till polis 1 1

Hjärtstoppslarm 15 21 11 14 61

Lyfthjälp 2 2

Lyfthjälp för hemtjänsten 6 8 1 15

Läckage från vattenledning 2 1 3 6

Nödställt djur 2 1 3

Ras i byggnad/konstruktion 1 1

Restvärdesuppdrag 1 1

Självmord/försök 6 5 14 3 28

Stormskada 2 1 2 5

Trafikolycka 69 57 50 54 230

Utsläpp av farligt ämne 1 1

Tot år/per 230 239 212 195 876

Händelser 2018- 2021 1 jan till 28 februari Oxelösunds kommun
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Antal av Händelser 2018 2019 2020 2021 Tot år/per
Oxelösund 20 29 24 24 97

Annan hjälp till ambulans 1 1 2

Annan händelse utan risk för skada 2 2 1 2 7

Annan nödställd person 1 1

Annan olycka eller tillbud 2 2

Annan olycka/tillbud 3 3

Annat uppdrag 1 1 2

Automatlarm utan brandtillbud 3 8 3 5 19

Begränsat läckage av drivmedel/olja 1 2 3

Brand fordon/fartyg 2 2 1 5

Brand i avfall/återvinning 1 1 2

Brand i byggnad 1 1 3 1 6

Brand i skog eller mark 1 1 2

Drunkning/tillbud 1 1

Fastklämd person 1 1

Hinder på väg, Ej debitering 1 1

Hinder på väg, RVR-uppdrag 1 1

Hiss, utan risk för personskada 1 1

Hjärtstoppslarm 1 4 2 3 10

Lyfthjälp för hemtjänsten 1 2 1 4

Självmord/försök 3 1 1 1 6

Trafikolycka 5 2 6 4 17

Utsläpp av farligt ämne 1 1
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8.3.1 Antalet skadetillfällen i all kommunal verksamhet ska minska 
 

AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Kartlägga riskerna i kommunala 
verksamheter genom 
regelbundna SSAM-ronder med 
fastighetsägare och personal 
inom skola, förskola och 
omsorgens särskilda boenden. 
 

Arbetet har inte bedrivits som avsett 
under årets första hälft. Samordning av 
arbetet har saknats, såväl gällande stöd 
från Sörmlandskustens räddningstjänst 
som gällande Oxelösunds interna 
prioriteringar. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Ge förutsättningar 
förkommunens anställda att 
aktivt kunna delta i säkerhets- 
och trygghetsarbetet. 
  

Inga kommunala interna 
säkerhetsutbildningar har genomförts 
under året. Medel för åtgärden är inte 
anslagen i kommunstyrelsens budget för 
2020. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Ge elever kunskap om hur de 
undviker olyckor och hur de ska 
agera vid en olycka, via 
Skolanssäkerhetsdagar  
 

Säkerhetsdagarna är inställda pga den 
pågående Covid-19 pandemin 

2020-
01-01 
 
 

2020-
12-31 

 

 

8.3.2 Antalet händelser som leder till räddningsinsats ska fortlöpande minska i förhållande till 

riskbilden 
AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Genomföra tillsyn samt 
myndighetsutövning inom LSO 
och LBE.  
 

Tillsyner har inte utförts pga Covid-19.  
 
Vår hantering av tillståndsärenden har ej 
påverkats under året utan skett utan 
dröjsmål.  

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Fortsätta arbetet med att ta fram 
en plan för säkerhet vid vatten  

Kommunen har inte utsett en samordnande 
aktör för arbetet 
 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

  



       

Helt uppfylld 

Delvis uppfylld 

Ej uppfylld 
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8.3.3 Den enskildes förmåga att förebygga och hantera oönskade händelser ska fortlöpande 

öka 

 
AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Utbilda, informera och ge råd 
inom det olycksförebyggande 
området. 

Utbildningsverksamheten har kraftigt 
påverkats under Coronapandemin och nästan 
helt uteblivit. Antalet utbildade personer var 
endast 15 stycken. 
 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.4 Räddningsinsatsen ska påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt 

utifrån en grundberedskap 

 
AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Skapa 
förutsättningar 
för säkra och 
effektiva 
räddningsinsatser 
genom planering, 
övning, 
uppföljning och 
utvärdering 
 

Organisationen har fortsatt arbetet med att ställa om 
arbetssätt med att förbereda för räddningsinsats i syfte 
att kvalitetssäkra den operativa förmågan. Det 
innefattar bland annat planering, genomförande och 
uppföljning av övningsverksamheten. Det är ett 
långsiktigt arbete som kommer ta ett par år innan full 
effekt har uppnåtts.  
Övningsplanen för att säkerställa den operativa 
förmågan för heltid och RIB som togs fram i slutet av 
2019 har under första halvåret driftsatts.  
Ett arbete med att ta fram kompetenskrav för olika 
operativa funktioner har inletts.  
Instruktörer från Nyköpings heltidspersonal har 
fortsatt planera och genomföra en del av RIB-
personalens övningar i syfte att kvalitetssäkra innehåll 
och nivån på dessa övningar. 
Under första halvåret har några större 
insatsutvärderingar genomförts. 
 

2020-01-
01 

2020-
12-31 

 

Öka förmågan till 
tidigtingripande, 
exempelvis med 
FIP (första 
insatsperson). 
 

Första insatsperson finns i verksamheten sen 2016. 
 
  
 

2020-01-
01 

2020-
12-31 

 

 

  



       

Helt uppfylld 

Delvis uppfylld 

Ej uppfylld 
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8.3.5 Brand ska upptäckas och släckas inom två minuter i byggnader där människor finns 

närvarande 

AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Driva utvecklingen med att den 
enskilde eller andra 
samhällsresurser ska påbörja 
skadeavhjälpande åtgärder  
innan räddningstjänsten 
kommer på plats 
 

Framtaget koncept för hembesöken kommer 
att omfatta även Oxelösund. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Analysera och föreslå ett 
koncept för återkoppling eller 
krisstöd till drabbade 
 

Ett arbetssätt och informationsmaterial finns 
framtaget sedan tidigare år. Inget ytterligare 
arbete med detta har skett under året. 
Arbetssättet är implementerat i 
verksamheten. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.6 Räddningstjänsten ska dra och sprida lärdomar från inträffade händelser och därigenom 

genomföra effektivare olycksförebyggandearbete tillsammans med effektivare 

räddningsinsatser 

 
AKTIVITET 

Titel Kommentar Startdatum Slut 
datum 

Status 

Fördjupade olycksundersökningar 
utförs vid behov efter insats och 
händelser inom kommunala 
verksamheter 

Tre olycksundersökningar har 
genomförts hitintills inom 
Sörmlandskustens 
verksamhetsområde. Brand i förskola 
(Fjärilen), brand i byggnad i industri på 
Arnö samt en brand i lägenhet i 
Oxelösund. 

2020-01-01 2020-
12-31 

 

 

8.3.7 Informationssäkerhet Tillträdesbegränsning Säkerhetsprövning 

Aktivitet 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Genomföra säkerhetsskyddsanalys 
 

En säkerhetsskyddsanalys med 
säkerhetsskyddsplan har upprättats och 
fastställts av kommunchefen. 
 
Parallellt med analysarbetet har 
säkerhetssamtal och placering i 
säkerhetsklass, av nyckelpersoner, 
genomförts 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 



       

Helt uppfylld 

Delvis uppfylld 

Ej uppfylld 
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Informera och vid behov initiera 
utbildning för berörda 
verksamheter  
 

Fokus under 2020 har varit de som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet. 
Dessa är traditionellt inom el, vatten och 
It. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Ta fram plan med årliga aktiviteter 
inkl.  uppföljning baserad på 
säkerhetsskyddsanalysen 
 

En säkerhetsskyddsanalys med 
säkerhetsskyddsplan har upprättats och 
fastställts av kommunchefen. 
 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.8 Minska sårbarheten i samhällsviktiga verksamheter 

Aktivitet 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
Datum 

Status 

Vidta åtgärder för att säkerställa 
alternativelförsörjning (reservkraft) 
tillprioriterade samhällsviktiga 
funktioner 

Aktiviteterna pågår enligt plan.  
Tas upp och behandlas i RSA 
Översyn och behovsanalys genomförs i 
samband med pågående arbete med 
trygghetspunkter 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Säkerställ bemanning i 
samhällsviktigverksamhetgenom 
att se över och eventuellt 
uppdatera pandemiplanen 
från2009. 

Kommunens pandemiplan har setts över 
och uppdaterats i samband med den 
pågående covid 19-pandemin. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Genomför övning på 
förvaltningsnivåförhantering av en 
situation utan elförsörjning 
och/eller en situation utan 
vattenförsörjning. 

Inte genomförd.  2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Löpande jobba med att identifiera 
sårbarheter (RSA) 

RSA fastställd och klar.  2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.9 Utvecklat arbete inom kommunens geografiska områdesansvar 

Aktivitet 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
Datum 

Status 

Genomföra övning med externa 
aktörer (OXSÄK) för utvecklad 
samverkan  

Ingen övning genomförd 2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.10 Utökad samverkan med andramyndigheter och aktörer inom krishantering 

 
AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
Datum 

Status 

Genomföra utbildningar och 
övningar tillsammans med 

Ingen övning genomförd 
 

 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 



       

Helt uppfylld 

Delvis uppfylld 

Ej uppfylld 
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andramyndigheter, privata 
aktörer och frivilligorganisationer 

Genomföra övning som 
omfattarpsykiskt och socialt 
omhändertagande samt 
bemötande av media  

Kommunen har genomfört den 
övningsaktivitet som inom TFÖ riktar sig till 
landets kommuner. 
 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.11 Ha en god förmåga att leda vid krishändelser eller extraordinära händelser 

Aktivitet 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
Datum 

Status 

Aktuell och övad krisledningsplan 
finns 

Krisplan finns framtagen 
Planen övades under INGEBORG 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Ändamålsenligt utrustade och 
robusta ledningsplatser för 
krishändelse 

Detta gäller även den alternativa 
ledningsplatsen. Förbättringsområden 
framkom under INGEBORG 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Det finns redundans i de tekniska 
system som är viktiga för 
kommunensförmåga att leda och 
kommunicera i händelse av en 
kris 

Det finns rakelenheter och personer som 
kan arbeta i WIS 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Det finns en funktion (beredskap) 
som har till uppgift att 
omvärldsbevaka, att vara 
kommunens kontakt mot 
omvärlden, att kunna initiera 
krisstöd eller aktivera 
kommunens krisledning vid en 
krishändelse 

Tjänsteman i beredskap (TIB) har 
funktionen som kontaktperson vid 
händelser 
Utvärdering av TIB rollen sker under hösten 
2020 inför den uppdelning som sker när 
SKTRJ går samman med Södertörn 2020. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Det finns aktuella kontaktlistor till 
personer i kommunen med 
nyckelfunktioner och system  

Aktuella kontaktlistor finns framtagna 2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

8.3.12 Kommunen har en god förmåga att hantera kriser 

Aktivitet 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Statu
s 

Riktlinjer och styrdokument för 
krisberedskap inom kommun 
och för kommunala 
verksamheter revideras (HL) 

Kommunens krisberedskap behandlas dels i 
RSA och i den säkerhetsskyddsanalys som 
genomförs. 

 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 

  



       

Helt uppfylld 

Delvis uppfylld 

Ej uppfylld 
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8.3.13 Medborgaren är medveten om sitt eget ansvar för sin grundberedskap vid kriser 
AKTIVITET 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Informera allmänheten om deras 
eget ansvar att hantera bortfall 
av t ex värme, dricksvatten och el 

Deltagande och aktiviteter under 
krisberedskapsveckan 
 

2020-
01-01 

2020-
12-31 
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Datum Dnr

2021-03-23 KS.2021.33

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
Niklas Thelin

0155- 381 38
072- 212 78 20
niklas.telin@oxelosund.se

Kommunstyrelsen

Entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll
(sotning)

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut

1. Nuvarande entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor förlängs med fem (5) år från och med 1 januari
2022.

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga berörda kommuner beslutar
detsamma.

2. Sammanfattning

Det nuvarande entreprenadavtalet för rengöring och brandskyddskontroll
(sotningsavtal) mellan Nyköpings, Oxelösunds och Trosas kommuner (som en part)
och entreprenören Sörmlandskustens Sotnings och Ventilation AB upprättades inför
2017 och gäller till och med 31 december 2021. Avtalet kan förlängas med fem år
om parterna är överens om det.

Sörmlandskustens räddningstjänst har, i en samordnande roll för kommunerna, varit
i kontakt med entreprenören samt fört samtal med kommunerna.

Räddningstjänsten bedömer att entreprenören utför ett tillfredställande arbete, att
samarbetet fungerar bra och att avtalet bör förlängas med ytterligare fem år.
Kommunstyrelseförvaltningens säkerhetsstrateg och motsvarande funktioner i de
övriga kommunerna delar bedömningen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att det nuvarande entreprenadavtalet för
rengöring och brandskyddskontroll förlängs med ytterligare fem år från och med 1
januari 2022. Ett villkor för förlängningen bör vara att övriga berörda kommuner
beslutar detsamma.

I anslutning till avtalet finns ett upprättat personuppgiftsbiträdesavtal för att
säkerställa att entreprenörens behandling av personuppgifter bedrivs i enlighet med
personuppgiftslagen (1998:204). Avtalet är kopplat till parternas entreprenadavtal
och följer samma avtalstid som detta.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg/utredare

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Gällande entreprenadavtal för rengöring och brandskyddskontroll

Beslut till:

Niklas Thelin (FÅ)

Sörmlandskustens räddningstjänst (FK)

Sörmlandskustens Sotnings och Ventilation AB (FÅ)



iJ Nyköping
Räddning och Säkerhet

Datum Dnr

KK16/885

OXELÖSUND KOMMUN

2017 -04- 06

Mahdl.nr
Dfarlenr

Revidering av entreprenadavtal för rengöring och
brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor.

Mellan Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner, genom Sörmlandskustens
Räddningstjänst, nedan kallad beställaren och Sörmlandskustens Sotning &
Ventilation AB (org. nr 556601-3081 ) nedan kallad entreprenören, har följande
avtal om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor träffas. Detta avtal ersätter tidigare träffat avtal mellan
parterna

§ 1 Uppdraget
Entreprenaden omfattar lagstadgad brandskyddskontroll och rengöring
(sotning) inom Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun.

Entreprenörens åtagande gäller Nyköping, Oxelösund och Trosa kommun.

Genom detta avtal förbinder sig entreprenören att utföra all rengöring (sotning)
och brandskyddskontroll enligt lagen och förordningen om skydd mot olyckor
med undantag av de fall där fastighetsägare genom beslut av respektive
kommun medgivits att själv utföra eller låta annan utföra rengöring (sotning)
pä den egna fastigheten.

Entreprenören skall följa Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter, kommunernas föreskrifter vad avser genomförande och frister och
i övrigt följa gällande lagar, förordningar och andra av myndigheter utfärdade
bestämmelser som äger tillämpning på entreprenörens verksamhet.

Uppdraget utgör en tjänstekoncession.

§ 2 Beställarens kontroll av rengöring och brandskyddskontroll
Beställaren äger rätt att kontrollera rengöringen (sotningen) och
brandskyddskontrollen och därmed sammanhängande arbetsuppgifter inom
såväl den tekniska som den administrativa delen av verksamheten.

Beställaren ska ha direktåtkomst till register över de objekt som är föremål för
rengöring och brandskyddskontroll som förs av entreprenören. Utöver detta
ska även separat personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna som
reglerar entreprenörens behandling av personuppgifter. Entreprenören skall
vid anfordran kunna lämna en ekonomisk redovisning över uppdraget för
eventuellt utarbetande av nya taxor för verksamheten.

Postadress

Nyköpings kommun
Räddning och Säkerhet
61183 NYKÖPING

Besöksadress Tfn 0155-24 80 00
Fax 0155-24 83 30

Org nr 21 20 00-29 40
Bg 619-03 42
kommun@nykoping.se

www.nykoping.se



Avtal Dnr KK16/885 2/5

Entreprenören skall till beställaren lämna sädan information som allmänheten
efterfrågar enligt i 3 kap. 19 a § kommunallagen och som skall göra det möjligt
för allmänheten att få insyn i hur entreprenörens angelägenheter utförs. Sådan
framställan skall riktas till beställaren. Entreprenören är inte skyldig att lämna
information om utlämnandet inte kan ske utan väsentlig praktisk olägenhet för
entreprenören, om utlämnandet strider mot lag eller annan författning eller om
uppgifter kommer att omfattas av sekretess hos beställaren.

§ 3 Fakturering, betalningsrutiner och indrivning
Entreprenören svarar för fakturering, uppbörd och av avgifter som
fastighetsägare enligt för vardera kommun gällande taxa är skyldig att erlägga.

Fakturamottagare skall ges 30 dagar betalningstid. Fakturerings-,
expeditionsavgifter eller liknande får inte debiteras fakturamottagare.
Dröjsmålsränta får uttas enligt räntelagens villkor.

§ 4 Övriga åtaganden
Entreprenören förbinder sig vidare att:

1. Mänatligen rapportera beslut om förelägganden och
förbud till ansvarig nämnd.

2. För kommunernas räkning föra och även för
kommunerna hålla tillgänglig förteckning (kontrollbok)
över samtliga objekt för rengöring och
brandskyddskontroll med uppgifter om tillämpliga
rengörings- och brandskyddskontrollsfrister.

3. l samband med brandskyddskontroll kontrollera om
brandvarnare finns, och om sådana finns utföra
funktionskontroll.

4. l samband med brandskyddskontroll ge brukare av
eldstad barandskyddsinformation

5. När entreprenören aviserat och besökt fastigheten två
gånger, utan att rengöring respektive
brandskyddskontroll kunnat utföras skall detta meddelas
till respektive kommun. Entreprenören får inte utan
kommuns medverkan tillgripa åtgärder för tillträde.

6. Tertialvis till beställaren lämna uppgift om antal
fungerande resp. inte fungerande brandvarnare.

7. Årsvis till beställaren lämna statistik avseende utförda
rengöringar och brandskyddskontroller.

8. Arsvis lämna underlag för redovisning till berörd
myndighet (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap).

9. Mot särskild ersättning biträda räddningstjänsten vid
soteld.

10. Mot särskild ersättning biträda beställaren i frågor inom
kompetensområdet (rengöring och brandskyddskontroll).

11. Inte bedriva sådan sidorörelse/verksamhet som kan

anses oförenlig med myndighetsutövning,
12. Följa de av kommunerna fastställda fristerna för

rengöring. Dessa frister kan efter samråd mellan
parterna justeras.
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§ 5 Personal och utrustning
Entreprenören skall hälla personal för det föreskrivna arbetets utförande.
Personal som självständigt utför rengöringsarbete skall ha erforderlig
yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig ledning.

Entreprenören skall tillse att brandskyddskontroll utförs av personal med
skorstensfejarteknikerexamen eller annan godkänd kompetens enligt
förordningen om skydd mot olyckor.

Entreprenören skall hälla erforderlig teknisk utrustning, fordon, lokaler och
övriga anordningar för fullgörande av detta avtal.

§ 6 Försäkringar
Entreprenören ska hålla av beställaren godkänd försäkring för sådan
egendomsskada eller skada på tredje man som vållas av entreprenören eller
av hans personal. Kopia av gällande försäkringsbrev ska fortlöpande tillställas
beställaren.

§ 7 Ersättning
Ersättning utgår i enlighet med av kommunerna fastställda taxor för rengöring
och brandskyddskontroll. Taxorna revideras årligen med av centrala parterna
publicerat sotningsindex, såvida parterna inte kommer överens om annat.
För biträde vid soteld eller annat uppdrag enligt detta avtal utgår ersättning
som timersättning enligt taxan för rengöring (sotning), jämte reseersättning.

§ 8 Garanti och Reklamation
Vid fel i arbetet skall detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan
onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren. Entreprenören
är skyldig att ha rutiner för klagomålshantering som vid begäran ska redovisas
för beställaren.

§ 9 Ändringar under avtalstiden
Antalet rengöringsobjekt är ungefärliga och kan variera under avtalstiden.
Entreprenören är skyldig att - utan rätt till uppsägning av avtalet - godta
normala förändringar av rengöringens omfattning.

Vid väsentliga ändringar i åliggandet enligt avtalet har entreprenören rätt att
påkalla förhandlingar. Som väsentlig förändring räknas exempelvis betydande
minskning av volymen arbete för föreskriven rengöring eller för
brandskyddskontroll pé grund av strukturförändringar eller av annan orsak
eller medgivande i företagsekonomiskt betydande omfattning att
fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning pä den egna fastigheten.

Kommer parterna inte överens vid sådana förhandlingar har entreprenören rätt
att säga upp avtalet att upphöra tidigast tolv månader efter uppsägningen.
Uppsägningen ska vara skriftlig.

§10 Kommunens rätt att häva avtalet
Beställaren har rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören i väsentligt
hänseende brister i sina åtaganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftlig erinran från beställaren.

beställaren äger vidare rätt att omedelbart häva avtalet om entreprenören
försätts i konkurs eller, likvidation så att risk föreligger att uppdraget inte kan
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fullgöras eller om de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter
och övriga betalningsäligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar
entreprenören inte fullgörs.

Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har beställaren rätt till
skadestånd för den skada entreprenörens fel, försummelse och brister
åsamkat kommunen.

Om underleverantörer anlitas för avtalets genomförande gäller ovanstående
villkor och skyldigheter även underleverantörens verksamhet. Beställaren äger
rätt att omedelbart häva avtalet om underleverantören i väsentligt hänseende
brister i åligganden och skyldigheter och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftlig erinran från kommunen.

§ 11 Entreprenörens rätt att häva avtalet
Entreprenören har rätt att omedelbart häva avtalet, då beställaren underlåter
att i rätt tid fullgöra sina åligganden och rättelse inte sker utan dröjsmål efter
skriftlig erinran, under förutsättning att försummelsen är av väsentlig
betydelse.

Vid hävning av avtalet på ovan givna grunder har entreprenören rätt till
skadestånd för den skada beställarens fel, försummelse och brister åsamkat

entreprenören.

§ 12 Handlingar om rörelsen
Entreprenören skall vid detta avtals upphörande omedelbart överlämna den i §
4 p. 2 nämnda förteckning pé datamedia jämte övriga handlingar för
brandskyddsuppgifternas fortsatta fullgörande såsom protokoll över
brandskyddskontroll, besiktningsbevis etc.

§13 Avtalets giltighetstid och förlängning
Avtalet gäller från och med 2017-01-01 till och med 2021-12-31 Avtalet kan
förlängas med fem år (5) om parterna skriftligen är eniga därom. Begären om
förlängning skall göras skriftligen senast sex (6) månader före avtalstidens
utgång.

§14 Tvist
Eventuella tvister med anledning av detta avtal skall i första hand lösas genom
förhandlingar mellan parterna. Kan parterna inte enas skall tvisten lösas i
allmän domstol.

§15
Avtalet gäller först sedan behörig nämnd i respektive kommun godkänt detta
avtal.

§16
Avtalshandlingarna kompletterar varandra om inte omständigheterna
föranleder annat. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot
varandra skall handlingarna gälla i följande ordning om inte omständigheterna
uppenbarligen föranleder annat:
1. Tillägg och ändringar till avtalet
2. Detta avtal inklusive bilagor
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§17 Bilagor
Taxebestämmelser bilaga 1
Beslut om sotningsintervaller bilaga 2

Denna överenskommelse har upprättats i fyra likalydande exemplar varav
parterna tagit var sitt.

Nyköping den

För Nyköpings kommun

För Oxelösunds kommun

För Trosa kommun

^u

För Sörmlandskustens Sotnings och Ventilations AB



Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-03-26 KS.2021.39

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
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt
angivna platser

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut,
Under förutsättning att kommunfullmäktige 2021-03-31 beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag 2021-03-17, § 48:

1. Kommunstyrelsens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19,
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.

2. Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser som
anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

a) Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter
omprövas av arbetsutskottet.

b) Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av reglering
finns

c) Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och bild.

2. Sammanfattning
Regeringen beslutade 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Förordningen
ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en särskilt angiven plats
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige (KS 2021, § 48) att kommunens
bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen ska överlåtas till
kommunstyrelsen. Överlåtandet föreslås begränsas med villkor om vissa förutsättningar för
beslutsrätten. Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 31mars 2021.

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen delegerar beslutsrätten, med
de angivna förutsättningarna, till kommunstyrelsens arbetsutskott.

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Motivet för en sådan delegation är att en situation där kommunen behöver utnyttja sitt
bemyndigande kan uppstå plötsligt och att det då finns behov av korta beslutsvägar och en
så snabb beredningsprocess som möjligt.

Beslutsunderlag

Protokoll från kommunfullmäktige 2021-03-26

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-03-11

Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar
för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef säkerhetssamordnare/utredare

Beslut till:

Kommunstyrelsens arbetsutskott (FÅ)

Kommunchef (FK)

Säkerhetsstrateg (FK)
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-03-31

Utdragsbestyrkande

Kf §32 Dnr KS.2021.39

Föreskrifter om förbud mot att vistas på särskilt angivna platser

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen
(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, överlåts till kommunstyrelsen.

2. Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser
som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

a) Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter
omprövas av kommunstyrelsen.

b) Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av
reglering finns

c) Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och
bild.

Sammanfattning
Regeringen beslutade 4 mars 2021 om en utvidgning av förordningen (2021:8) om
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Förordningen ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på en
särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.

Lagstiftningen anger inte på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet
ska fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. I en situation där
kommunen behöver utnyttja sitt bemyndigande finns det emellertid behov av korta
beslutsvägar och snabb beredningsprocess, vilket talar för att överlåta
beslutanderätten på nämnd eller styrelse.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutsrätten att utfärda föreskrifter med
stöd av den aktuella förordningen överlåts till kommunstyrelsen.

Förutom de förutsättningar och bestämmelser som anges i tillämplig lag och
förordning föreslås överlåtandet begränsas med villkor om vissa ytterligare
förutsättningar för beslutsrätten.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 48
Tjänsteskrivelse Ksf 2021-03-12
Förordningen (2021:161) om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-03-31

Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag
1. Kommunens bemyndigande att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen

(2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen
covid-19, överlåts till kommunstyrelsen.

2. Förutom de förutsättningar som anges av förordningen och de bestämmelser
som anges i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning
av sjukdomen covid-19, begränsas beslutsrätten enligt följande:

a) Giltighetstid för föreskriften får vara maximalt fyra veckor. Beslutet ska därefter
omprövas av kommunstyrelsen.

b) Föreskriftens förbud får enbart gälla under de tider på dygnet då behov av
reglering finns

c) Det geografiska område som föreskriften avser ska vara tydligt angivet i skrift och
bild.

Förslag
Inge Ståhlgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för åtgärd)

Kommunchef (för kännedom)

Säkerhetsstrateg (för kännedom)
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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen 
covid-19 

Utfärdad den 4 mars 2021 

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2021:8) om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

dels att 1 kap. 2 §, 4 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 1 §, rubriken till 4 kap. och 

rubrikerna närmast före 4 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 8 kap., en ny paragraf, 4 kap. 3 §, 

och närmast före 4 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse. 

1 kap. 

2 §1    Denna förordning är meddelad med stöd av  

– 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att

förhindra spridning av sjukdomen covid-19 i fråga om 3 kap. 1, 2 och 4 §§, 

– 8 § första stycket samma lag i fråga om 4 kap. 1–3 §§,

– 9 § första stycket samma lag i fråga om 5 kap. 1–3 §§,

– 11 § första stycket samma lag i fråga om 6 kap. 1 och 2 §§,

– 10 § första stycket samma lag i fråga om 7 kap. 1–3 §§,

– 13 § första stycket samma lag i fråga om 8 kap. 1 §,

– 2 kap. 15 § första stycket ordningslagen (1993:1617) i fråga om punkt 4

i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna, 

– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 kap. Platser för fritids- och kulturverksamhet 

Gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer och 
konsthallar 

1 §    Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av 

en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum eller en konst-

hall, ska 

1. begränsa antalet besökare i verksamhetslokaler inomhus på ett sätt som

är säkert från smittskyddssynpunkt, 

2. utforma verksamhetslokaler inomhus samt områden och utrymmen

utomhus som den som driver verksamheten disponerar, på ett sådant sätt att 

trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt 

säkert avstånd från varandra, och  

1 Senaste lydelse 2021:114. 

SFS 2021:161
Publicerad 

den 5 mars 2021
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SFS 2021:1613. se till att in- och utpassage till verksamhetslokaler inomhus samt om-

råden och utrymmen utomhus som den som driver verksamheten disponerar, 

kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks. 

Nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar 

2 §    Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av 

en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning, ska  

1. begränsa antalet besökare inom anläggningsområdet på ett sätt som är

säkert från smittskyddssynpunkt, 

2. utforma verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att be-

sökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra, 

och   

3. se till att in- och utpassage till anläggningsområdet och verksamhets-

lokaler, samt till avgränsade områden och utrymmen utomhus, kan ske på 

ett sådant sätt att trängsel undviks. 

Bemyndigande 

3 §    Folkhälsomyndigheten får meddela 

1. ytterligare föreskrifter om kraven på smittskyddsåtgärder enligt 1 och

2 §§, och 

2. föreskrifter om andra åtgärder för att förhindra smittspridning i sådana

verksamheter som avses i 1 och 2 §§. 

6 kap. 

1 §    Den som inom ramen för en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt, 

använder eller, direkt eller indirekt, upplåter en lokal, ett område eller ett 

utrymme inomhus för en tillställning eller någon annan liknande privat 

sammankomst, får endast använda eller upplåta lokalen, området eller 

utrymmet till en sammankomst med högst åtta deltagare. 

Första stycket gäller inte i fråga om lokaler, områden och utrymmen som 

används eller upplåts för en begravningsceremoni. 

I 3 § lagen (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serverings-

ställen och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen finns 

bestämmelser om smittskyddsåtgärder som den som driver ett serverings-

ställe som omfattas av samma lag och anslutande föreskrifter ansvarar för 

att vidta. 

8 kap. Förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 

1 §    En kommun får meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, 

på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det 

på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.  

I 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra sprid-

ning av sjukdomen covid-19 finns ytterligare bestämmelser om sådana före-

skrifter. 

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021. 

På regeringens vägnar 

ARDALAN SHEKARABI 

Liv Bernitz 

(Socialdepartementet) 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Anslag för förändring av hyror och kapitalkostnader 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Förändra driftanslagen till nämnderna enligt följande

Kommunstyrelsen 4 400 tkr
Utbildningsnämnden - 460 tkr
Vård- och omsorgsnämnden - 730 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 394 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -1 314 tkr

Anslagsökningen på 4 290 tkr finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen

2. Sammanfattning

Budgeten för ökade kapitaltjänstkostnader finns anslagna hos finansförvaltningen i Mål
och budget 2020. Enligt budgetreglerna ska sedan kapitaltjänstkostnader som
uppkommer utifrån de investeringar som blivit genomförda överföras till respektive
nämnds driftbudget kommande år. Genom att interna hyror höjs så fördelas kostnader
för fastighetsinvesteringarna ut till respektive verksamhetsnämnd.

Kommunstyrelsen 4 400 tkr
Utbildningsnämnden - 460 tkr
Vård- och omsorgsnämnden - 730 tkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 394 tkr
Kultur- och fritidsnämnden -1 314 tkr

Anslagsökningen på 4 290 tkr finansieras via centralt anslagna medel hos
finansförvaltningen.
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3. Ärendet
I Mål och budget 2021 – 2023 beräknades kapitaltjänstkostnader för alla nya investeringar
och anslogs centralt på finansförvaltningen. Enligt budgetreglerna ska sedan de
kapitaltjänstkostnader som uppkommit utifrån de investeringar som faktiskt genomförts
överföras till resp. nämnds driftbudget kommande år.

Kapitaltjänstkostnader utgörs av avskrivningar och intern ränta på investeringsbeloppen.
Huvuddelen av investeringarna har skett i fastigheter, men andra investeringsområden,
exempelvis inventarier, IT-utrustning, gator och vägar, belastas på samma sätt.

Förbättringar i våra fastigheter utgör en stor del av genomförda investeringar. Genomförda
förbättringar leder till att hyran höjs för hyresgästerna, de flesta interna sådana.
Kapitaltjänstkostnaderna kommer alltså i det första läget belasta Kommunstyrelsens
fastighetsförvaltning, men i och med att hyrorna justeras så blir en stor del av
kapitalkostnadsökningen fördelad till verksamhet och brukare.

Till detta hör även att Kommunstyrelsen sänkt internräntan från 3% till 1,5% vilket påverkar
kapitalkostnaderna. Intern ränta återspeglar den genomsnittliga lånekostnaden. I
kommunerna har nyupplåningskostnaden i flera års tid varit lägre än de lån som förfaller,
vilket lett till att den genomsnittliga upplåningskostnaden sjunkit. Betydande förfall av fasta
lån/räntebindningsderivat med relativt höga räntenivåer bidrar framöver till en fortsatt
räntenedgång. Samtidigt som marknadsbedömningen är att räntan kommer ligga kvar på
en låg nivå de närmaste åren. Sammantaget innebär det att den genomsnittliga räntenivån
för kommunsektorn bedöms fortsätta sjunka.

Hyrorna kommer att minska med -3 071 tkr från 2021, och nämndernas lägre kostnad för
detta blir samtidigt en lägre intäkt hos Kommunstyrelsen.

Investeringsbudgeten för 2021 var mycket omfattande. Utgifterna för genomförda
investeringsprojekt var betydligt lägre. Kapitalkostnaderna som anslagits hos
finansförvaltningen var därmed också höga. För 2021 finns 11 328 tkr reserverat för detta
ändamål.

Jämfört med Mål och budget 2021 ändras kapitalkostnader och hyror. Dessa fördelas i
redovisningen enligt följande:

2020 2021 Förändring

Kommunstyrelse
Höjda kapitalkostnader 19 673 21 002 1 329

Kompensation Hyresförändring   3 071 3 071

19 673 24 073 4 400

Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnd
Höjda kapitalkostnader 4 990 7 384 2 394

Utbildningsnämnd
Höjda kapitalkostnader 1 445 1 690 245

Hyresförändring   -705 -705

1 445 985 -460

Vård- och omsorgsnämnd
Höjda kapitalkostnader 1 661 1 952 291

Hyresförändring   -1 021 -1 021

1 661 931 -730
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Kultur och fritidsnämnd
Höjda kapitalkostnader 366 393 27

Hyreskompensation extern hyra 4 4

Hyresförändring   -1 345 -1 345

366 -948 -1 314

Budgeten för beräknad ökning av kapitaltjänstkostnader finns anslagen hos
finansförvaltningen i Mål och budget 2021. Ökade budgetramar hos nämnderna rymmes
inom detta centrala anslag, och 4 290 tkr föreslås bli omfördelade 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Anslag för förändrade hyror och kapitalkostnader 2021

daterad 2021-02-01

Johan Persson Sarah Heltborg Ronélius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Controller (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Verksamhetsekonom UN (FÅ)
Verksamhetsekonom VON (FÅ)
Verksamhetsekonom MSN (FÅ)
Verksamhetsekonom KFN (FÅ)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Avyttring moduletableringar vid Brevikskolan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Godkänna driftkostnaden 1 265 tkr för avyttring av moduletableringar vid
Brevikskolan

 Finansiering 1 265 tkr sker via Ks oförutsett

 Attestant för projektet är fastighetsekonom

2. Sammanfattning
Under 2021 färdigställs Oxelöskolan och behovet av tillfälliga lokaler i form av
moduletableringar vid Brevikskolan kvarstår inte längre. Brevikskolan har två
moduletableringar. Den ena är uppsagd för avflytt juni och den andra för avflytt i november.

I samband med avyttring behöver anpassningar i förhyrda moduler återställas samt att
marken behöver återställas efter att modulerna är avyttrade. Det tillkommer även kostnad
för själva momentet att demontera och lyfta bort modulerna.

Den sammanlagda kostnaden för att avyttra moduletableringarna är 1 265 tkr och förslås
finansieras via KS oförutsett.

Moduletablering öster om
huvudbyggnad, avyttras juni 2021

Kostnad (tkr)

Återställning mark, El, VS 210

Kostnad avyttring moduler /transport 330

Övriga kostnader tex. avspärrning 20

Oförutsedda tillkommande kostnader 20

Summa totalt 580
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Moduletablering väster om
huvudbyggnad, avyttras november 2021

Kostnad (tkr)

Återställning mark, El, VS 210

Kostnad avyttring moduler /transport 435

Övriga kostnader tex. avspärrning 20

Oförutsedda tillkommande kostnader 20

Summa totalt 685

Totalkostnad, avyttring två
moduletableringar

1 265 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-10.

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Fastighetsekonom (FÅ)

Controller (FK)

Kustbostäder (FÅ)
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Martin Englund 
   
 

Kommunstyrelsen 
 
 

Tilläggsbudget för ombyggnation Ramdalskolans kök och 
matsal samt ändring av planlösning i intilliggande lokaler för 
ökad flexibilitet. 
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslut 

• Godkänna tilläggsbudgetering 2 500 tkr för oförutsedda kostnader 

• Finansiering av utökad budget sker via  
 Kommunstyrelsens investeringsreserv  1 000 tkr 
   Fastighetsbudget 2021 1 500 tkr 

• Attestant för projektet är fastighetsekonom 
 

2. Sammanfattning  
Ramdalsskolans mottagningskök uppfördes 1970 och är byggt enligt dåtidens normer 
och krav, större delen av maskinparken, väggar och golv är från när köket byggdes. 
Redan 2016 fattades ett beslut om att renovera kök och matsal till modern standard. På 
grund av långdragen upphandling har projektstart dragit ut på tiden. Upptäckt av 
mikrobiell påväxt i skolans lokaler under sommaren 2017 påverkade projektet ytterligare 
genom att renovering fick senareläggas. Planeringen justerades så att renovering av kök 
och matsalsdelar påbörjas efter slutförd sanering av övriga delar av Ramdalsskolan.  

Sedan 2015 då projektet planerades har förutsättningarna också förändrats genom 
förändrade behov av justerad utformning av lokalerna. Verksamheterna har varit med i 
framtagandet av nya handlingar. Förändringsarbetet möjliggör att ytorna blir mer flexibla 
och ytorna kan användas med en högre beläggning genom nya läromiljöer bättre 
dagsljusinsläpp samt uppfyllelse av dagens brand, ljud och tillgänglighetskrav.  

Investeringsprojektet renoveringen av kök och matsal har vuxit med en yta på ytterligare 
600 m² och anpassningar av tillfällig matsal samt enligt praxis avsatt budget 10 % för 
oförutsedda byggkostnader om 3 080tkr. 

I projektets rivningsskede har mer oförutsedda händelser skett än vad som kunde 
förutspås innan projektet startade. En större mängd fukt- och mögelskador har påvisats i 
väggar. Stora mängder asbest har sanerats bort, en oväntad läggningsteknik av takpapp, 
bristfälliga väggkonstruktioner och inbyggd takavvattning som visade sig vara i sämre 
skick än väntat. Dessa oförutsedda händelser är kostnadsdrivande vilket har resulterat i 
att budget för oförutsedda händelser inte är tillräcklig. Därför behöver projektets budget 
för oförutsedda händelser öka med 2 500 tkr för att kunna täcka dessa tillkommande 
kostnader. 



 Tjänsteskrivelse 2(3) 

Datum   
2021-04-12  KS.2020.77    

 
3. Ärendet 

Investeringsprojektet renoveringen av kök och matsal har vuxit med en yta på 
ytterligare 600 m². Nytillkomna ytor i projektet leder till att man mer fritt kan välja 
skolorganisation, åldersspannet på elever och når en ökad flexibilitet i nyttjandet av 
skollokalerna. I en framtida skola med mer färdighets- och forskarbaserad inlärning så 
får eleverna också tillgång till No-sal och metodkök oavsett ålder.  

Investeringsprojektet renoveringen av kök och matsal har vuxit med en yta på 
ytterligare 600 m² och anpassningar av tillfällig matsal samt enligt praxis avsatt budget 
10 % för oförutsedda byggkostnader om 3 080tkr. 
Byggnadens yttertak får en sadeltakskonstruktion som estetiskt passar med övriga tak 
på skolan. Teknikrum för ventilation integreras i den ny taklösningen. Större kapacitet 
på ny ventilation medger en högre personbelastning i berörda lokaler. Ombyggnationen 
ger skolan en hemkunskapssal med en tillkommande yta som kan användas till matsal, 
fritidsverksamhet eller konferens samt möjlighet till skolcafé. Tillkommande NO-sal ger 
möjlighet till labb-lektioner. Aulan är stor till ytan och idag mörk och mestadels tomställd 
och kommer i renoveringen genomgå en stor förändring som medger ett flexiblare 
användningsområde. Auladelen anpassas till läromiljö för estetiska ämnen med goda 
dagsljusinsläpp för daglig verksamhet.  
Tillkommande är även en mindre byggnad vid lastkajen för avfallshantering. Köket 
kommer fortsatt att vara ett mottagningskök men förbereds med el-matningar och VA 
och utrymme för tillkommande utrustning för att möjliggöra för ökad kapacitet eller en 
eventuell omställning till tillagningskök i framtiden. 

Under rivningsskedet av Ramdalsskolan Hus B dvs. storkök, matsal, aula, WC-grupper 
och intilliggande klassrum och fritids, har en större mängd oförutsedda händelser än 
väntat konstaterats. Dessa händelser har inte kunnat förutses i en projektering. 

Exempel på oförutsett: 
Asbestsanering 
Större mängd asbest än vad miljöinventeringen har påvisat. Bland annat har man 
sanerat 22 ton asbest. 
 
Takpapp 
Yttertaket har haft sex lager papp varav fem lager fastskruvat med det sjätte lagret 
ovanpå. Detta har föranlett att rivningen har tagit längre tid. 
 
Köksväggar 
Vissa innerväggar i kök har bestått av tegelväggar, dessa har inte varit fast förankrat i 
taket. Vid rivning av innertaket har väggarna svajat. 
 
Väggar musiksal 
Felkonstruerade väggar, vid rivning av innerväggar upptäcktes mögelpåväxt, stålreglar 
och bärande stålpelare var kraftigt rostangripna. Djupare undersökningar av stålpelare 
har visat att några pelare enbart har halva godset kvar, detta påverkar bärigheten och 
nya bärande stålpelare måste monteras bredvid befintliga. 
 
Väggar musiksal/aula 
Tegelväggarna i form av ytterväggar hade när det var kallt rimfrost på insidan av 
väggen när man rev innerväggarna. Vid återuppbyggnad konstrueras väggarna på rätt 
sätt så att inte fuktproblem byggs in och orsakar problem med konstruktionen i 
framtiden. 
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Innertak matsal, hemkunskap och No sal 
Är i mycket dåligt skick. Innertaket är mögel- och fuktskadat. Innertakets konstruktion är 
så dåligt förankrat så att det inte håller för några större vikter. Innertaket behöver rivas 
och byggas upp på rätt sätt. 
 
Takavattning aula/musiksal  
I mycket dåligt skick och behöver bytas ut. 
 
Golv i kök 
Avviker från handlingar. För att få ett funktionellt golv har 27 ton golv bilats bort på 
grund av att betonggolvet bestått av blandade material. I och med bildningsarbetena 
behöver även en större mängd golv gjutas. 

Ovan nämnda oförutsedda händelser har inte kunnat förutses i en projektering och är 
starkt kostnadsdrivande vilket innebär att kostnaden för dessa inte ryms i projektets 
budget för oförutsedda kostnader. Inom ramen för projektet har omprioriteringar skett 
så att en så stor del av tillkommande kostnader som möjligt ryms inom projektet. Trots 
detta behöver föreslås Kommunstyrelsen att utöka projektet med ytterligare 2 500 tkr. 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår finansiering 1 000 tkr via Kommunstyrelsens 
investeringsreserv samt 1 500 tkr via fastighetsbudget. 
 
 

 
Beslutsunderlag  
 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-04-12 
 
 
 
Johan Persson Martin Englund  
Kommunchef Fastighetsförvaltare 
 
  
 
 
Beslut till:  
 

Fastighetsekonom (FÅ) 
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ) 
Controller (FK) 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till fritidsplan

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar de denna tjänsteskrivelse som sitt yttrande innebärande att en
omarbetning av förslaget begärs så att Riktlinjer för Oxelösunds kommuns styrdokument
och kommunens fastställda målstruktur följs samt som besvarar de frågor som anförs i
tjänsteskrivelsen.

2. Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag till Fritidsplan för Oxelösunds kommun.
Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna yttrande/synpunkter på Fritidsplanen.
Yttrande/synpunkter ska ha inkommit senast 2021-06-01.

Kommunstyrelseförvaltning har gått igenom förslag till Fritidsplan för Oxelösunds kommun
och har följande att framföra.

Det har att betraktas som att Fritidsplanen ska utgöra ett styrdokument. Styrdokument i
kommunen har att följa Riktlinjer för Oxelösund kommuns styrdokument. Här framgår att
styrdokument ska uppfylla viss formalia och struktur. Härvid följer att

 varje styrdokument ska klassificeras som endera av nedan beskrivna
dokumenttyper och följa de riktlinjer som ställs upp för dokumentet

 vid framtagande av ett nytt styrdokument ska hänsyn tas till vilka lagar som finns på
området samt vilka styrdokument som redan finns. Det ska övervägas och
motiveras varför ett nytt styrdokument behövs

 ett nytt styrdokument ska vidare samspela med befintliga styrdokument på
angränsande områden. Det är också lämpligt att planera för hur dokumentet ska
kommuniceras och förankras i organisationen

Inget av ovanstående finns redovisat i föreliggande förslag. Det finns för övrigt fler
otydligheter. Det finns fler syften redovisade som inte, var och en eller tillsammans, skapar
en tydlighet av vad dokumentet ska användas för eller till.

 Är det en kartläggning saknas information och kan inte betraktas vara heltäckande

 Är det ett långsiktigt samarbete mellan kommun och föreningslivet kan det inte
formuleras i kommunalt styrdokument (då det inte per definition kan vara styrande
för en annan part) utan bör hanteras genom civilrättsliga avtal

 Är det satsningar och prioriteringar framgår det inte vem som gör dessa eller i vilken
omfattning
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Vad gäller målsättningarna innehåller fler av dessa ansvarsområden som ligger utanför
nämndens ansvars/kompetensområde. Motsvarande gäller det som beskrivs under
rubrikerna Mål.

Kommunen har en målstruktur och ett formaliserat sätt att sätta mål. Mål och
målsättningarna som beskrivs följer inte målstrukturen eller hur mål sätts fullt ut.

Ansvarsfördelning mellan nämnden och övriga nämnder samt nämnden och externa
organisationer är svårt att utläsa vad gäller målsättning, mål och aktiviteter varför
dokumentets styrande funktion uteblir eller svårligen låter sig utläsas.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför Kommunstyrelsen att genom sitt yttrande
begära en omarbetning av förslaget till Fritidsplan som säkerställer att Riktlinjer för
Oxelösunds kommuns styrdokument och fastställd målstruktur följs och som besvarar de
frågor som anförs i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
Fritidsplan för Oxelösunds kommun

Begäran om yttrande KFN.2020.49

Johan Persson Mats Dryselius
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
KFN (För kännedom)



Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat

Dokumentansvarig Förvaring Dnr

Dokumentinformation

Fritidsplan Oxelösunds
kommun



Plan 2 (11)

Datum

2020-

Innehållsförteckning

1. Bakgrund

2. Folkhälsa

3. Idrott och fritidsanläggningar

4. Stöd till föreningar

5. Friluftsliv

6. Stipendier
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Förslag till fritidsplan för Oxelösunds kommun

1 Bakgrund

Oxelösunds kommun är en naturskön kommun med närhet till havet och naturen
och goda möjligheter till ett aktivt och rikt fritidsutbud. Oxelösund erbjuder en
fantastisk skärgårdsmiljö. Det unika med Oxelösund är att 85 procent gränsar till
havet vilket innebär att i princip alla upplevelser blir havsnära. Med närheten till
havet och skogsområden med naturreservat ges boende och besökare stora
möjligheter att vistas i naturen. Det finns goda möjligheter till bad, fiske och det
ges möjlighet till olika typer av vattensporter. Det finns ett stort utbud av
småbåtshamnar.

Vi har olika idrotts, fritidsanläggningar, simhall och ett stort antal ideella
föreningar som erbjuder möjligheter till omväxlande och spännande aktiviteter.
Oxelösunds kommun har cirka 12 000 invånare och gränsar till Nyköpings
kommun. Under sommaren växer kommunen tack vare fritidshus och besökare.
Kommunens geografiska läge med närhet till Stockholm är viktig för utvecklingen.
Det är nära för föreningar från Stockholm och andra större städer att åka på
cuper, anordna läger och utbyta erfarenheter med Oxelösunds föreningsliv.
Tillgången till planer och hallar är relativt stor

Syfte

Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och
motion som finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till
föreningslivet och kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i
framtiden? Syftet med planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett
rikt fritidsutbud kunna främja stark folkhälsa.

 att Oxelösunds kommun ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion
och rekreationsmöjligheter inbjuder till en god hälsa för alla, bidra till
integration, tillgänglighet och jämställdhet

 att kommunen värnar om natur- och grönområden genom bevarande av
viktiga natur- och friluftsområden.

 att hålla befintliga idrottsanläggningar och fritidsanläggningar i ett gott
skick och eftersträva maximalt utnyttjande.

 att samarbeta och ge stöd till föreningslivet där och barn och ungdomar är
prioriterade KF och Kommunfullmäktige

 att stödja och uppmuntra med ett årligt stipendium till unga och lovande
idrottare och eldsjälar inom idrotten.

 Att öka idrottsturismen.
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2 Folkhälsa

Bakgrund

För de allra flesta har fysisk aktivitet positiv effekt på hälsan. En stillasittande
livsstil medför ökande förekomst av vällevnadssjukdomar, som hjärt- och
kärlsjukdomar, fetma och diabetes. Ökad fysisk aktivitet är ett sätt att motverka
dessa. Att sjukfrånvaron minskar och arbetsglädjen ökar är målsättningen för
kommunen. Folkhälsoarbetet sker i den kommunala organisationen inom
näringslivet och inom frivilliga organisationer.

Den nationella rekommendationen när det gäller fysisk aktivitet är minst 150
aktivitetsminuter per vecka. I Oxelösund når 60% av invånarna mellan18-84 år
den rekommendationen, där kvinnor ligger något lägre. (Hälsan i Sörmland en
kommunbeskrivning 2019)

Det finns flera gym i Oxelösunds kommun. Ett finns i Ramdalens Sportcenter som
drivs av en entreprenör. Där finns möjlighet till olika pass och personlig träning
med modern gymutrustning. På Ramdalen finns även ett utegym. SSAB har även
Doppingen som är ett eget gym och det finns flera privata i centrum.
Det finns många möjligheter till utomhusvistelse i skog och mark som påverkar
hälsan positivt och förebygger stress och psykisk ohälsa.

Oxelösunds natur och friluftsområden är viktiga för medborgarnas hälsa och
fungerar som rekreationsområden.

Målsättning

Folkhälsoarbetet måste bedrivas på flera nivåer och på flera olika arenor och nå
flera olika grupper i samhället. Via våra verksamheter skapar vi miljöer och
verksamheter som ska ge möjligheter för alla människor att välja en hälsosam
livsstil. Vi ska värna och skydda våra områden med värdefull natur och skärgård

Mål

 att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i närområdena och i
vardagsmiljön

 att möjliggöra för rörelse genom väl utbyggda gång- och cykelstråk

 att rekreations- och naturområden inbjuder till spontanrörelse.

 att det finns grönområden utformade för plats för lek.

 att inspirera förskolor och skolor och fritidsgård att utifrån sina
förutsättningar lägga in fysisk aktivitet och rörelse i det dagliga schemat.
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 att samtliga invånare ska ha tillgång till hav, skärgård natur och rekreation.

 att skapa nya arenor för spontanidrott som stimulerar till fysisk aktivitet
och integration.

 att skapa mötesplatser för äldre med gemenskap för att slippa ensamhet.

 att skapa en hälsovecka i Oxelösunds kommun tillsammans med
föreningsliv, företagare och andra organisationer.

3 Idrott och fritidsanläggningar

Bakgrund

Oxelösunds kommun har för närvarande ett relativt stort antal anläggningar för
idrott och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för drift o tillsyn
av idrottsplatsen som har en fullstor konstgräsplan, en fullstor naturgräsplan två
femmanna planer och ytor till att måla upp flera planer Anläggningen har tillgång
till 7 omklädningsrum, där 4 är nybyggda. Oxelösunds kommun äger Ramdalens
Sportcenter med simhall och fullstor idrottshall med läktare, som drivs av en
entreprenör. Det finns även en nästa fullstor idrottshall på Brevik och några små
idrottshallar i kommunen. Jogersö Bad och camping ägs av kommunen, men
drivs av en entreprenör. Det finns även två till kommunala bad Vivesta Havsbad
och Stenvik.
Oxelösunds kommun har ett helt nytt sportboende med två sovsalar med plats för
20 personer i varje rum och en stor samlingslokal med kök för läger och cuper.
Sportboendet är i föreningsdrift.
Det finns en tennishall med två utomhusbanor, skateplan och discgolf med 12
korgar. Det finns även en ridanläggning i kommunen. Ridhuset ägs av föreningen
och stallet av kommunen. Flera föreningar har tillgång till egna anläggningar som
kanot, med tillgång till kanotpolo, segling, orientering och olika former av skytte.
Några av anläggningarna ägs och drivs av föreningslivet. Anläggningarna nyttjas i
huvudsak av skola, föreningsliv och allmänhet. Särskilda uthyrningsregler finns
fastställda, där barn och ungdomar är prioriterade.
Oavsett om kommunen hanterar skötseln på sina anläggningar eller om en
förening äger, hyr eller arrenderar en anläggning ska den vara en trygg, säker,
tillgänglig och en attraktiv plats att vistas på.
Avgifter och taxor i Oxelösunds kommuns idrottsanläggningar är subventionerade
för barn, ungdomsverksamhet och föreningsliv. Alla taxor är beslutade av
kommunfullmäktige.
Idrottsturismen är ett sätt att visa upp destinationen Oxelösund och ge en positiv
bild, så att människor vill återvända.



Plan 6 (11)

Datum

2020-

Idrottsturism är en form av resande där syftet med resan är idrott, där det är både
aktivt och passivt deltagande som räknas. Det kan vara ett besök på en match
eller tävling.

Målsättning

Det ska finnas ett varierat utbud av anläggningar med god tillgänglighet som
tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Anläggningarna ska vara geografiskt rätt
placerade. Oxelösunds kommun ska hålla befintliga anläggningar i god standard
och eftersträva ett maximalt utnyttjande av de resurser som finns. Att det finns
bra möjligheter till att utveckla idrottsturismen i Oxelösund genom att ha bra
möjligheter till att ordna cuper, matcher och läger för föreningslivet.

Mål

 att analysera framtida investeringsbehov av idrotts och fritidsanläggningar

i kommunen.

 att anläggningarna är till för alla även för personer med
funktionsnedsättning.

 att underlätta för föreningar med egen anläggning genom kommunens
anläggningsbidrag.

 att barn och ungdomar ska ha företräde vid fördelning av tider i alla
anläggningar.

 att öppettiderna är anpassade för såväl motion, träning och tävling.

 att utveckla anläggningarnas standard och kvalitet.

 att arbeta för att doping och andra droger inte förekommer på våra
anläggningar.

 att öka tillgängligheten till anläggningar på dagtid, samt skapa möjligheter
till spontanidrott

 att öka beläggningen på sportboendet så att idrottsturism bidrar till antalet
besökare till Oxelösunds kommun ökar.

 att förskolor och skola får fortsätta att använda våra anläggningar på
dagtid.
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4 Stöd till föreningar

Bakgrund

Oxelösunds kommun ger stöd till föreningslivet genom verksamhetsbidrag enligt
Sandviksmodellen och jubileumsbidrag. Anläggningsbidrag och lokalsubventioner
ges till barn och ungdomsföreningar.

Föreningen kan även få stöd från Kultur- och fritidsförvaltningen och information
om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat.

Ryttarförening har drift och skötselavtal med Oxelösunds kommun.
Idrottsföreningar får hjälp med marknadsföring av sport och sommarlovs
aktiviteter.
Alla bidrag fattas av Kultur och fritidsnämnden.
Förutsättningen är också att föreningen är godkänd och registrerad hos Kultur-
och fritidsförvaltningen i Oxelösunds kommun och att föreningen är registrerad
hos skatteverket och har ett organisationsnummer.
Föreningarna redovisar varje år för sitt värdegrundsdokument

Målsättning

Oxelösunds kommun ska främja ett brett föreningsliv med ett stort urval av
aktiviteter som ska vara tillgängliga för alla.
Föreningarna ska arbeta aktivt med jämställdhet, integration, delaktighet och
tillgänglighet för alla. Ett väl fungerande föreningsliv ska ge medborgarna
möjlighet att berika sin fritid med upplevelser för att uppnå ett friskt och hälsosamt
liv.
Alla barn och ungdomar i Oxelösunds kommun som är föreningsaktiva ska känna
sig trygga och säkra i föreningens verksamhet och föreningen ska motverka
särbehandling av barn och ungdomar, arbeta för att allas rätt att vara med i såväl
träning som match/tävling.
Oxelösunds kommun ska tillsammans med RF-SISU Sörmland, vilka är
Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna regionalt i Sörmland, ge
föreningarna stöd och utbildning i krishantering, arbetet mot alkohol, droger
diskriminering och mobbning.
Kommunen betalar ut föreningsbidrag och i Oxelösunds kommun ska det vara till
föreningar vars verksamhet är av demokratisk och ideell karaktär och som syftar
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till att skapa en meningsfull fritid med social samvaro. Föreningsbidrag kan sökas
av:

 Barn och ungdomsföreningar

 Kulturföreningar

 Pensionärsföreningar

 Socialt inriktade föreningar

 Intresseföreningar

 Föreningar för medlemmar med funktionsnedsättning

 Studieförbund
Mål:

 att det kommunala bidraget ska underlätta för främst barn och ungdomar.
Det ska finnas utrymme för barn och ungdomars olikheter och alla ska få
delta efter sin egen förmåga. Idrotten är en plats för lek och glädje, träning
och tävling och det är en plats för alla.

 att stimulera samarbetet mellan skola, fritidsgårdar och föreningar. för att
ge alla barn möjlighet att prova olika aktiviteter

 att regelbundet se över bidragsreglerna för att anpassa dem till
föreningarnas och samhällets utveckling.

 att barn och ungdomar i Oxelösunds kommun ska ges möjlighet att delta i
olika aktiviteter och att vara aktiva i olika föreningar. Vi får inte konkurrera
om samma barn, vi uppmuntrar till aktivitet.

 att uppmuntra föreningarna till att genomföra ledarutbildningar i
samarbete med RF-SISU Sörmland och andra studieförbund.

 att uppmuntra till att alla ledare i föreningarna lämnar in ett registerutdrag
från polisen.

 stimulera till idrottande hela livet.

 verksamheten ska följa FN:s barnkonversion.
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4 Friluftsliv

Bakgrund

I Oxelösunds kommun finns det många möjligheter till friluftsliv och
naturupplevelser.
Friluftsliv kan vara allt från promenader i närmaste skogsdunge till paddling i
ytterskärgården. Andra aktiviteter kan vara vandring, cykling, ridning,
fågelskådning, bad och skidåkning. Friluftsliv kan även vara att bara sitta på en
sten ute i naturen och njuta. Det kan alltså vara både fysiska och mer utmanande
aktiviteter och stillsammare avkoppling.
Friluftsliv omfattar även rekreation och naturturism.

Det finns möjlighet till motion och avkoppling genom vacker natur och närhet till
havet. På Jogersö finns det ett 2,5 km långt elljusspår. Ett antal cykelleder och
vandringsleder går genom kommunen. Det finns fyra olika etapper av
Sörmlandsleden i kommunen, Femöre, Furön, Våtmarken och Jogersö-
Ryssbergen. I gamla Oxelösund finns kulturstigen och i centrum finns Hälsans
stig.
Vid snö finns det skidspår på Jogersö.

Oxelösund erbjuder bra möjligheter till bad både sandstränder och klippor. Det
finns långgrunda sandstränder, klippor att solbada på, bryggor och hopptorn och

lugna skärgårdsöar med både skog och strand. Med närheten till havet finns också
bra möjligheter till segling, kanot och möjlighet till att ha fritidsbåt. Det finns fina
möjligheter till fiske i Oxelösund. De fyra årstiderna ger fiskeåret ett varierande
innehåll.

Viktiga friluftsområden i Oxelösund är Femöre, Jogersö, Stjärnholm, Brannäs
våtmark, Danviksskogen, skogsområdena kring Basttorp och Gabriels torp och
inte minst skärgården.
Skärgården är en av Oxelösunds största tillgångar och ett av kommunens
viktigaste varumärken. Därför finns det en fördjupad översiktsplan Oxelösunds
skärgård 2030. I den behandlas Oxelösunds friluftsvärden på öarna samt hur
dessa ska tillgängliggöras för allmänheten.

Båtliv och båtsportsaktiviteter är en viktig del av friluftslivet. Skärgårdsmiljön är så
pass nära fastlandet att den bidrar till livskvalitet med att bo i Oxelösunds
kommun. Möjligheten att kunna låna, hyra eller att ha egen båt samt at kunna åka
med skärgårdsturer är viktigt för alla.
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På hemsidan söker många information om idrott och friluftsliv.
Många av de friluftsmöjligheter som finns är också av stort intresse för
besökare och turister.
Kustbostäder sköter följande hamnar och serviceinrättningar: Sjöängens
båthamn, Ramdalens båthamn, Stenviks- och Kanalens båthamn,
Badhusvikens båthamn, Östersvikens båthamn, Sandvikens båthamn och
sjöbodar samt Gästhamnen vid Badhusviken.

Målsättning

Oxelösunds kommun ska skapa bra förutsättningar för ett rikt och varierat
friluftsliv och uppmuntra människor till att vistas i naturen där allemansrätten
är en viktig grund. Alla ska ha rätt till möjligheter att få naturupplevelser,
välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och miljö.

Mål

 att friluftsområden och naturreservat även i framtiden finns tillgängliga

 att stötta och bevilja bidrag till de föreningar som arbetar med friluftsliv.

 att tillgänglighet, informationstavlor och skötsel av spår och leder ska
prioriteras.

 att uppmuntra barn och ungdomar till friluftsaktiviteter.

 att värna om allemansrätten.

 att tillgängligheten till stränderna ska behållas och om möjligt
utvecklas.

 att ständigt uppdatera hemsidan och få den översatt till minst ett annat
språk.

 att ge möjlighet till att det finns skidspår vid snö.

 att utveckla båtliv och båtsportsaktiviteter, eftersom det är en del av
det rörliga friluftslivet.

 att öarna i skärgården ska erbjuda ett rikt och varierat utbud av
friluftsliv.
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5 Stipendier
Bakgrund

Oxelösunds kommun ger varje år ut två stipendier inom idrott. Ansökningar kan
göras under hela året dock senast den 1 november. Kultur och fritidsnämnden
fattar beslut i november varje år.

Målsättning

Oxelösunds kommuns idrottsstipendium är avsett att stödja och uppmuntra aktiva
idrottare, vilka gjort insatser som bedöms vara något utöver det vanliga.
Oxelösunds kommun har även ett stipendium för eldsjälar som syftar till att
uppmuntra människor som genom ideellt engagemang gör goda insatser inom
idrottsområdet.

Mål

 att alla ska ha möjlighet att söka stipendium.

 att fortsätta att stödja och uppmuntra lokala förmågor inom föreningslivet

 att skapa engagemang bland kommunens invånare.

Oxelösunds kommun ansvarar tillsammans med föreningslivet att leva upp till
fritidsplanen. Föreningarna ansvara för sina punkter och kommunen för sina.

Visit Oxelösund, Översiktsplanen, Hälsan i Sörmland och Fördjupas översiktsplan
Oxelösunds skärgård.
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Sammanträdesdatum

Kultur- och fritidsnämnden 2021-01-13

Utdragsbestyrkande

Kfn § 3 Dnr KFN.2020.49

Fritidsplan

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Skicka fritidsplanen på remiss till Oxelösunds kommuns olika nämnder och
Kustbostäder.

Sammanfattning

Fritidsplanen är framtagen för att vi ska kartlägga vilka möjligheter till idrott och
motion som finns i Oxelösunds kommun. Planen vänder sig till först och främst till
föreningslivet och kommunen. Vilka satsningar och prioriteringar behöver göras i
framtiden? Syftet med planen är att åstadkomma ett långsiktigt samarbete mellan
kommunen och föreningslivet för att tillsammans nå bästa resultat och genom ett rikt
fritidsutbud kunna främja stark folkhälsa.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen 2020-12-07.
Förslag till Fritidsplan.

Dagens sammanträde

Framskrivet förslag

Skicka fritidsplanen på remiss till Oxelösunds kommuns olika nämnder.

Förslag

Ordförande föreslår att fritidsplanen även skickas på remiss till Kustbostäder.

Beslutsgång

Ordförande frågar om framskrivet förslag samt eget tilläggsförslag och finner att
nämnden beslutar enligt förslagen.

______

Beslut till:
Samtliga nämnder och Kustbostäder.



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-03-25 KS.2021.35

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13

Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
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Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande som svar på revisionsrapporten
Grundläggande granskning 2020.

2. Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun har genomfört en grundläggande
granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom att översiktligt granska
all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed.

Kommunstyrelsen har fått revisionsrapporten Grundläggande granskning 2020 för
besvarande.

Följande framgår av rapporten.

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet
genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens
anvisningar. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en
korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna även
vid 2018 samt 2019 års grundläggande granskning.

Kommunstyrelsen har hörsammat påpekandet om korrekt expediering av uppföljningen av
intern kontroll. Genom att rutinen för expediering skärpts ska expedieringen hädanefter
följa reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens anvisningar.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Grundläggande granskning 2020

Johan Persson Mats Dryselius
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
Revisionen (FK)



Grundläggande granskning

Oxelösunds kommun 

Mars 2021

Tijana Sutalo
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Sammanfattning 
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EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun genomfört en grundläggande granskning med syftet att ge underlag för ansvarsprövning genom 
att översiktligt granska all verksamhet utifrån kommunallagen och god revisionssed. 

I tabellen nedan redovisas en sammantagen bedömning för respektive frågeställning. Grönt avser de områden där arbetet bedöms ändamålsenligt, gult avser ett delvis 
ändamålsenligt arbete och rödmarkering har tillämpats för de områden där arbetet inte bedöms tillräckligt utifrån fullmäktiges styrprinciper.  Bedömningen grundas på 
ändamålsenlighet och tydlighet i underlagen. Vi noterar att flera av de utvecklingsområden och avvikelser som noteras grundas i att styrdokument och anvisningar inte  
efterföljs. Detta har revisionen påtalat vid tidigare genomförda granskningsinsatser, däribland den  grundläggande granskningen 2018 och 2019. 

Följande rekommendationer lämnas: 

 Vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden bör säkerställa att korrekt expediering sker av den ekonomiska uppföljningen. Detta noterade revisorerna även vid 
2018 samt 2019 års grundläggande granskning.

 Kommunstyrelsen och samtliga nämnder bör säkerställa att internkontrollarbetet genomförs i enlighet med reglementet för intern kontroll och kommunstyrelsens 
anvisningar. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden bör särskilt säkerställa en korrekt expediering av uppföljningen av intern kontroll. Detta noterade revisorerna 
även vid 2018 samt 2019 års grundläggande granskning. 

Granskad styrelse/nämnd Styrning utifrån fullmäktiges mål och 
riktlinje

Intern kontroll Ekonomisk uppföljning och rapportering

Kommunstyrelsen
Ej tillämpligt 

(se fördjupad granskning om målstyrning)

Utbildningsnämnden
Ej tillämpligt 

(se fördjupad granskning om målstyrning)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Ej tillämpligt 

(se fördjupad granskning om målstyrning)

Kultur- och fritidsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden



1. Inledning
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Syfte och 
revisionsfrågor

Revisionskriterier*

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all 
verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt att verksamheten styrs utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig intern kontroll i enlighet med kraven i kommunallagen 
samt kommunala anvisningar?

► Har kommunstyrelsen och nämnderna säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell?

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen och som utgör grund för analys, bedömningar och 
slutsatser. I denna granskning utgörs revisionskriterier av: 

► Kommunallag (2017:725)

► Mål och budget 2020-2022

► Av kommunfullmäktige antaget dokument för ekonomistyrning (2012)

► Av kommunfullmäktige antagen styrmodell (2015)

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag för den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 9 kap. 9 §
ska revisorerna årligen granska all verksamhet i den omfattning som följer av god revisionssed. Begreppet all verksamhet avser den 
verksamhet som bedrivs inom styrelsens och nämndernas ansvarsområden. 

Den årliga granskningen består av två delar, grundläggande granskning och fördjupad granskning. Innehållet i den grundläggande 
granskningen har utvecklats av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i skriften ”Grundläggande granskning - kärnan i 
revisionsprocessen”. 

Bakgrund 



Dialogmöten

Inom ramen för den årliga granskningen av 
verksamheten har kommunrevisionen genomfört 
dialoger med med kommunstyrelse, nämnder och 
förvaltningsledning.

Dialogerna har utgått från fullmäktiges styrning, 
kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys 
samt iakttagelser som uppmärksammats tidigare år. 

Vid dialogerna har det funnits möjlighet att lyfta 
väsentliga frågor som uppkommit under året och 
nämndernas internkontrollarbete. 

1.1. Avgränsning och genomförande 
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Dokumentgranskning

Revisorerna och de sakkunniga följer 
under året upp verksamheten genom att 
löpande ta del av grundläggande 
dokument såsom Mål och budget, 
ekonomi- och verksamhetsrapporter, 
delårsrapporter och bokslut. 

Granskning av delårsbokslut och 
årsbokslut redovisas i särskilda 
rapporter.

Protokollgranskning

Revisionen tar löpande del av 
kommunens protokoll under 
revisionsåret.

Inom ramen för granskningen har en 
genomgång av kommunstyrelsens och 
nämndernas protokoll samt mål- och 
ekonomiuppföljning för 2020 skett. 

Protokollgranskningen har i huvudsak 
syftat till att följa arbetet med styrning, 
uppföljning och kontroll. 

Avgränsningar 

Granskningen avser verksamhetsåret 2020 och är genomförd 
mellan januari-mars 2021. 

Granskningen är avgränsad till kommunstyrelsen och nämnderna 
i Oxelösunds kommun. Granskningen omfattar inte de 
kommunala bolagen eller granskning av säkerhet i 
redovisningssystem.

En särskild uppföljning har skett av kommunens hantering av 
Covid-19. Under 2020 har revisorerna genomfört en fördjupad 
granskning av kommunens målstyrning. Målstyrningen följs 
därför enbart upp för vård- och omsorgsnämnden samt kultur-
och fritidsnämnden som inte ingick i nämnd granskning. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.1. Kommunens styrsystem 
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Kommunens styrsystem infördes 2006 och framgår 
under rubriken ”Budgetregler” i kommunens Mål och 
budget. Fullmäktige styr kommunkoncernens 
verksamheter genom Mål och budget, där vision, 
kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och 
elevpeng beskrivs. Noteras bör att mål även kan 
förekomma i andra dokument som fastställs av 
fullmäktige. Figur nedan är kommunens egna och 
den illustrerar kommunens styrsystem.

Vision 2025 anger den övergripande politiska 
viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i 
ett längre perspektiv. Utöver visionen styrs 
verksamheten av sex långsiktiga kommunmål:

• Mod och framtidstro

• Trygg och säker uppväxt

• God folkhälsa

• Trygg och värdig ålderdom

• Attraktiv bostadsort

• Hållbar utveckling. 

Verksamhetens främsta fokus anges genom ett flertal 
mätbara mål för respektive kommunmål. Utöver 
åtaganden som anges i mål och budget kan nämnderna 
och styrelsen, med restriktivitet, lägga till egna 
verksamhetsmål och uppdrag. 

Nämnderna ska innan det aktuella budgetåret, senast 
den sista december, fastställa en verksamhetsplan för 
hela budgetperioden 2020–2022. Nämnderna ska 
löpande under året rapportera eventuella avvikelser 
från ovanstående till kommunstyrelsen. 

I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ned 
och kompletteras med lämplig styrning i syfte att 
uppnå resultat i förhållande till kommunmålen. 
Nämnderna ska kommunicera vision, kommunmål och 
nämndmål så att samtliga i organisationen känner till 
dem och ser dem som styrande för sitt arbete.

I nämndernas uppdrag ingår att besluta om 
erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall 
förändringarna är av principiell vikt eller skulle kunna 
stå i strid med de mål som kommunfullmäktige 
beslutat ska åtgärderna underställas fullmäktiges 
prövning. 



2. Styrning i Oxelösunds kommun

2.2. Uppföljning
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Uppföljning

Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delår) och oktober, 
vilket framgår av budgetregler. För helåret görs ett bokslut med årsredovisning. Redovisningarna per mars, per april 
och per oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige.

I delårsrapporten och årsredovisningen sker uppföljning av kommunmål och eventuella nämndmål/särskilda satsningar 
eller uppdrag. 

Vid årsredovisningen följs målen upp av samtliga nämnder och i delårsrapporten följs genomförandegrad av aktiviteter 
kopplade till verksamhetsplanen upp. Av uppföljningarna ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket 
resultat som uppnåtts.

Av samtliga delårsrapporter framgår det att i de fall prognosen visar risk för bristande måluppfyllelse vid årets slut är 
det obligatoriskt att också redovisa vilka åtgärder som vidtas under resterande del av 2020.

Vid befarad eller konstaterad budgetavvikelse ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera 
uppföljningen och föreslå åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska göra omprioriteringar för att hålla sig 
inom tilldelad budgetram. Underskott, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

Efterlevnaden av policydokumentet för målstyrning och roller ska följas upp kontinuerligt och en årlig utvärdering ska 
ske på nämnds – och kommunstyrelsenivå. Kommunstyrelsen ansvarar för att en redogörelse av utvärderingen årligen 
lämnas till kommunfullmäktige. Policydokumentet redogör för förtroendevaldas och tjänstemäns roller i kommunen. 

Utöver ovan kan nämnderna besluta om egna uppföljningar utöver ”miniminivå”. Det kan exempelvis vara om 
nämnden vill följa upp den egna ekonomin någon ytterligare månad utöver vad som fastställts.



Reglementet anger kommunstyrelsen och nämndernas ansvar samt skyldigheter 
avseende intern kontroll, vilket redogörs för i nedanstående figurer.

2.3. Intern kontroll
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Kommunstyrelsen
► Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och 

för att upprätta en organisation för intern kontroll inom kommunen. 
► Kommunstyrelsen beslutar vid behov om anvisningar.
► Kommunstyrelsen ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och vid 

behov göra förbättringar med utgångspunkt i nämndernas rapporter. 
► Kommunstyrelsen ska informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala 

företagen. 

Nämnderna
► Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen och för att upprätta en 

organisation för intern kontroll inom sitt område. 
► Nämnden (eller den nämnden utser) beslutar om anvisningar på områden som 

kommunstyrelsen inte behandlat.
► Nämnderna ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt eget område två 

gånger per år och samtidigt rapportera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. 
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-09-05 beslutade kommunstyrelsen 
att godkänna en mall för internkontrollplan samt en process kring framtagande 
av internkontrollplan. Här framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska finnas 
med som underlag inför beslut om internkontrollplan. Förvaltningarna ska 
genomföra risk- och väsentlighetsanalysen och nämnderna ska välja 
kontrollmoment och besluta om planen. 

Mallen för hur internkontrollplanen ska vara utformad innefattar: rutin/system, 
kontrollmoment, kontrollansvarig, omfattning, frekvens, metod och vid 
avvikelse omgående rapportering till (d.v.s. vem som ska erhålla 
rapporteringen). Det finns en ”bruttolista” som ska bedömas utifrån risker och 
som ska resultera i nya kontrollområden för det kommande året.

Enligt processen ska kontrollmoment kategoriseras som varaktiga eller 
utbytbara kontroller. Varaktiga kontroller behöver alltid kontrolleras därför att 
de är väsentliga ur ett risk- och väsentlighetsperspektiv och innebär en större 
risk för verksamheten.

För hantering av utbytbara kontroller sker hänvisning till att återrapportering 
enligt reglementet ska ske två gånger årligen. Om nämnden vid den första 
uppföljningen har ett antal kontrollmoment som följts upp och fungerar bra ska 
dessa försvinna ur planen och nya kontrollmoment komma till.

Kommunstyrelsen ska, i enlighet med fastställda budgetregler, ge en samlad 
bedömning av hela kommunens arbete med intern kontroll i årsbokslutet.

2. Styrning i Oxelösunds kommun
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Kommunstyrelsens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av styrelsen samt 
vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2020-04-22 2020-05-27 2020-09-30 2020-11-25

Nämndens bedömning Positiv Positiv Positiv Positiv

Övrig ekonomisk uppföljning
► Framgår ej av styrelsens protokoll. Uppföljning inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt presenteras i avsnitt 4.2.

4. Kommunstyrelsen

4.1. Ekonomisk uppföljning 



4. Kommunstyrelsen

4.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Kommunallagen (6 kap. § 1) stipulerar kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt. Styrelsen ska enligt kommunallagen utöva 
uppsikt över kommunens nämnder och bolag. 

Styrelsen ska (6 kap. § 11) följa de frågor som kan ha 
effekt på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Enligt (6 kap. § 12) får kommunstyrelsen begära in 
yttranden och upplysningar som behövs för att kunna 
fullgöra sina uppgifter från övriga nämnder, beredningar 
och anställda i kommunen. 

I tabellerna redovisas kommunstyrelsens uppsikt under 
2020, fördelat på ekonomisk uppföljning och övrig 
uppföljning. 

Övriga ärenden

Avser Sammanträde Ärende

VON 2020-01-29 ► Styrelsen beslutar tillskjuta 3 750 tkr för drift- och personalkostnader. 

MSN 2020-03-16 ► Nämnden tilldelas ökad budget om 800 tkr med anledning av ökade driftskostnader för Gata/Park. Nämnden uppmanas i sin 
konsekvensbeskrivning inför 2021 göra en bedömning kring snöröjningskostnader för perioden. 

► Godkänna omfördelning av budgetram från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen på 383 tkr för delfinansiering 
av en projektledare som anställs av Kommunstyrelsen.

► Godkänner inte nämndens beslut om omfördelning av investeringsmedel. Styrelsen beslutar föreslå detsamma till fullmäktige. 

KFN 2020-11-25 ► Kommunstyrelsens antar förslag till beslut i kommunfullmäktige om biblioteksplan 2021–2023

Ekonomisk uppföljning av kommunen

Frekvens enligt 
styrmodell

Mars April
Augusti 
(delår)

Oktober

Datum för 
sammanträde

2020-04-22 2020-05-27 2020-09-30 2020-11-25

Nämndens 
bedömning

Negativt Negativt Positivt Positivt

Kommentar ► Uppföljningen fördelas för respektive verksamhet/nämnd. Samtliga 
redovisningar godkänns. 

► I november lämnas information med anledning av statens ersättning på grund 
av covid-19. Ersättning erhålls för hela sjuklönekostnaden för perioden april 
till och med juli. Från augusti till och med december ersätts en del av 
sjuklönekostnaden. Utbetalning om 6,5 mkr har skett till och med september 
och årsprognosen per oktober är 7,4 mkr.



4. Kommunstyrelsen

4.2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 
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Uppsiktsplikt

Avser Sammanträde Ärende

UN 2020-01-29

2020-03-16

2020-03-16-
2020-09-02

2020-09-02

► Styrelsen behandlar ärende där nämnden sökt utökat anslag för finansiering kopplat till ett enskilt barn. Avslag lämnades i mars
2019 och kommunchef fick i uppdrag att utreda finansieringsansvaret. Återrapportering sker i januari 2020. Nämnden ansvarar för 
samtliga kostnader även i de fall nämnden själv inte kan påverka orsaker till brukarens ökade behov. 

► I mars återremitteras avräkning av barn- och elevpeng då underlaget är felaktigt. Då kommunstyrelseförvaltningen kontrollräknat 
avräkningen konstateras att nämndens underlag är felaktigt.

► Information om byggnation av Oxelöskolan. 
► Utbildningsnämnden medges för verksamhetsåret 2020 bedriva verksamhet, som efter genomförande av föreslagna åtgärder leder 

till ett ekonomiskt underskott om maximalt 15,7 mkr. Nämnden ska fortsätta att arbeta för att nå en budget i balans. Planerade 
uppföljningsträffar mellan styrelsens arbetsutskotts och nämndens presidium utvidgas för 2020. Uppföljning av att redan beslutade 
besparingsåtgärder avlöper samt hur arbetet med att genomföra åtgärder för att nå budget i balans ska vara i fokus. Samma beslut
fattas vid styrelsens möte i september. Nämnden ska vid delårsbokslutet redovisa särskild redogörelse av status för fattade 
besparingsåtgärder och hur arbetet med att nå en budget i balans fortskrider. Information om de möten som skett under året går 
inte att följa av protokollen. 

► Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna den framtagna barn -och elevpengen för 2021 enligt underlag ”Barn och 
elevpeng 2021 i Oxelösunds Kommun”

Övrigt ► Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-08, § 28 om en utökad rapportering rörande räddningstjänstens verksamhet och ekonomi. I januari lämnas 
uppföljning av verksamhetsfrågor, ej ekonomi. I september följs även ekonomisk resultat för 2020 samt prognos för helåret upp. Positiv prognos. 

► I januari uppdras kommunchef under 2020 genomlysa egen verksamhet, med fokus på ekonomi, inköp, HR/personal, kansli, kommunikation-
/servicefunktion och stabsfunktion. 

► I mars ökas driftanslagen till nämnderna, vilket finansieras via anslagna medel hos finansförvaltningen. Det framgår inte om styrelsen beslutar enligt 
framskrivet förslag, men ”beslut skickas till” indikerar att så är fallet. 

► I september 2020 beslutar styrelsen föreslå fullmäktige teckna avtal med Nyköpings kommun om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för 
Nyköping och Oxelösunds kommuner. Avtalet gäller från och med 2020-01-01. Det är rimligtvis en felskrivning, men det går inte att utläsa av 
protokollens övriga innehåll.



Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-11-27

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas upp?

Ja, 6 rutiner med kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för uppföljning 
som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-27 
2020-10-23

Redovisas åtgärder vid uppföljning?

Ja. Fyra av sex kontrollmoment följs upp vid varje tillfälle. Vid uppföljningen i maj 
noteras inga avvikelser. Det framgår inte av underlag i kallelse hur kontrollen har 
genomförts. Vid uppföljning i oktober noteras avvikelser för tre av fyra kontroller. 

Åtgärder presenteras i protokoll och kallelse. En avvikelse avser kontroll av att 
fastställda befolknings- och verksamhetsprognoser stämmer överens med faktiska 
befolkningsuppgifter. Det finns inte någon rutin för den löpande uppföljningen och det 
kommenteras inte hur detta ska ske. Avvikelsen beskrivs utifrån befolkningstal. 

Har styrelsen rapporterat resultatet 
av den interna kontrollen till 
revisorerna?

Nej

EY Kommentar 
Enligt reglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. Styrelsen har inte rapporterat 
resultatet till revisorerna. 
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I detta avsnitt redovisas 
kommunstyrelsens uppföljning av den 
interna kontrollen. Frågorna till 
vänster i tabellen nedan utgör de 
områden som enligt 
kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 

4. Kommunstyrelsen

4.3. Intern kontroll 
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Kommunstyrelsens protokoll 

Sammanträde Ärende

2020-03-16 ► Muntlig information om kommunens beredskap rörande covid-19. Bl.a. information på hemsidan, inställda evenemang där riskgrupper ingick, leveransproblem 
till omsorgen, brist på skyddsutrustning. Inventering har även skett på omsorgsboenden. Skolan undersöker möjligheten till hemundervisning. 

2020-04-22 ► Styrelsen beslutar om att samtliga sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Muntlig information om kommunens arbete avseende pandemin. 

2020-05-27 ► Kommunchef informerar om smittskydd på restauranger och kommunens arbete med covid-19

2020-09-02 ► Kommunchef informerar om kommunens ”läge med corona”
► Ordförande informerar om digitalt besök av riksdagens talman för att prata om den demokratiska processen under pandemin. 

2020-10-21 ► Muntlig information utifrån pandemin
► Styrelsen fattar beslut om att anta remissvar till Justitieombudsmannen rörande klagomål mot kommunen och dess tjänstemän. I anmälan uppges att ett antal 

kommuner och Region Sörmland samordnat sin hantering avseende begäran från en journalist vid Sörmlands media den 9 april 2020 om att få ta del av 
sammanställningar av uppgifter som rör covid-19. 
• Delegationsbeslut om avslag att på begäran lämna ut allmän handling redovisas i september (beslutsdatum 26/5) och november (beslutsdatum 12/11).

2020-11-25 ► Muntlig information om smittläget i kommunens verksamheter
► Styrelsen beslutar föreslå fullmäktige om revideringar av arbetsordningar och reglementen med anledning av digitala möten. 

2020-12-09 ► I december beslutar styrelsen om fördelning av ersättning för sjuklönekostnader. För perioden april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, mellan 
augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen avser att återkomma till kommunstyrelsen med ett ärende om 
omfördelning av ersättning för sjuklön för perioden oktober – december. 

4. Kommunstyrelsen

4.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.1. Övergripande målstyrning 
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Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan antogs den 2019-12-18. Utifrån 
fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt 10 egna mål. 

För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. 

Kommunmål Antal nämndmål Antal mått till målen Kommer målvärdet uppnås 2020? Framgår åtgärd då målvärdet inte bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 1 1 Ja Ej tillämpligt.

Trygg och säker uppväxt 2 2
1 bedöms uppnås.

1 bedöms inte uppnås.
Ja.

God folkhälsa 2 2
1 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 
Ej tillämpligt. 

Trygg och värdig ålderdom 3 4 För samtliga bedöms det vara osäkert.
Ej tillämpligt, men osäkerheten hänger samman med 

svårigheter att få fram korrekt statistik. Samtal 
pågår med leverantör. 

Attraktiv bostadsort 0 0 Ej tillämpligt
Fullmäktige har angett fem mätbara mål, fyra av 

dessa avser kommunikation och service till 
medborgarna. Nämnden följer ej upp dessa. 

Hållbar utveckling 2 2
1 bedöms uppnås.

1 bedöms vara osäkert.

Ej tillämpligt. Mätvärdet hänger samman med 
andelen hushåll med försörjningsstöd. Pandemins 

påverkan på arbetsmarknaden minskar möjligheten 
att få arbete och egenförsörjning.

EY Kommentar 

Vi ställer oss frågande till att nämnden väljer att inte följa upp fullmäktiges mål för en attraktiv bostadsort. Samtliga, undantaget ett mål 
rörande förskoleplaneringar berör även nämndens ansvarsområden. 

Vid sitt sammanträde i december behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. I samband med 
uppföljning av mål och åtaganden i delårsbokslutets konstateras att det finns förutsättningar för att måluppfyllelsen kan bedömas vara 
god för verksamhetsåret 2020. Måluppföljningen framgår inte av nämndens protokoll. 



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.2. Ekonomisk uppföljning 
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Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2020-04-28 2020-05-26 2020-09-22 2020-11-24

Nämndens bedömning Negativ Negativ Negativ Negativ 

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Nej, till förvaltningschefer och 
verksamhetsekonom.

Nej, till 
förvaltningschefer och 
verksamhetsekonom. 

Ja, till KSF för åtgärd.
Nej, till förvaltningschefer 
och verksamhetsekonom.

Övrigt ► I februari lämnas muntlig information om omställningsarbete inom särskilt boende för en budget i balans. Muntlig information 
lämnas även i mars och augusti. Innehåll och åtgärder framgår inte av protokoll. 

► Vid avvikelser per den sista mars och april framgår inte åtgärder av ärendet. I maj presenteras dessa dock under uppföljning av 
besparingsuppdrag (se nedan). 

► I maj återrapporteras besparingsuppdrag utifrån verksamhetsplan. Social- och omsorgsförvaltningen når sparbetinget om 
100% (156%), för äldreomsorgsförvaltningen är samma procentandel 16%. Samlat sparbeting uppgår till 56%. Vidare åtgärder 
framgår av protokoll, de är inte beloppsatta. Rapporteringen godkänns. Besparingsarbetet redovisas även i september och 
november. Samlad sparkvot uppgår till 93% respektive 99%, exklusive merkostnader för covid-19, vilket är avsevärda 
förbättringar mot resultatet i maj. 

► Vid sammanträdet i maj återrapporteras även arbetet utifrån den genomlysning som extern konsult genomfört med fokus på 
kostnader och nyckeltalsuppföljning. Det saknas tillförlitlig data ur hemtjänstens verksamhetssystem, detta har påtalats hos 
systemleverantören som ska hantera bristerna. I september mottar nämnden uppföljning om att missnöje kvarstår och att 
kravställan ska skickas till leverantören. 

► Vid delårsrapporteringen lyfts ekonomiska svårigheter och utmaningar med anledning av rådande pandemi. Merkostnader har 
särredovisats och nämnden förväntas få ersättning för dessa. Det framgår inte hur stor del av det negativa resultatet som är 
hänförligt till merkostnader utifrån pandemin. Prognosen förutsätter dock att merkostnader till följd av pandemin kommer 
ersättas. Ackumulerat resultat om -4,8 mkr och helårsprognos om -2 mkr är därför villkorat. Det framgår att ett 
omställningsarbete pågår i relation till nämndens besparingsarbete. 



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.3. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-11-28

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 8 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern 
kontroll skett två gånger under 
2020?

Ja
2020-08-26 avser perioden januari-april 
2020-11-24 avser perioden maj-september

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i augusti framkom avvikelser och åtgärder presenteras för 
dessa. Vid uppföljning i oktober följs sju kontrollområden upp. Åtgärdsbehov 
framgår av protokoll. Ytterligare information om åtgärder framgår av underlag 
i kallelsen. 

Har styrelsen rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Enligt reglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 
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I detta avsnitt redovisas vård- och 
omsorgsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollen. Frågorna till vänster i tabellen nedan 
utgör de områden som enligt kommunstyrelsens 
anvisningar och mallar ska ingå i 
internkontrollplanen. 



5. Vård- och omsorgsnämnden

5.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträde Ärende
2020-02-26 ► Muntlig information om att en pandemiplan ses över och revideras. 
2020-03-25 ► Muntlig information om ”läget inom verksamheterna” med anledning av covid-19
2020-04-28 ► Muntlig information om covid-19 och nuläget inom verksamheterna och personalsituation. 

► Ordförande informerar om dialog med ordförande i regionen med anledning av covid-19.
► Beslut: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställning av insatser från andra kommuner till personer med tillfällig vistelse i Oxelösunds kommun enligt 2 

kap. 6§ socialtjänstlagen inte ska verkställas. Av sammanfattning till ärendet framgår att nämndens verksamhetsområde är tungt belastat med anledning av 
hög sjukfrånvaro. Kommuner ska i enlighet med HSLF-FS 2020:12 vidta de åtgärder som krävs för att begränsa smittspridningen. Genom att inte verkställa 
beställningar från andra kommuner begränsas äldre människors kontakt med andra människor. Nämnden fullgör inte sina skyldigheter enligt 2 kap. 6§
socialtjänstlagen om beslut fattas om att inte verkställa beställningar. Förvaltningen anser ändå att åtgärden är rimlig sett till pågående pandemi och 
kommunens skyldighet att vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen samt minska belastningen på förvaltningens verksamheter. Ärendet expedieras 
enbart till förvaltningschef. 

2020-05-26 ► Muntlig information om ”läget i verksamheterna”
► Laglighetsprövning: Nämndens beslut om att inte verkställa insatser beställda av annan kommun enligt 2 kap. 6§ har överklagats till förvaltningsrätten och en 

laglighetsprövning av beslutet är begärd. Nämnden motsätter sig överklagandet. Av sammanfattning av ärendet framgår bl.a. att nämnden har varit medveten 
om att beslutet innebär att kommunen inte fullgör sina skyldigheter och motsätter sig inte att beslutet i vanliga fall skulle vara lagstridigt. Pågående pandemis 
påverkan på personaltillgången skapar dock en osäkerhet som nämnden menar i normalfallet inte är aktuellt. Nämnden kan inte säkerställa att sommargäster 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Det saknas dock lagstöd för kommunen att göra prioriteringar av socialtjänstinsatser. Efter nämndens beslut i april har SKR 
kommit med en vägledning för denna typen av ärenden. Av den framgår att en dialog ska föras mellan vistelsekommun och bosättningskommun. 
Vistelsekommun har då en möjlighet att neka verkställighet. Bosättningskommunen kan då säga nej till att verkställa insatser i en annan kommun och den 
enskilde får fortsatt hjälp i sin ordinarie bostad. Nämnden lyfter att det inte finns någon garanti för att alla kommer följa vägledningen. Ett exempel lämnas om 
en annan kommun där beslut om att inte verkställa insatser beställda av annan kommun har upphävts av förvaltningsrätten då det strider mot lag. Ärendet 
expedieras enbart till förvaltningschef. 

2020-08-26 ► Rekommendationerna gällande covid-19 gäller fortfarande för nämndsammanträden. 
► Muntlig information om ”coronaläget” och sjukfrånvaron i verksamheterna. 

2020-09-22 ► Muntlig information om ”coronaläget” och sjukfrånvaron i verksamheterna. 
2020-11-24 ► Muntlig information om ”coronaläget” och personalsituationen i verksamheterna.
2020-12-16 ► Muntlig information om ”coronaläget” och personalsituationen. 

► Begäran avslås: Ledamot föreslår att nämnden ska behandla ett ärende om att ge äldreomsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en rapport om pandemin. 
► Delegationsbeslut (Ordförandebeslut): 

2020-11-09 Nedstängning av verksamhet växelvård inom äldreomsorg till och med 30 november 2020
2020-11-09 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden till och med 2020-11-30
2020-11-26 Införande av användning av munskydd vid alla ansiktsnära kontakter till och med 2021-01-31
2020-11-26 Nedstängning av verksamhet för växelvård inom äldreomsorg till och med 2021-01-31 
2020-11-26 Besöksrestriktioner på vård- och omsorgsboenden till och med 2021-01-31 



6. Kultur- och fritidsnämnden

6.1. Övergripande målstyrning
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Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan antogs den 2019-12-11. Utifrån fullmäktiges sex kommunmål har nämnden fastställt nio egna mål. 

För respektive mål anges mått med angivet ingångsvärde och målvärde. Vi noterar att nämnden enbart sammanträder vid fem tillfällen under 2020. Enligt 
uppgift sammanträder nämnden vanligtvis vid sex sammanträden per år. För 2020 blev decembermötet framskjutet till den 13 januari 2021. Ett möte under 
våren ställdes in, efterföljande möte var istället extra långt. 

Kommunmål Antal nämndmål
Antal mått till 

målen
Kommer målvärdet uppnås 2020?

Framgår åtgärd då målvärdet inte 

bedöms uppnås? 

Mod och framtidstro 1 5
4 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 
Ej tillämpligt. 

Trygg och säker uppväxt 2 3
2 bedöms uppnås.

1 bedöms vara osäkert.
Ej tillämpligt. 

God folkhälsa 2 3 Samtliga bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

Trygg och värdig ålderdom 1 1 Bedöms vara osäkert. Ej tillämpligt. 

Attraktiv bostadsort 2 4

2 bedöms uppnås. 

1 bedöms vara osäkert. 

1 bedöms inte uppnås. 

Nej, målvärdet är dock kopplat till fysiska 

aktiviteter som ställts in med anledning 

av covid-19. 

Hållbar utveckling 1 1 Målet bedöms uppnås. Ej tillämpligt. 

EY Kommentar 

Nämnden bryter inte ner fullmäktiges mål i sin verksamhetsplan och följer inte upp några indikatorer i delårsbokslutet. Samtliga
kommenteras dock utifrån genomfört arbetet. I samband med uppföljning av delårsbokslutet bedöms måluppfyllelsen uppgå till 
85 %. Flera målvärden är knutna till aktiviteter och evenemang. Med anledning av pandemin uppges det finnas små möjligheter 
att vidta åtgärder för att nå målen under året. Särskilt med hänsyn till gällande restriktioner om exempelvis max 50 personer vid 
offentliga sammankomster. 

Vid sitt sammanträde i november behandlade nämnden målstyrning och roller i enlighet med kommunens policy. 



6. Kultur- och fritidsnämnden 

6.2. Ekonomisk uppföljning 
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Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av 
nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde Nämnden sammanträder ej 2020-05-19 2020-09-15 2020-11-17

Nämndens bedömning Ej tillämpligt Positiv Positiv Negativ

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ej tillämpligt Ja, till KSF

Delvis, till KSF för åtgärd. 
Enligt styrmodellen ska 

delårsrapporteringen ska 
delges KF. 

Ja, KSF

Övrigt ► Pandemins påverkan på kultur- och fritidsnämnden tydliggörs i den ekonomiska uppföljningen. 

► Per den sista april noteras att föräldraledighet och sjukfrånvaro på deltid inte varit möjligt att ersätta fullt ut samt att 
budgeterade lönehöjningar har uteblivit på grund av pandemin. Idrotts- och fritidsanläggningar har haft lägre intäkter. 
Driftkostnaderna har av samma anledning varit lägre vilket gör att verksamheten visar en positiv avvikelse. Fritidsgården visar 
ett underskott då timvikarier har behövt anställas på grund av personal som tillhör riskgrupp samt fältarbete. Minskat antal 
besökare samt uteblivna bokningar har genererat lägre intäkter för bland annat café, försäljning samt uthyrning. Intäkterna för 
försäljning (café / evenemang) och uthyrning (Koordinaten / mobil scen /idrottsplatsen) har varit lägre än budgeterat som en 
följd av pandemin, -0,2 mkr. Kostnaderna har också varit lägre än budgeterat. Främsta orsaken är lägre personalkostnader, 
+0,2 mkr.

► I oktober visar idrotts- och fritidsanläggningar en negativ avvikelse på -128 tkr. Café/uthyrning har haft en halvering av 
intäkter i jämförelse med budget och den negativa avvikelsen efter oktober är -192 tkr. En stor del av verksamheterna har en 
hög andel extern intäktsfinansiering. 

► Det är personalkostnader som står för den största budgetavvikelsen, +331 tkr. Anledning är deltidssjukskrivningar samt 
föräldra- och tjänstledigheter på deltid som inte varit möjligt att ersätta med vikarier fullt ut. I oktober beslutar nämnden om
ett inköps- och vikariestopp. De nya skärpta lokala allmänna råden gör att det inte finns några möjligheter att öka intäkterna.



6. Kultur- och fritidsnämnden 

6.3. Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämnden
Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-12-11

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 5 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-19 
2020-11-17

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom 1 avvikelse för 1 av de 3 kontrollmoment 
som följdes upp. Avvikelsen avsåg uppföljning av att rutinen vid försäljning av 
konst efterföljs. 2 av tre kontrollmoment ska följas upp vid uppföljningen i 
november. Ett av dessa är det kontrollmoment som visade på avvikelse. Åtgärd 
framgår ej av protokoll, men av underlaget i kallelsen.

Vid uppföljning i oktober följs övriga kontrollmoment inklusive de två från 
uppföljningen i maj. Samtliga anges vara godkända. 

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. 
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I detta avsnitt redovisas kultur- och 
fritidsnämndens uppföljning av den interna 
kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



6. Kultur- och fritidsnämnden 

6.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende
2020-05-19 ► Muntlig information med anledning av pandemin

► Muntlig information om sjukskrivningstal i kommunen
► Beslut om att hålla nämndens sammanträden stängda givet rådande pandemi (§17)
► Vid tertialrapportering framgår ekonomiska följder av pandemin, se särskilt avsnitt om ekonomisk uppföljning. 

2020-11-17 ► Läget i förvaltningen och verksamheterna med anledning av covid-19
► Personalläget med anledning av covid-19

Kommentar ► Nämnden mottar uppföljning vid två av fyra sammanträden under 2020. Ett beslut fattas enligt ovan. Samtliga ärenden framgår i punktform. Det 
går av protokollen inte att utläsa vad som informerats om utöver vad som anges ovan. 



7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

7.1. Ekonomisk uppföljning 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen 
behandlades av nämnden samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde
Nämnden sammanträder ej i 

april
2020-05-25 2020-09-29 2020-11-17

Nämndens bedömning Ej tillämpligt Positiv Positiv Positiv

Expedieras till KS/KF 
enligt budgetregler

Ej tillämpligt Ja, till KSF

Ja, till KSF för åtgärd. 
Enligt styrmodellen ska 
delårsrapporteringen 

delges KF. 

Ja, KSF

Övrigt
► I januari och augusti lämnas muntlig information om ekonomin, övrig information framgår inte. 

► Muntlig information om orsaker till överdrag på investeringar, övrig information framgår inte. 



7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

7.2. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-12-17

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 6 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Nej

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Delvis, för tre kontrollmoment anges ”enheterna” 

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-25 
2020-11-17

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Nej. Vid uppföljning i maj godkändes samtliga kontroller undantaget en. Denna 
var hänförlig till att kontroll inte genomförts. Vid uppföljningen i december har 
samma kontroll fortfarande inte genomförts. En annan kontroll har ej 
genomförts med hänvisning till hög arbetsbelastning. 

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Ja, för kännedom. 

EY kommentar 

Det framgår inte till vem uppföljning och att hela enheten är ansvarig kan 
tydliggöras. Vi kan av underlaget inte utläsa varför kontroll av 
inköp/upphandling inte genomförts. Vi noterar att nämnden godkänner båda 
uppföljningarna. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



7. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

7.4. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende
2020-03-18 ► Muntlig information om löpande möte med kommunledningen med anledning av covid-19
2020-06-16 ► Nämnden beslutar om revidering av delegationsordning med anledning om regeringens proposition om ny lag gällande smittskyddsåtgärder. 

Beslutet villkoras med hänsyn till att riksdagen fattar beslut om ny lagstiftning. Ett nytt avsnitt (23) har lagts till och avser enligt underlag i 
kallelsen totalt 21 delegationsbeslut. Ärenden avser exempelvis beslut om föreläggande att vidta smittskyddsåtgärder och möjl ighet att förena 
detta med vite. Regeringens förslag innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra 
spridning av det covid-19. Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar tillsyn och får meddela de 
förelägganden och förbud som behövs för att lagen och anslutande föreskrifter ska följas. Lagen förväntas träda i kraft 2020-07-01, vilket 
innebär att föreslagen ändring gäller från och med då och förutsätter att regeringen fattar beslut enligt lagt förslag. Förslagen på revidering 
bygger på framtaget förslag från SKR. 

► Muntlig information om sjukfrånvaron 
Kommentar ► Av återrapporterade delegationsbeslut i nämndens protokoll går det inte att utläsa om delegationsrätten enligt beskrivningen ovan nyttjats. 

► Information om personal och sjukfrånvaro lämnas vid samtliga sammanträden



8. Utbildningsnämnden

8.1. Ekonomisk uppföljning 
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Utbildningsnämndens ekonomiska uppföljning framgår av nedanstående tabell. I tabellen anges det vilket datum den ekonomiska uppföljningen behandlades av nämnden 
samt vilken bedömning som gjordes av möjligheten att nå en budget i balans.

Ekonomisk uppföljning

Frekvens enligt styrmodell Mars April Augusti (delår) Oktober

Datum för sammanträde 2020-04-27 2020-05-25 2020-09-21 2020-11-23

Nämndens bedömning Negativ Negativ Negativ Negativ

Expedieras till KS/KF enligt 
budgetregler

Nej, enbart till 
förvaltningschef 

Nej, enbart till 
förvaltningschef 

Ja
Nej, enbart till 

förvaltningschef 

Övrig uppföljning och 
kommentarer

► I januari återremitterar nämnden förvaltningens förslag. Uppdrag lämnas om att utarbeta en budget i balans. En redovisning av
kostnadsökningar ska presenteras. Utbildningschef får i uppdrag att genomföra åtgärder för att minska kostnader för verksamheten
om totalt 12 000 tkr. Vilka åtgärderna är framgår inte av protokollet. 

► I januari får utbildningsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda hur skollokalerna kan renoveras och omorganiseras till en F-9 
organisation. Syftet med en sådan omorganisation är bl.a. att bli mer resurseffektiva och höja kvaliteten i undervisningen. 
Återrapportering sker i mars med alternativa förslag. Informationen godkänns men några beslut fattas inte. I april beslutar nämnden 
om nytt uppdrag rörande skolorganisation, fokus ska avse det pedagogiska perspektivet och vilket lokalbehov och geografiska 
förutsättningar som finns. Utredningen godkänns vid sammanträdet i maj. Beslut med grund i genomförd utredning fattas ej. I 
augusti lyfts förskole- och skolorganisationen på nytt. Informationen godkänns men beslut fattas ej. I november fattar nämnden 
beslut om ny förskole- och skolorganisation, enligt förslag den 17 november 2020. 

► Per den sista mars visar nämnden negativt resultat, men en årsprognos enligt budget, alltså -15,7 mkr. Inga åtgärder presenteras. 
Nämnden fastställer utarbetat förslag till budget 2020 och föreslår fullmäktige medge nämnden att bedriva underskott om maximalt
15,7 mkr. Samtidigt får utbildningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet med att identifiera åtgärder. Dessa ska återkopplas vid 
varje nämnd. KF återremitterade ärende med motiveringen att nämnden skulle ta fram en konsekvensbeskrivning. I juni fattas nytt 
beslut om förslag till fullmäktige om att nämnden ska medges gå med underskott om maximalt 15,7 mkr. Av protokollen kan vi inte 
se att åtgärder tagits fram, beslutats om eller genomförts. 

► I augusti meddelas att budgethanteringen ska ses över för att skapa en tydligare resurstilldelning, informationen godkänns. Vid 
sammanträdet i september finns ”Resursfördelningen 2021” med som en informationspunkt. Muntlig information om ekonomin 
lämnas vid sammanträdet i februari och augusti, övrig information eller åtgärder framgår inte. 

► I november presenteras resultat av extern konsultrapport rörande utveckling av barn- och elevpeng. Rektorer upplever ej 
budgetprocessen som tydlig. Förvaltningen och ekonomienheten har sett över resursfördelningen. Rektorer ska få ett tydligt verktyg 
för att kunna arbeta med sin egen budget. Nämnden beslutar föreslå fullmäktige om att godkänna framskrivet förslag. 



8. Utbildningsnämnden

8.2. Intern kontroll

Intern kontroll

Internkontrollplan antagen 2019-12-16

Anges vilka rutiner samt vilka 
kontrollmoment som ska följas 
upp?

Ja, 6 kontrollmoment.

Framgår omfattningen på 
uppföljningen och med vilken 
frekvens uppföljning ska ske?

Ja, frekvens anges.

Framgår till vem 
avvikelserapportering ska ske?

Ja

Anges vilken metod för 
uppföljning som tillämpas?

Ja

Framgår kontrollansvarig? Ja 

Har uppföljning av intern kontroll 
skett två gånger under 2020?

Ja
2020-05-25 
2020-12-14

Redovisas åtgärder vid 
uppföljning?

Ja. Vid uppföljning i maj framkom 3 avvikelser, 3 kontroller godkändes. För de 3 
kontroller som inte godkändes framgår åtgärder av underlag i kallelse. Vid 
uppföljning i december framgår att 5 av 6 kontroller godkänns. Åtgärd framgår 
för den kontrollpunkt som ej godkänns.

Har nämnden rapporterat 
resultatet av den interna 
kontrollen till revisorerna?

Nej

EY kommentar 
Enligt internkontrollreglementet ska uppföljning ske 2 gånger per år. Nämnden 
har inte rapporterat resultatet till revisorerna. 
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I detta avsnitt redovisas miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av den 
interna kontrollen. 

Frågorna till vänster i tabellen utgör de områden 
som enligt kommunstyrelsens anvisningar och 
mallar ska ingå i internkontrollplanen. 



8. Utbildningsnämnden

8.3. Sammanställning av ärenden rörande covid-19
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Protokollgenomgång

Sammanträde Ärende

2020-03-27

► Nämndens sammanträden hålls stängda tillsvidare med anledning av covid-19. 
► Muntlig information lämnas rörande beslut att bedriva distans- och fjärrundervisning på campus samt planerad distansundervisning för 

årskullarna 3-9. Eleverna tränas i distansundervisning i klassrumsmiljö.
► Muntlig information lämnas rörande bedömning av barn till personer med samhällsviktiga jobb och hantering av kostnader knutet till pandemin. 

Övrig information framgår ej. 
► Den 18/3 fattade utbildningschef och rektor beslut om att alla elever erbjuds distansundervisning som en följd av covid-19. Det finns en grupp 

elever som inte har tillgång till digitala hjälpmedel och som har svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Dessutom finns det en 
grupp som ej har förmågan att tillgodogöra sig densamma. Nämnden ställer sig bakom fattat beslut och ger ordförande i uppdrag att fatta beslut 
om att ha viss platsundervisning på Campus. 

2020-04-27

► Delegationsbeslut: Ordförande fattar beslut om att öppna Campus för mindre grupper
► Muntlig information lämnas av tf. förvaltningschef rörande hemundervisning med anledning av covid-19. Det framgår inte vilka årskurser det 

gäller. 
► Muntlig information om frånvaro bland personal och elever.

2020-06-16 ► Beslut om att öppna Campus för undervisning på plats.

2020-09-21 ► Muntlig information om covid-19 i verksamheterna. 

2020-11-23 ► Muntlig information om covid-19 i verksamheterna.



9. Svar på revisionsfrågor
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Revisionsfrågor Svar 

Har kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt att 
verksamheten styrs utifrån de mål 
och riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämt?

Delvis. Både kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har antagit verksamhetsplaner innan den sista december enligt fullmäktiges 
anvisning. Enligt budgetregler kan nämnderna lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag med restriktivitet. De två nämnderna har antagit 9-10 
nämndmål vardera. Vi noterar att vård- och omsorgsnämnden inte har antagit egna mål eller brutit ned fullmäktiges mål rörande ”Attraktiv 
bostadsort”. Detta noterade revisorerna även vid den grundläggande granskningen 2019. För målet har fullmäktige angett fem mätbara mål, varav 
fyra avser kommunikation och service till medborgarna, där även nämnden kan anses ha en betydande roll för en god måluppfyllelse. 

Nämnderna följer upp målen i samband med delårsbokslutet. Även om fullmäktiges mål (vilka i den fördjupade granskningsrapporten beskrivs som 
indikatorer) inte omhändertas inom ramen för nämndernas verksamhetsplaner, noterar vi att dessa kommenteras i kultur- och fritidsnämndens 
delårsbokslutet, vilket är positivt. 

För flera mål framgår det vara osäkert om måluppfyllelse uppnås för året. För båda nämnderna är det framförallt covid-19 som påverkar 
måluppfyllelsen, då flera av de aktiviteter som skulle ha genomförts har ställts in. För dessa anges inte heller åtgärder i de fall då målet inte bedöms 
kunna uppnås. 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder bedöms/kommenteras inte särskilt i denna rapport. 

Har kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll, det vill säga 
i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt 
kommunala anvisningar?

Delvis. Samtliga har upprättade internkontrollplaner som följs upp minst en gång årligen. Enligt reglementet ska dock uppföljning ske två gånger 
årligen. Kommunstyrelsen och utbildningsnämnden expedierar inte uppföljningen av intern kontroll till kommunens revisorer i enlighet med 
internkontrollreglementet. 

Vi noterar att samtliga internkontrollplaner ser olika ut och huruvida ansvar för kontroller läggs på en funktion eller en enhet varierar. Bedömda risker 
framgår enbart av utbildningsnämndens plan. 

Huruvida åtgärder tydliggörs i protokoll varierar, men för samtliga, undantaget miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Det avser dock två kontroller 
som inte genomförts, varav en beskrivning framgår för den ena. 

Har kommunstyrelsen och 
nämnderna säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering, det vill 
säga i enlighet med kraven i 
kommunens styrmodell?

Delvis. Styrelsen och samtliga nämnder undantaget miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har följt upp den egna 
ekonomin per mars, april, augusti och oktober i enlighet med angiven miniminivå i fastställda budgetregler. De två nämnderna har ej sammanträtt i 
april, varför uppföljningen per sista mars uteblivit.

För utbildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tre av fyra månatliga ekonomiska uppföljningar inte expedierats till kommunstyrelsen. 
Detta noterade revisionen även vid den grundläggande granskningen 2018 och 2019. 



10. Källförteckning

Dokument:

► Reglemente för intern kontroll

► Mål och budget 2020–2022

► Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020

► Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020

► Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2020

► Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2020

► Kommunstyrelsens internkontrollplan 2020

► Kultur- och fritidsnämndens internkontrollplan 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2020

► Utbildningsnämndens internkontrollplan 2020

► Vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2020

► Kommunstyrelsens protokoll 2020

► Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020

► Utbildningsnämndens protokoll 2020

► Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2020

► Delårsrapport Oxelösund 2020

► Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2020

► Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delårsrapport 2020

► Utbildningsnämndens delårsrapport 2020

► Vård- och omsorgsnämndens delårsrapport 2020
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Kommunstyrelsen

Revisionsrapport 2020 - Granskning av kommunens styrning
och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om kommunens
affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern
upphandling.

Återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag kring ett förändrat reglemente avseende
respektive parts ansvar för ny- och ombyggnationer av kommunens lokaler.

2. Sammanfattning
Revisionen har gjort en granskning av kommunens uppdrag som är utlagda på det
kommunala fastighetsbolaget Kustbostäder i Oxelösund AB (Kustbostäder). De uppdrag
som ingår i granskningen är fastighetsförvaltningen, gata/park uppdraget, driften av
småbåtshamnarna och driften av Ramdalens IP. Revisionen rekommenderar
kommunstyrelsen följande:

Att upprätta avtal mellan kommunen och Kustbostäder som tydligt reglerar
affärsförhållandet gällande förvaltningen av kommunens lokaler, gata/park uppdraget och
driften av kommunens småbåtshamnar.

Föreslå kommunfullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt att
kommunstyrelsens och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen tydliggörs
avseende respektive parts ansvar för fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt
gata/park uppdraget.

Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling.

Kommunstyrelseförvaltningen delar revisionens bedömningar att ovanstående
rekommendationer behöver genomföras, men det viktiga är i vilken ordning
rekommendationerna genomförs. Den rekommendation som det är viktigast att börja med
handlar om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling. Detta för att kommunen och de kommunala bolagen skall
få klarhet i vilken juridisk situation de befinner sig i gentemot lagen om offentlig
upphandling (LOU) innan de skriver på ett eventuellt avtal.

Kommunstyrelseförvaltningen delar revisionens rekommendation kring behovet av att
tydliggöra parternas ansvar kring ny- och ombyggnationer i kommunstyrelsens reglemente.
Resterande delar av organisationen kring fastighetsförvaltningen kommer att klargöras i
ärendet som avser förvaltarprocessen.
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3. Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen delar revisionens bedömningar att ovanstående
rekommendationer behöver genomföras men det viktiga är i vilken ordning
rekommendationerna genomförs. Den rekommendation som det är viktigast att börja med
handlar om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med
kriterierna för intern upphandling. Detta för att kommunen och de kommunala bolagen skall
få klarhet i vilken juridisk situation de befinner sig gentemot lagen om offentlig upphandling
(LOU) innan de skriver på ett eventuellt avtal.

För att kommunen ska få köpa tjänster av Kustbostäder utan föregående upphandling
krävs det att vissa kriterier är uppfyllda, de s.k. ”Teckal-kriterierna”. ”Teckal-kriterierna”
behandlar ägarförhållande, kontrollkriteriet samt verksamhetskriteriet. Kriterierna innebär
följande:

Ägarförhållande

Det får inte finnas något privat ägarintresse i den part som är leverantör, i detta fall
Kustbostäder.

Kontrollkriteriet

Den upphandlande myndigheten (kommunen) utövar en kontroll över leverantören som
motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning.

Verksamhetskriteriet

I fall leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den
upphandlande myndigheten, får denna verksamhet endast vara av marginell karaktär. Med
marginell karaktär menas att kommunen ska stå för minst 80 % av leverantörens
omsättning.

Eftersom det idag råder en osäkerhet kring om kontroll- och verksamhetskriteriet är
uppfyllda och revisionen i sin granskningsrapport också visade en osäkerhet kring om
Teckal-kriterierna är uppfyllda bör en oberoende utredning genomföras av de avtals- och
affärsförhållanden som Oxelösunds kommun har gentemot Kustbostäder är förenliga med
lagen om offentlig upphandling (LOU) innan övriga rekommendationer verkställs.

Oxelösunds kommun befinner sig i en period av stor omvandling. Delar av lokalerna har ett
omfattande underhållsbehov och är ineffektiva att bedriva dagens verksamhet i.
Befolkningen har ökat de senare åren och kommer förmodligen att fortsätta att öka,
samtidigt som antalet äldre kommer att öka under de kommande åren. Detta gör att det är
viktigt att den kommunala fastighetsförvaltningen ligger nära den kommunala
verksamheten och hela tiden är medveten om den kommunala organisationens behov av
lokaler både på kort och lång sikt. Utifrån dessa behov utvecklade
kommunstyrelseförvaltningen lokalbehovsprocessen tillsammans med förvaltningarna.
Detta för att ha en lokalplanering på kort och lång sikt och för att kunna fatta rätt beslut för
framtiden med bättre framförhållning än tidigare.

När investeringarna för ett par år sedan vid ett par tillfällen hade några kraftiga överdrag
gentemot budget bland annat vid ombyggnationen av Drivhuset gav kommunstyrelsen
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av investeringsprocessen. Resultatet av
denna revidering har redovisats för kommunstyrelsen och vid omarbetningen av
investeringsprocessen övertog kommunen ansvaret för samtliga större investeringsprojekt.
Sedan omarbetningen har de fastighetbaserade investeringsprojekten i allt väsentligt hållit
sig inom beslutade belopp eller så har kommunstyrelsen i förväg tagit ställning till ändring
av investeringsbudget då oförutsedda kostnader inom investeringsprojektet har uppstått.
Kommunstyrelseförvaltningen delar därför revisionens rekommendation att parternas
ansvar kring ny- och ombyggnationer behöver tydliggöras i kommunstyrelsens reglemente.
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Resterande delar av organisationen kring fastighetsförvaltningen kommer att klargöras i
ärendet som avser förvaltarprocessen.

Kommunstyrelseförvaltningen delar också revisionens bedömning att avtal behövs i de
delar där kommunen och de kommunala bolagen delar tjänster med varandra förutsatt att
detta är förenligt med LOU. Därför startades också ett arbete i början på 2020 kring flera
avtal mellan kommunen och Kustbostäder. Ett flertal av de mindre komplexa avtalen
färdigställdes under 2020, bland annat avtal avseende IT, växel, intranät/ Origo,
hemsida/extern webb och posthantering. Därefter har arbetet med pandemins effekter inom
kommunens olika verksamheter varit tvunget att prioriteras av kommunledningen vilket har
medfört att arbetet med de mer komplexa avtalen (fastighetsförvaltningen av kommunens
lokaler, gata/parkuppdraget och driften av småbåtshamnarna) ej har slutförts

Sammanfattningsvis kommer processen kring ev. avtalshantering för resterande uppdrag
till Kustbostäder att behöva startas när den juridiska situationen kring intern upphandling är
klarlagd via en oberoende utredning. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår också att ett
uppdrag ges att via kommunstyrelsens reglemente tydliggöra parternas ansvar för ny- och
ombyggnationer där kommunstyrelsen ges ansvaret för ny- och ombyggnationer.
Resterande delar av organisationen kring fastighetsförvaltningen kommer att klargöras i
ärendet som avser förvaltarprocessen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-27

Revisionens missiv kring granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till
kustbostäder.

Revisionsrapport granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till
Kustbostäder.

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef ekonomichef

Beslut till:
Revisionen (FK)

Kommunchefen (FÅ)

Kustbostäder i Oxelösund AB (FK)

Ekonomichefen (FK)



 
Revisorerna 

Till:       För kännedom:  

Kommunstyrelsen,     Kommunfullmäktige   

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden  

Granskning av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning med syftet att bedöma 
om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av 
de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra uppdrag till Kustbostäder i 
Oxelösund AB. 

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders uppdrag 
rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av Gata/Park samt driften 
och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget däremot 
definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera uppdrag har utvecklats under senare år och vår 
bedömning är att det finns en ändamålsenlig uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag 
som säkerställer en tillräcklig informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser. 

Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa specificerar 
ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller annat styrande dokument 
som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns ett avtal, trots ett snart sex år 
gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att upprätta ett sådant, gör avsaknaden av ett 
avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
reglemente behöver revideras med förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande 
reglemente uttrycker enbart att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar 
innebär.  

Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och planerar att ta ett 
ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens 
reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår 
bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar 
för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande 
uppdrag inte finns tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett 
större ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt råder 
samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är enligt vår mening en 
allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram avtal med 
Kustbostäder. 

Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av kommunens 
småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal som reglerar affärsrelation 
med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en fastställd avtalsperiod medför svårigheter 
för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.  

Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad ansvarsfördelningen 
mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för uppföljning av uppdraget som dock inte 
efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med Kustbostäder säkerställa att uppföljningen 
utvecklas.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande gällande 
fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens småbåtshamnar.  

 Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar för 
fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.  

 Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för 
internupphandling.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att: 

 Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av Ramdalens IP. 

 

 



 
Revisorerna 
Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder och kommunstyrelsen. Revisorerna önskar svar 

från granskade nämnder och kommunstyrelsen senast den 15 maj 2021. 

Oxelösund den 20 januari 2021 

För kommunrevisorerna 

 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 

Ordförande    Vice ordförande 

 

Skrivelsen har godkänts via e-post i enlighet med SKR:s instruktioner. 



Revisionsrapport 2020 

 Genomförd på uppdrag av revisionen 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oxelösunds kommun 

Granskning av kommunens styrning och 
uppföljning av uppdrag till Kustbostäder 

     

 



       

 

1 
 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer .............................................2 

2. Inledning ......................................................................................................................4 

3. Utgångspunkter för granskningen .............................................................................5 

4. Övergripande om bolagsstyrningen ..........................................................................9 

5. Underhåll och skötsel av Gata/Park .........................................................................10 

6. Kommunens småbåtshamnar ..................................................................................13 

7. Fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler .....................................................15 

8. Förvaltningen av Ramdalens IP ...............................................................................17 

9. Avslutande diskussion .............................................................................................18 

10. Svar på revisionsfrågor ............................................................................................20 

11. Källförteckning ..........................................................................................................22 



       

 

2 
 

1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi genomfört en granskning med syftet att 
bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, kontroll och uppföljning rörande de 
uppdrag som utförs av de helägda bolagen. I granskningen ingår en fördjupad analys av fyra 
uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB.  

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas grundläggande ramar för Kustbostäders 
uppdrag rörande fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, driften och underhållet av 
Gata/Park samt driften och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller förvaltningen av 
Ramdalens IP är uppdraget däremot definierat i avtal. Kommunens uppföljning av flera 
uppdrag har utvecklats under senare år och vår bedömning är att det finns en ändamålsenlig 
uppföljningsprocess för merparten av granskade uppdrag som säkerställer en tillräcklig 
informationsinhämtning och möjlighet att korrigera avvikelser. 

Uppdraget rörande driften och underhållet av Gata/Park regleras genom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa 
specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget. Avsaknaden av avtal eller 
annat styrande dokument som reglerar denna affärsrelation är en brist i sig. Att det inte finns 
ett avtal, trots ett snart sex år gammalt uppdrag till kommunstyrelsen från fullmäktige att ta 
fram ett sådant, gör avsaknaden av ett avtal än mer besvärande. Vidare är vår bedömning 
att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras med 
förtydliganden kring nämndens ansvar för Gata/Park. Nuvarande reglemente uttrycker enbart 
att nämnden har ett ansvar för Gata/Park, men inte vad detta ansvar innebär.  

Under senare år har kommunen tagit ett större ansvar för fastighetsförvaltningen och 

planerar att ta ett ytterligare ansvar för ny- och ombyggnationer. Enligt vår bedömning 

behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas i detta avseende. Annars riskerar 

styrelsen att agera utanför sin kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders 

bolagsordning tydligt anges att det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och 

fastigheter för kommunens verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns 

tydligt definierat i kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större 

ansvar för fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet. I övrigt 

råder samma avtalsproblematik inom fastighetsförvaltningen som inom Gata/Park. Det är 

enligt vår mening en allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag 

från 2015 att ta fram avtal med Kustbostäder. 

Ett annat uppdrag till Kustbostäder som saknar avtal är driften och underhållet av 

kommunens småbåtshamnar. Det är enligt vår bedömning av vikt att det upprättas ett avtal 

som reglerar affärsrelation med Kustbostäder även inom detta område. Avsaknaden av en 

fastställd avtalsperiod medför svårigheter för Kustbostäder att bygga upp en långsiktig 

kompetens och organisation för uppdraget.  

Förvaltningen av Ramdalens IP regleras genom avtal mellan Kustbostäder och kultur- och 
fritidsnämnden. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en uttalad 
ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen. I avtalet beskrivs en process för 
uppföljning av uppdraget som dock inte efterlevs av parterna. Nämnden bör tillsammans med 
Kustbostäder säkerställa att uppföljningen utvecklas.  
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Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Upprätta avtal med Kustbostäder som tydligt specificerar parternas affärsförhållande 
gällande fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler, Gata/Park och kommunens 
småbåtshamnar.  

 Föreslå fullmäktige att tydliggöra Kustbostäders ägardirektiv samt kommunstyrelsens och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen avseende respektive parts ansvar 
för fastighetsförvaltningen av kommunens lokaler samt Gata/Park.  

 Utreda om kommunens affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med 
kriterierna för internupphandling.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kultur- och fritidsnämnden att: 

 Säkerställa en ändamålsenlig och strukturerad uppföljning av förvaltningen av 
Ramdalens IP. 
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2. Inledning 

 Bakgrund 

Delar av den kommunala verksamheten drivs i aktiebolagsform. Stora ekonomiska värden är 

samlade i bolagen och bolagens ekonomiska utveckling har kommit att få en allt större 

betydelse för kommunernas samlade ekonomi. 

Verksamhetsmässigt representerar också bolagen väsentliga och avsevärda värden för 

medborgarna. Det är därför av betydelse att den verksamhet som drivs i bolagsform 

innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga ambitioner att ge medborgarna en god 

livssituation. 

De helägda kommunala bolagen i Oxelösunds kommun styrs genom bolagsordning, 

ägardirektiv och företagspolicy. Det finns härutöver ett antal uppdrag, som bolagen utför på 

uppdrag av kommunen. Bolagen ska arbeta i enlighet med ägarens avsikt och mål, och 

fullmäktige ska kunna följa upp om verksamheten är effektiv och om det finns en tillräcklig 

intern kontroll.  

Utifrån genomförd riskanalys för 2020 har revisionen beslutat att genomföra en granskning 

av kommunens styrning och uppföljning av uppdrag till sina helägda bolag.  

 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, 

kontroll och uppföljning rörande de uppdrag som utförs av de helägda bolagen.   

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

 Finns uppdragens ramar tydligt definierade i bolagsordning, ägardirektiv och/eller 

uppdragsbeskrivning/avtal? 

 Genomförs riskanalyser för att identifiera väsentliga risker för uppdragens 

genomförande, avseende både ekonomi och kvalitet? 

 Finns det en ändamålsenlig process för uppföljning och kontroll av givna uppdrag? 

Dokumenteras resultaten av genomförda uppföljningar? 

 Hanteras identifierade avvikelser inom ramen för uppdragen på ett ändamålsenligt 

sätt?  

 Sker det en kontinuerlig och tillräcklig återrapportering avseende uppdragens 

utförande och ekonomi till ansvarig styrelse/nämnd? 

 Ansvariga nämnder 

Granskningen begränsas till att omfatta kommunstyrelsen och de nämnder som ansvarar för 

de uppdrag som väljs för särskild granskning.  

 Revisionskriterier  

 Kommunallagen (2017:725) 6 kap 6 § 
 Oxelösunds kommuns företagspolicy 
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 Bolagsordning 
 Ägardirektiv 

 Genomförande  

Granskningens genomförande baseras på dokumentstudier och intervjuer med ansvariga 

tjänstemän. Intervjuer har genomförts med både ansvariga på kommunen och på 

Kustbostäder i Oxelösund AB. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska 

rapporten, för att säkerställa att den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. Slutsatser 

och bedömningar svarar EY för. Granskningen har kvalitetssäkrats internt på EY. 

 Avgränsningar  

Granskningen omfattar följande uppdrag till Kustbostäder:  
 Underhåll och skötsel av Gata/Park 
 Kommunens småbåtshamnar  
 Fastighetsförvaltningen av kommunens verksamhetslokaler  
 Fastighetsförvaltningen Ramdalens IP  

3. Utgångspunkter för granskningen  

Kommuners styrning och uppföljning av uppdrag till helägda bolag aktualiserar flera frågor. I 

den här granskningen är utgångspunkten ägarstyrning, uppföljning och till viss del 

uppsiktsplikt. Kravet på uppsikt finns definierat i kommunallagen medan ägarstyrningen i stor 

utsträckning lämnas öppen för valfri tillämpning. Däremot finns regler om de kommunalt ägda 

företagen i kommunallagen. I detta avsnitt ges en kortfattad beskrivning av 

utgångspunkterna för ägarstyrning, uppföljning och uppsikt. 

 

 

 Kommunal verksamhet i aktiebolag  

3.1.1. Kommunala angelägenheter kan överlämnas till bolag  

I 1991 års kommunallag infördes regler om de kommunalt ägda företagen. I den nya 

kommunallagen (2017:725) regleras förutsättningarna för överlämnade av kommunala 
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angelägenheter till aktiebolag i 10 kapitlet. Om en kommun med stöd av 10 kap 1 § lämnar 

över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska fullmäktige:  

 Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten 

 Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna 

som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen 

 Utse samtliga styrelseledamöter 

 Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas 

 Utse minst en lekmannarevisor 

 Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas 

över till privata utförare 

3.1.2. Aktiebolagslagen gäller för kommunala bolag  

Aktiebolagslagen gäller fullt ut även för kommunalt hel- eller delägda bolag. Någon 

speciallagstiftning för bolag med offentliga ägare finns inte. I aktiebolagslagen regleras bland 

annat styrelsens och VD:s uppgifter. Lagen reglerar även vad en bolagsordning måste 

innehålla. I 10 kap. 1 § punkt 3 föreskrivs att bolagsordningen ska innehålla ”föremålet för 

bolagets verksamhet, angivet till sin art”. I 8 kap. 41 § andra stycket framgår att en 

ställföreträdare för bolaget inte får följa en anvisning av bolagsstämman eller något annat 

bolagsorgan om anvisningen strider mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 

bolagsordningen.  

3.1.3. SKR:s principer för ägarstyrning ger vägledning  

SKR reviderade sina principer för ägarstyrning i november 2020. Principerna är inte 

bindande för kommuner utan utgör en vägledning.  

Som tidigare nämnts ska syfte och verksamhetsföremål beskrivas i bolagsordning. Dessa 

behöver i regel kompletteras eller förtydligas med anvisningar som gäller för längre eller 

kortare tid. Kommunen kan i egenskap av aktieägare lämna sådana anvisningar, ofta kallade 

ägardirektiv, till bolagsstyrelsen genom ett beslut på bolagsstämman. Ett ägardirektiv som 

beslutats av stämman blir bindande för bolagsstyrelsen enligt 8 kap. 42 § andra stycket 

aktiebolagslagen. 

SKR bedömer att den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv inte är tillräcklig 

för ett aktivt ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan 

kommunen eller regionen och bolagen. Dialog mellan ägare och bolag bör ske 

återkommande. Genom dialog kan ägarens förväntningar på bolaget tydliggöras och ägarens 

uppfattning om innebörden i bestämmelserna i bolagsordning och ägardirektiv kan utvecklas. 

3.1.4. Kommentar  

Kommunallagen utgår ifrån att all kommunal verksamhet bedrivs utifrån ett kommunrättsligt 

perspektiv. Kommunfullmäktige måste därför säkerställa att så blir fallet. De medel som finns 
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att tillgå för detta ändamål utgörs för bolagens del av bolagsordning, företagspolicy (lokala 

bolagsstyrningsprinciper) och ägardirektiv. 

Kommunallagens krav på ägarstyrning är inte särskilt långtgående. Förändringen av 

lagstiftningen innebär bl.a. att bolagsordningen, förutom det kommunala ändamålet, ska 

innehålla de kommunalrättsliga principer (kommunala befogenheter) som ska gälla för 

verksamheten. Det är viktigt att notera att varken fullmäktige eller kommunstyrelsen utgör 

formella bolagsorgan i aktiebolagsrättslig mening. Detta innebär att beslut fattade i dessa 

kommunala organ inte per automatik blir bindande för företagen. För att företagen skall vara 

bundna av besluten krävs att de protokollförts på en bolagsstämma. Härigenom blir besluten 

ägardirektiv som styrelsen har att verkställa. Formellt är det alltså bolagsstämman och de 

ombud som utsetts som utgör bryggan mellan kommunen som ägare och företaget som 

självständig juridisk person.  

 Uppsiktplikten  

3.2.1. Den löpande uppsikten inbegriper kontroll och ledning  

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap §1 utöva uppsikt över de kommunala 

bolagen samt nämndernas verksamhet. Detta brukar benämnas som kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt. Innebörden av uppsiktsplikten beskrivs inte i detalj av kommunallagen – för 

uppgifter om uppsiktpliktens innehåll krävs att man återvänder till kommunallagens 

förarbeten.  

Uppsiktsplikten har sitt ursprung i kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14). 

Därefter har det tillkommit vissa delar, särskilt rörande uppsikten av bolag. 

Kommunstyrelsens uppsiktplikt motiverades mot bakgrund av dess nya funktion av att vara 

det ledande organet i den kommunala verksamheten och därmed måste känna till vad som 

händer i nämnderna för att kunna styra kommunen. Uppsiktsplikten innefattar att 

kommunstyrelsen ansvarar för att kontrollera samt leda verksamheten. Att kontrollera och 

leda verksamheten innebär följande:  

Kontroll  

• Förmögenhetsförvaltningen 

• Ändamålsenlig användning av pengar  

• Genomförandet av fullmäktiges beslut  

• Legaliteten i beslut  

Ledning  

• Ha kännedom kring verksamheten 

• Ge råd och anvisningar vid eventuella brister  

• Lyfta eventuella problem till kommunfullmäktige 

• Övervaka att besluten som fattas av kommunfullmäktige verkställs av nämnderna 

Kommunallagen medger att kommunstyrelsen inom ramen för sitt uppdrag kan lämna råd, 

anvisningar och förslag till åtgärder. Bortsett från om fullmäktige i enlighet med 6 kap 8 § 

kommunallagen har beslutat att styrelsen får fatta beslut om särskilt angivna förhållanden 

som rör andra nämnders verksamhet, förfogar styrelsen inte över egna maktmedel över 
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nämnderna. Styrelsen kan dock inom ramen för uppsikten begära in yttranden och 

upplysningar från nämnder (se 6 kap. 12 § kommunallagen).  

Enligt Kommunallagen – en kommentar av Patrik Kastberg (2019) kan uppsikten inte 

fullgöras genom s.k. personunion, d.v.s. att ledamöter i kommunstyrelsen också är ledamöter 

i en annan nämnd. Ett sådant upplägg fritar inte kommunstyrelsen från skyldigheten att utöva 

uppsikt över bolaget eller nämnden. 

3.2.2. Förstärkt uppsikt gäller över bolagen  

Sedan 2013 gäller en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över kommunala aktiebolag. Det 

innebär att styrelsen ska pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående 

år var förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag 

till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. Det uttrycks inga särskilda krav på hur den förstärkta 

uppsikten ska genomföras eller i vilken omfattning. Enligt Kommunallagen – en kommentar 

av Patrik Kastberg (2019) är det upp till styrelsen att välja formerna för tillsynen. Vad gäller 

dess omfattning får antas att den ska omfatta verksamheten i allmänhet och större händelser 

som skett i bolaget. Av högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6335-161 framgår att 

uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig 

att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara 

tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 

haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. 

3.2.3. Kommentar  

Utifrån uppsiktpliktens innebörd enligt Kommunallagskommitténs betänkande (SOU 1952:14) 

är egentligen benämningen uppsikt något missvisande. Uppsikt brukar vanligen betraktas 

som en form av bevakning genom observation, utan inslag av ingripande. Uppsiktplikten 

innehåller emellertid krav på ingripande. Utifrån bevakningen av nämnder och bolag ska 

kommunstyrelsen ge råd och anvisningar vid brister samt lyfta problem till 

kommunfullmäktige. När det kommer till uppsikten av bolag är dessutom kraven på 

ingripande explicit uttryckt i lagtexten – kommunstyrelsen ska lämna förslag på åtgärder till 

fullmäktige om ett bolags verksamhet inte bedöms vara förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Omfattningen av kommunstyrelsens uppsikt är inte uttryckt i lag. Av högsta 

förvaltningsdomstolens prejudicerande mål kan dock förstås att uppsikten ska vara av 

övergripande karaktär, åtminstone vad gäller uppsikten av bolagen. När det kommer till 

uppsikten av nämnder finns ingen liknande vägledning. Det är ytterst kommunen som själv 

har att bestämma formerna och omfattningen. 

 

1 Målet avsåg frågan om omfattningen av kommunstyrelsens granskning inför beslut om förstärkt 

uppsiktsplikt och vad en laglighetsprövning av beslutet kan omfatta.  
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 Nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt  

Enligt kommunallagen ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de 

bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till 

att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredsställande sätt. Dessa åtaganden är även gällande när skötseln av en kommunal 

angelägenhet har lämnats över till någon annan, vilket ställer krav på en adekvat uppföljning. 

Nämnders och kommunstyrelsens uppföljning i egenskap av beställare kan också regleras i 

exempelvis avtal. 

4. Övergripande om bolagsstyrningen  

Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) är moderbolag för övriga bolag i 

bolagskoncernen. Moderbolaget är enligt fullmäktiges företagspolicy kommunens instrument 

för styrning av bolagskoncernen. Moderbolagets styrelse ska fatta nödvändiga beslut för att 

tillvarata kommunen intressen i sådana frågor som rör ändamål, samordning, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda mål. Styrelsen ska också verka för samordning mellan 

koncernbolagen och den övriga verksamheten i kommunen.  

Kommunstyrelsen har också en roll i ägarstyrningen. Enligt företagspolicyn ansvarar 

kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, för kommunens ägarfunktion i moderbolaget. 

Uppsikten bedrivs bland annat genom dialog, möten och rapportering. Därtill deltar 

kommunstyrelsen mer handgripligen i ägarstyrningen genom bland annat fastställandet av 

ägardirektiv.  

Fullmäktiges fastställda företagspolicy definieras som ett ägardirektiv. Fullmäktige, 

kommunstyrelsen eller moderbolaget kan utfärda kompletterande ägardirektiv till 

företagspolicyn för respektive bolag. Kommunstyrelsen ska ge bolagen ägardirektiv utifrån 

sin uppsiktsroll, vilket innebär att direktiven utgår från fullmäktiges mål.2 Direktiven är till för 

att få en löpande styrning av bolagen i tolkningen av ägardirektiv, prioriteringar och inriktning. 

Moderbolaget kan i sin roll som ägare utfärda ägardirektiv, men endast i undantagsfall och i 

brådskande ärenden. Ägardirektiv för den löpande styrningen ska hanteras av 

kommunstyrelsen i de flesta fall, förutom i de fall fullmäktiges ställningstagande krävs.  

Det finns ett antal kontaktytor mellan kommunen och bolagskoncernen, dels i form av 

överlappande personuppdrag, dels genom forum på tjänstemannanivå. Kommunens 

ekonomichef är också VD för moderbolaget, vilket tillsammans med ordförande i 

kommunstyrelsen har samma roll i moderbolaget, bidrar till samordning mellan kommunen 

och bolagskoncernen. Vidare är VD för dotterbolagen ordinarie representanter i 

kommunchefens ledningsgrupp. I finanskommittén träffas representanter från bolagen och 

kommunen för att diskutera finansiella frågor. I den nyligen återaktiverade analysgruppen 

bereds frågor till ledningsgruppen av strateger från både bolagen och kommunen.   

 
2 Kommunstyrelsens rätt att utfärda ägardirektiv framgår även av kommunstyrelsens reglemente.  
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 Vår bedömning  

I SKR:s principer för ägarstyrning understryks vikten av kontinuerlig dialog mellan kommunen 

och bolagen. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal kontaktytor, både på politisk nivå och 

tjänstemannanivå, som kompletterar den formella bolagsstyrningen. Genom forum för 

samråd och dialog möjliggörs en mer aktiv ägarstyrning av bolagen.  

Enligt vår bedömning är det positivt att förhållandet mellan kommunen och bolagen regleras 

genom en företagspolicy. Företagspolicyn tydliggör roller och ansvar i ägarstyrningen. 

Kommunstyrelsens centrala roll i ägarstyrningen tillsammans med moderbolagets uttalade 

uppdrag att verka i samordnande syfte mellan kommunen och bolagen ger åtminstone goda 

förutsättningar för välfungerande samverkan.    

5. Underhåll och skötsel av Gata/Park  

 Kustbostäder ansvarar för drift och underhåll av gator och parker  

Kustbostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som i samband med en bolagsfusion 2007 

övertog Oxelösunds kommuns förvaltningsbolags ansvar för vården av ett antal kommunala 

verksamheter. En av de uppgifterna var drift och underhåll av gator och parker.  

 Kustbostäders ägardirektiv skulle ersättas med avtal  

Oxelösunds kommuns förvaltningsbolag övertog 2005 ansvaret för Gata/Park. I samband 

med det övergick kommunens resurser för förvaltningen till bolaget. Av Oxelösunds 

kommuns förvaltningsbolag ägardirektiv från 2005, som Kustbostäder övertog genom en 

bolagsfusion, framgår att bolaget ska utföra drift, underhåll och förvaltning av kommunens 

gator, vägar, parker och andra offentliga platser i enlighet med en årlig upprättad plan. 

Verksamheten skulle bedrivas enligt mål som kommunen fastställer. I en bilaga till 

ägardirektiven specificerades vad som ingick i bolagets uppdrag kring Gata/Park.  

Som en del i kommunstyrelsens översyn av ägarstyrningsfrågor reviderades 2015 

Kustbostäders ägardirektiv. Av sammanfattningen till fullmäktige beslut framgår att ”de 

ägardirektiv som funnits i form av bilagor till Kustbostäder AB gällande kommunuppdragen 

föreslås ersättas med avtal med bolaget.” Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att besluta om 

avtal för kommunuppdragen. Därefter har det dröjt innan frågan om avtal återigen hamnade i 

kommunstyrelsen. Vid ingången av 2019 fanns fortfarande inget fastställt avtal och den 24 

april 2019 gav kommunstyrelsen kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget. 

Vid tiden för denna gransknings genomförande har fortfarande inget avtal tagits fram. Utöver 

Kustbostäders bolagsordning, som beskriver att bolaget svarar för drift och underhåll av 

gator, vägar, parker och andra offentliga platser, finns därför inget avtal eller annat 

styrdokument som preciserar Kustbostäders uppdrag rörande Gata/Park. Kustbostäders VD 

tolkar fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare ägardirektiven 

fortfarande är gällande, eftersom avtal för kommunuppdraget inte tagits fram.  

 Tidigare specificerades uppdraget genom uppdragsbeskrivningar 

Tidigare har kommunen, i form av uppdragsbeskrivningar, reglerat Kustbostäders uppdrag 

rörande Gata/Park. Den senaste antagna uppdragsbeskrivningen avsåg verksamhetsåret 



       

 

11 
 

2012. Syftet med uppdragsbeskrivningen var att precisera och förtydliga ägardirektivet 

avseende förvaltningen av kommunens gator, vägar, parker och andra offentliga platser samt 

hur vissa frågor ska hanteras mellan parterna. I uppdragsbeskrivningen reglerades, förutom 

detaljer kring uppdraget, även prissättningsfrågor, faktureringsfrågor, samråd och 

uppföljning, ansvarsbegräsningar samt hur tolkning och tvister ska hanteras.  

Under våren 2019 initierade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens gatuchef ett arbete 

med att ta fram ett avtal rörande Gata/Park. För närvarande pågår en dialog mellan 

Kustbostäders VD och kommundirektören kring hur det nya avtalet ska utformas.    

 Kommunens beställarroll har utvecklats  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är Kustbostäders motpart på kommunen. I miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente beskrivs att nämnden ansvarar för Gata/Park. Vad 

detta ansvar består i specificeras inte i reglementet. Formuleringen i nämndens reglemente 

kan härledas till 2012 då nämnden tog över kommunstyrelsens uppgifter avseende 

Gata/Park.3 Av beslutet framgår att det var budgetansvaret för och uppsikten över Gata/Park 

som överlämnades från kommunstyrelsen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Enligt intervjuade har kommunen stegvis tagit en större roll i ansvaret för Gata/Park. Tidigare 

agerade bolaget relativt självständigt i uppdraget. Bolaget planerade, prioriterade och 

genomförde uppdraget på egen hand. På kommunen fanns en kontaktperson som bolaget 

rapporterade till, men som inte i någon större omfattning involverades i bolagets arbete. 

Under senare år har relationen mellan kommunen och bolaget alltmer präglats av en 

beställar- och utförarmodell, där kommunen tar ett större beställaransvar än tidigare. 

Bakgrunden till övergången mot denna ansvarsfördelning var bland annat att nämnden 

ansåg att redovisningen av uppdraget inte var tillräcklig för att kunna säkerställa en god 

ekonomi och kvalitet. Under 2019, vid genomförandet av vår granskning av kommunens 

avtalshantering, upplevdes ansvarsfördelningen som otydlig mellan parterna från båda sidor. 

Otydligheter och vissa konflikter uppstod i skärningspunkten mellan parternas 

självuppskattade mandat. Under 2020 har Kustbostäders ledning för Gata/Park bytts ut och 

relationerna mellan kommunen och bolaget normaliserats. Numera råder ömsesidig 

förståelse på tjänstemannanivå för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens roll som 

beställare och Kustbostäders roll som utförare.  

 Kustbostäder fakturerar kommunen månatligen  

Bolaget fakturerar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden månatligen. Beloppet är en 

tolftedel av årsbudgeten och i slutet av året sker en avräkning. Resultatet för 

kommunuppdragen ska motsvara självkostnaden, för att följa ägardirektivet samt lagen om 

allmännyttan och lagen om statsstöd. Vid avräkningen för 2019 uppstod oenighet kring 

kostnader och omfattningen av bolagets genomförande. Frågan om kostnaderna för 

uppdragets genomförande är fortfarande omdiskuterad.  

 
3 Se 2011-11-09 KF § 158 
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 Uppföljningen av uppdraget utvecklades under 2019 

Under 2019 ansåg intervjuade på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att de inte 

kunde agera som en professionell beställare på grund av otillräcklig insyn i bolagets arbete.  

Förvaltningen önskade tydligare redovisningar kring kostnader för utfört arbete av bolaget.  

 

Under våren 2019 etablerades en ny struktur för regelbundna avstämningsmöten mellan 

förvaltningen och bolaget. Varje månad träffas förvaltningens gatuchef och företrädare för 

bolaget för att diskutera ekonomi-, planerings- och prioritetsfrågor. Vid dessa tillfällen 

redovisas bland annat debiterade timmar. Bolaget har efter förvaltningens krav på tydligare 

redovisning anställt en administratör vars ansvar är att sammanställa uppgifter om tidsåtgång 

och kostnader till förvaltningen. Förutom de månatliga mötena har gatuchef och bolagets 

driftchef för utemiljö och renhållning veckovisa avstämningar om uppdragets genomförande.  

 

Intervjuade på förvaltningen upplever numera att insynen i bolagets arbete har förbättrats, 

både avseende ekonomi och verksamhet. Driftchef för utemiljö och renhållning uppger att 

bolagets fokus under 2020 har varit att lyssna in förvaltningens krav och etablera fungerande 

relationer. Båda parter anser att samarbetet och dialogen numera är välfungerande. Däremot 

pågår fortfarande ett arbete med att tydligare redovisa bolagets kostnader för uppdraget.  

 Det pågår arbete med att ta fram avtal  

Den rådande avtalslösheten upplevdes av både Kustbostäder samt miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen som problematisk under 2019. Båda parter var överens om 

att rollfördelningen behövde tydliggöras och uppdragsbeskrivningen specificeras. Det pågår 

för närvarande ett arbete med att ta fram ett avtal. Gatuchefen på miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen driver processen på uppdrag av kommundirektören. 

Gatuchefen uppskattar att avtalet kommer vara klart inför verksamhetsåret 2022.  

 Enligt uppgift informeras nämnden muntligtigen  

Enligt uppgift har information om uppdraget lämnats till nämnden muntligt vid 

nämndsammanträden och i samband med ordförandeberedningen. I övrigt förs en 

regelbunden dialog mellan nämndens ordförande och förvaltningschefen. Den enda muntliga 

information till nämnden som emellertid kan verifieras är från nämndens sammanträde den 

18 mars 2020, på vilket förvaltningens gatuchef informerade om uppdraget. Vidare tar 

nämnden regelbundet del av information kring det ekonomiska utfallet.  

 Vår bedömning  

Ansvaret för Gata/Park regleras enligt vår bedömning i nuläget genom miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente samt Kustbostäders bolagsordning. Inget av dessa 

specificerar ansvarsförhållandet mellan nämnden och bolaget.  

Fullmäktige gav den 18 februari 2015 kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal för 

Gata/Park. Kommunstyrelsen har fortfarande inte, efter snart sex år, upprättat ett avtal 

mellan kommunen och Kustbostäders gällande detta uppdrag. Att det inte finns ett avtal eller 

annat styrande dokument som reglerar relationen med bolaget i denna fråga är en brist i sig. 

Att det inte finns ett avtal, trots ett sedan långt tillbaka fastställt uppdrag från fullmäktige, är 
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en ytterligare besvärande omständighet. Enligt vår bedömning behöver det förtydligas vad 

som ingår i Kustbostäders ansvar för driften och underhållet av gator, vägar, parker och 

andra offentliga platser. Vidare behöver parterna bland annat fastställa principer för 

prissättning och fakturering samt riktlinjer för uppföljning och tvistehantering.   

Det är möjligt att tolka fullmäktiges beslut från 2015 som att bilagorna till de tidigare 

ägardirektiven fortfarande är gällande. Vi gör dock bedömningen att bilagorna är ur bruk 

eftersom dessa i fullmäktiges beslut beskrivs som att de funnits, vilket uttrycker en fullbordad 

händelse. Dessutom finns ingen hänvisning till bilagorna i de nya ägardirektiven.  

Det är positivt att det nu pågår ett arbete med att ta fram avtal som reglerar uppdraget. 

Avsaknaden av avtal och en fastställd ansvarsfördelning mellan kommunen och bolaget har 

öppnat upp för rörelser i rollfördelningen mellan parterna. Dessa har i stor utsträckning varit 

personberoende. Enligt vår bedömning finns det utifrån ett formellt perspektiv två sätt att se 

på förskjutningen mot en beställar- och utförarmodell som skett under senare år. Det finns å 

ena sidan ingen tydlig grund för nämndens utökade ansvarstagande. När miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden övertog kommunstyrelsens ansvar för Gata/Park var det 

specifikt budget- och uppsiktsansvaret som avsågs. Någon annan form av mandat var för 

stunden inte aktuell att överta eftersom organisationen och ansvaret för verksamheten, 

inklusive planering och uppföljning, hade förts över till bolaget. Det är med andra ord svårt att 

härleda miljö- och samhällsbyggnadsnämndens utökade ansvar i den nya rollen som 

”beställare” till ett formellt beslut. Å andra sidan uttrycker varken dåvarande ägardirektiv eller 

nuvarande bolagsordning explicit vilken roll bolaget ska ha i förhållande till kommunen. 

Därmed lämnas utrymme för kommunen att ta en större roll än vad den tidigare haft. Oavsett 

vilken av dessa tolkningar som väljs kan konstateras att tolkningsutrymmet i sig utgör ett 

problem. Enligt vår bedömning bör kommunen, förutom att upprätta ett avtal, även revidera 

Kustbostäders ägardirektiv och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente med 

förtydliganden om respektive parts ansvar.   

6. Kommunens småbåtshamnar  

 Kustbostäder ansvarar för driften av småbåtshamnarna  

På uppdrag av kommunen ansvarar Kustbostäder för driften och underhållet av de 

kommunägda småbåtshamnarna. Uppdraget regleras varken genom skriftligt avtal eller 

ägardirektiv. Kustbostäder utövar ett stort egenbestämmande över utformningen av 

verksamheten.  

 Kustbostäder fick uppdraget genom muntlig överenskommelse  

Kustbostäders uppdrag regleras varken av bolagsordning, ägardirektiv eller avtal. Bolaget 

fick uppdraget av kommunen i samband med att kommunen tog över ägarskapet av 

hamnarna från ett privat bolag. Inledningsvis fick bolaget uppdraget att ansvara för driften 

och underhållet av hamnarna via en muntlig överenskommelse med kommunen. Därefter har 

uppdragets stegvis förlängts baserat på muntliga överenskommelser mellan kommundirektör 

och VD för Kustbostäder.  
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I uppdraget att sköta driften och underhållet av kommunens småbåtshamnar ingår enligt 

intervjuade bland annat att bemanna gästhamnen, genomföra underhållsarbete och sköta 

uthyrningsverksamheten. Under 2020 har det pågått ett arbete med att ta fram ett skriftligt 

avtal för verksamheten. Arbetet har dock inte slutförts. Både intervjuade företrädare för 

bolaget och kommunens ekonomicontroller efterfrågar ett avtal som reglerar den muntliga 

överenskommelsen.    

 Kustbostäder tar fram budgetförslag   

Bolagets ansvariga för hamnarna upprättar inför kommande verksamhetsår ett 

budgetförslag. Budgetförslaget avser såväl drift som investeringar. Enligt bolagets ansvarige 

upprättas budgeten relativt självständigt gentemot kommunen. Kommunen ger bolaget en 

ersättning men har därefter i regel inga synpunkter på innehållet i bolagets budgetförslag. I 

början på året fastställer kommunstyrelsen omfattningen och ändamålet med planerade 

investeringar i ett särskilt ärende. 

Vid bolagets planerings- och budgetarbete inför verksamhetsåret 2020 hade kommunen inte 

givit bolaget ett definitivt besked i frågan om bolagets uppdrag skulle förlängas efter 2019. 

Enligt företrädare för bolaget försvårade denna omständighet bolagets budgetplanering. I 

december 2019 fick bolaget ett muntligt besked om en förlängning av uppdrag och den 20 

december erhöll bolaget en skriftlig bekräftelse. Inför 2021 uppstod inte samma problematik.  

Kostnaderna för uppdraget faktureras kommunen. Kustbostäders timtaxa för nedlagd tid 

utgår från bolagets generella fastställda timtaxor. Intäkterna från verksamheten tillfaller 

kommunen.   

 I uppföljningen diskuteras kostnaderna i förhållande till budget  

Sex gånger per år träffas representanter för bolaget och kommunen i syfte att stämma av det 

ekonomiska läget. Vid dessa uppföljningsmöten diskuteras det ekonomiska utfallet och 

prognos för helåret. Uppföljningen inbegriper inte frågor som är relaterade till inriktningen av 

uppdragets genomförande. Mötena är således inte ett forum där kommunen utövar en 

beställarroll. Enligt intervjuade sker ingen systematisk uppföljning av uppdragets kvalitativa 

aspekter. Det förs inte protokoll vid parternas uppföljningsmöten. Enligt uppgift har det inte 

förekommit några ekonomiska avvikelser i genomförandet under 2020.  

Återrapportering till kommunstyrelsen kring det ekonomiska utfallet sker i samband med 

ekonomiska månadsuppföljningar, delårsrapporter och årsbokslutet.  

 Vår bedömning  

Kustbostäder har ett relativt stort självbestämmande rörande prioriteringar av uppdragets 

genomförande. Till skillnad från uppdraget Gata/Park är kommunens beställarroll inte lika 

utpräglad avseende småbåtshamnarna. Intervjuade från både Kustbostäder och kommunen 

efterfrågar ett avtal mellan parterna för att tydliggöra ansvar, roller och förväntningar. Enligt 

vår bedömning är det en brist att det inte finns ett avtal som reglerar Kustbostäders uppdrag 

och relation till kommunen. Rådande avtalslöshet kan leda till oenighet mellan parterna. 

Dessutom medför avsaknaden av fastställd avtalsperiod att Kustbostäder saknar möjlighet 

att bygga upp en långsiktig kompetens och organisation för uppdraget.   
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Kommunstyrelsens ansvar för småbåtshamnarna är inte explicit uttryckt i kommunstyrelsens 

reglemente. Småbåtshamnarna faller dock inom kommunstyrelsens ansvarsområde i och 

med att styrelsen ansvar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte 

uppdragits åt annan nämnd. Enligt vår bedömning bör kommunstyrelsen överväga att föreslå 

kommunfullmäktige att förtydliga reglementet avseende dessa uppgifter.  

7. Fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler  

 Kustbostäders uppdrag framgår av bolagsordningen  

Kommunens verksamhetslokaler ägs av kommunen och huvuddelen av dessa förvaltas av 

Kustbostäder. Uppdraget regleras i Kustbostäders bolagsordning i vilken det beskrivs att 

bolaget, med iakttagande av kommunal likställighets-, lokaliserings- och 

självkostnadsprincip, ska tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens verksamheter 

samt tillgodose Oxelösunds kommuns behov av en rationell och ekonomisk 

fastighetsförvaltning i hela den kommunala organisationen. Uppdragen är varken 

preciserade i ägardirektiv eller avtal.  

I likhet med Gata/Park specificerades tidigare Kustbostäders uppdrag i en bilaga till 

ägardirektiven. Som tidigare nämnts reviderades ägardirektiven 2015 och bilagorna skulle 

enligt ett fullmäktigebeslut ersättas med avtal. Den 24 april 2019 gav kommunstyrelsen 

kommunchefen i uppdrag att utveckla avtal för uppdraget.  

Kommunstyrelsen utgör bolagets motpart i kommunen. I kommunstyrelsens uppdrag ingår 

enligt reglementet att ansvara för att hålla uppsikt över underhåll och förvaltning av 

kommunens fasta och lösa egendom samt se till att samhällsbyggandet främjas.  

Av styrande dokument kan förstås att bolaget har en självständig roll i uppdraget att förvalta 

kommunens verksamhetslokaler. Ansvarsfördelningen gällande ny- och ombyggnation av 

verksamhetslokaler är däremot mer otydlig. Utifrån kommunstyrelsens ansvar för att främja 

”samhällsbyggandet” kan det tolkas som att lokalförsörjningen även är en uppgift för 

kommunstyrelsen. Det är däremot inte uttryckt vad detta ansvar inbegriper.   

Enligt uppgift finns ett grovt utkast på ansvarsfördelning mellan kommunen och Kustbostäder 

avseende fastighetsförvaltningen. Planen är att arbetet med att ta fram ett avtal mellan 

parterna ska intensifieras efter hanteringen av den pågående pandemin.  

 Ansvaret för ny- och ombyggnationer är tudelat mellan parterna  

I Kustbostäders förvaltning ingår bland annat inre och yttre skötsel av fastigheter, ansvar för 

hantering av myndighetsbesiktningar och energiuppföljningar. Förutom att ansvara för dessa 

delar i kommunens verksamhetslokaler som används för eget bruk – exempelvis skolor, 

badhus och kommunhuset – innefattas även fastigheter som ägs av kommunen men som 

brukas av andra verksamheter.  

När det kommer till fastighetsförvaltningen bedrivs uppdraget relativt självständigt gentemot 

kommunen. Inför varje verksamhetsår upprättar bolaget en driftsbudget för uppdraget inom 

ramen för kommunens budgetberedning. Det är bolaget som planerar och prioriterar arbetet.  
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Under senare år har behovet av om- och nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler 

ökat. Därmed har Kustbostäders uppdrag utvecklats, från att i huvudsak inbegripa 

förvaltning, till att även omfatta projektledning av om- och nybyggnationer. Även kommunens 

organisation för lokalförsörjning har utökats och det förekommer ett nära samarbete mellan 

parterna i ny- och ombyggnadsprojekt. Enligt intervjuade på kommunstyrelseförvaltningen är 

det till fördel om ansvaret för lokalförsörjningsprocessen ligger organisatoriskt nära 

kommunens verksamheter som nyttjar lokalerna, i syfte att främja en god planering.  

Under 2020 anställdes på kommunen en egen resurs för att ansvara över bland annat 

projektledningen av ny- och ombyggnationer. Enligt intervjuade är tanken att denna resurs 

ska överta delar av Kustbostäders ansvar för projektledning i underhåll- och 

investeringsprojekt. För närvarande finns ingen fastställd ansvarsfördelning mellan 

kommunens respektive bolagets organisationer för ny- och ombyggnation. Enligt intervjuade 

företrädare för kommunen finns ett behov av att stärka kommunens strategiska kapacitet och 

förmåga att agera som en professionell beställare. Tidigare hade 

kommunstyrelseförvaltningen varken en organisation eller kapacitet för att överhuvudtaget 

bedriva ett långsiktigt lokalförsörjningsarbete. I takt med att resurserna för detta arbete har 

utökats har det strategiska ansvaret förflyttats från Kustbostäder till 

kommunstyrelseförvaltningen.    

 Uppföljningen är strukturerad och omfattande  

Kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder har ett strukturerat och omfattande system 

för uppföljning. Parterna träffas bland annat i månatliga drifts- och ekonomimöten, 

investeringsmöten, underhållsmöten, lokalbehovsmöten och förvaltarmöten. Därtill 

genomförs veckovisa avstämningar vilka inbegriper dialog om av daglig drift och förvaltning, 

investeringsprojekt och andra relaterade frågor.  

Ny- och ombyggnationer genomförs i projektorganisationer med egna mötes- och 

uppföljningsstrukturer. I större projekt finns en styrgrupp och projektgrupp med regelbundna 

möten mellan entreprenör, Kustbostäder och kommunen. Vid dessa möten förs protokoll.  

 Återrapportering sker skriftligt och muntligt  

Under året har kommunstyrelsen tagit del av både muntlig och skriftlig information om driften 

av kommunens fastigheter samt ny- och ombyggnationer. Återrapporteringen av 

driftverksamheten sker i samband med ekonomiska månadsuppföljningar, 

delårsrapporteringen och i årsbokslutet. Informationen rör i huvudsak den ekonomiska 

utfallet i relation till budget. När det kommer till ny- och ombyggnationer, det vill säga 

investeringsprojekt, är kommunstyrelsen en aktiv beslutsfattare och tar kontinuerligt del av 

information om pågående och kommande projekt.  Kommunens fastighetsekonom och 

projektledare på Kustbostäder har vid flertalet tillfällen deltagit på kommunstyrelsens 

sammanträden.    

 Vår bedömning  

Enligt vår bedömning behöver kommunstyrelsens reglemente förtydligas avseende ansvaret 

för lokalförsörjningsprocessen. För närvarande beskrivs i reglementet att kommunstyrelsen 

ansvarar för att ”samhällsbyggandet främjas”. Det finns en risk att kommunstyrelsen genom 
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att ta över delar av projekteringen vid ny- och ombyggnationer agerar utanför sin egen 

kompetens. Vår bedömning bygger på att det i Kustbostäders bolagsordning tydligt anges att 

det är bolaget som ansvarar för att tillhandahålla lokaler och fastigheter för kommunens 

verksamheter, samtidigt som motsvarande uppdrag inte finns tydligt definierat i 

kommunstyrelsens reglemente. Om kommunstyrelsen önskar ett större ansvar för 

fastighetsförvaltningen bör även detta specificeras tydligare i reglementet.  

Det är väsentligt att kommunstyrelsen och Kustbostäder enas om ett avtal som specificerar 

ansvarsfördelningen och affärsförhållandet mellan parterna. Enligt vår bedömning är det en 

allvarlig brist att kommunstyrelsen inte verkställt fullmäktiges uppdrag från 2015 att ta fram 

avtal med Kustbostäder. I nuläget delar kommunstyrelseförvaltningen och Kustbostäder på 

ansvaret för projektering av ny- och ombyggnationer. I samband med att avtal upprättas 

mellan parterna bör det utredas om rådande ansvarsfördelning är ändamålsenlig.  

Enligt vår bedömning sker en tillräcklig uppföljning av uppdraget. På förvaltningsnivå sker ett 

omfattande informationsutbyte och tät dialog mellan tjänstepersoner. Rapporteringen till 

kommunstyrelsen sker kontinuerligt och i tillräcklig omfattning.   

8. Förvaltningen av Ramdalens IP  

 Uppdraget regleras genom ägardirektiv och avtal  

Enligt Kustbostäders ägardirektiv sköter bolaget drift och förvaltning av Ramdalens IP. 

Uppdragets innehåll och omfattning regleras av ett särskilt avtal med kultur- och 

fritidsförvaltningen. Det var dock relativt nyligen som Kustbostäder fick uppdraget att ansvara 

för idrottsplatsen. Dessförinnan förvaltades idrottsplatsen av en lokal idrottsförening. Därefter 

överlämnades uppdraget 2015 till Kustbostäder som vid denna tidpunkt inte hade kapacitet 

att på egen hand ta över uppdraget. Kustbostäder anlitade istället en extern aktör som fram 

till 2018 ansvarade för driften, varefter Kustbostäder tog över uppdraget på egen hand. 

Det senast gällande avtalet mellan kultur- och fritidsförvaltningen och Kustbostäder reglerar 

bland annat uppdragets innehåll, struktur för uppföljning, ersättning, tidsåtgång och 

fastställande av budget. Enligt intervjuade är ansvarsfördelningen mellan parterna tydlig.  

 Parterna omförhandlar avtalet  

Även om ansvarsfördelningen mellan parterna har varit oproblematisk har andra frågor varit 

föremål för diskussion. I september 2020 beslutade kultur- och fritidsförvaltningen att avtalet 

med Kustbostäder ska sägas upp vid avtalstidens utgång vid årsskiftet. Bakgrunden till 

beslutet är att förvaltningen upplever att kostnaden för uppdraget inte är rimliga i förhållande 

till marknadspriser. Kustbostäder har inlett ett arbete med att se över priserna för uppdraget 

och det pågår en omförhandling av avtalet. Kultur- och fritidsförvaltningen har även varit 

kritiska till personalbyten inom uppdraget.  

 Avtalet ställer krav på regelbundna möten mellan parterna  

Kultur- och fritidsnämnden fastställer budget och prioriteringar för idrottsplatsen. Därefter för 

kultur- och fritidsförvaltningen en kontinuerlig dialog på veckobasis med personalen på 
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bolaget som genomför arbetet. I praktiken fungerar kultur- och fritidsförvaltningen som 

arbetsledare och har en hög delaktighet i uppdragets genomförande. Utmaningar och 

prioriteringar i det praktiska genomförandet hanteras i denna dialog.  

I avtalet beskrivs att parterna ska följa upp verksamheten i regelbundna avstämningsmöten 

en gång per kvartal eller vid behov. Vid dessa möten ska det avlämnas en resultatrapport 

och avrapportering av pågående arbeten. Vidare ska beställaren kalla till årliga 

avstämningsmöten. Under det första året med Kustbostäder som entreprenör genomfördes 

avstämningsmöten två gånger per år. Därefter har frekvensen av dessa möten avtagit och 

under 2020 har det inte genomförts några avstämningsmöten. Den uppföljning som 

förekommer bedrivs inom ramen för attesteringsprocessen.  

 Nämnden tar kontinuerlig del av information kring idrottsplatsen  

Det sker en frekvent återrapportering till kultur- och fritidsnämnden avseende Ramdalens IP. 

På samtliga av nämndens sammanträden under 2020 har det givits någon form av muntlig 

redovisning av verksamheten eller ekonomin. Härutöver sker även skriftlig rapportering 

genom delårsrapporterna. Gemensamt för samtlig rapportering är att den rör verksamheten 

snarare än avtalssituationen med Kustbostäder. Enligt uppgift informerades nämnden om 

uppsägningen av avtalet den 15 september 2020. Det framgår dock inte av 

sammanträdesprotokollet.  

 Vår bedömning  

Kustbostäders uppdrag att ansvara för driften och förvaltningen av Ramdalens IP regleras 

genom ägardirektiv och avtal. Enligt vår bedömning är uppdraget tydligt definierat med en 

uttalad ansvarsfördelningen mellan bolaget och kommunen.   

Det finns en avtalad process för uppföljning av uppdraget som inte efterlevs av parterna. 

Förutom attestering av fakturor sker på operativ nivå regelbunden dialog som i viss mån 

inbegriper uppföljning. Denna uppföljning är dock varken strukturerad eller dokumenterad 

och vår bedömning är att uppföljningen bör utvecklas.  

Under året har det uppstått oenighet kring kostnaderna för uppdraget. Situationen 

aktualiserar vilka typer av uppdrag Kustbostäder bör utföra åt kommunen. Enligt vår 

bedömning är det viktigt att frågor av denna art lyfts till moderbolaget och kommunstyrelsen.  

9. Avslutande diskussion  

I rapporten har respektive uppdrag till Kustbostäder behandlats separat med utgångspunkt 

från ägarstyrning, uppsiktsplikt och uppföljning. Detta avslutande kapitel syftar dels till att 

beskriva gemensamma nämnare för dessa uppdrag samt till att göra en övergripande 

bedömning av kommunens arbete.  

Kommunallagens krav på ägarstyrningen är inte särskilt långtgående. Vår granskning visar 

att kommunen, genom bolagsordning, ägardirektiv och företagspolicy, har tillgodosett de 

formella kraven på ägarstyrningen. Exempelvis är det kommunala ändamålet med 

moderbolagets och Kustbostäders verksamhet fastställd i bolagsordningarna och 

kommunens rätt till insyn i bolagens verksamheter är säkrad genom företagspolicyn. Det 
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finns även goda förutsättningar för en god informell ägarstyrning i form av gemensamma 

forum och grupperingar, både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Enligt vår bedömning är 

dock avsaknaden av avtal som reglerar ansvarsfördelningen samt affärsförhållandet mellan 

parterna en brist i ägarstyrningen – särskilt med hänsyn till att fullmäktige, för mer än fem år 

sedan, gav kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram avtal avseende två verksamheter som 

ingår i granskningen.  

Liksom ägarstyrningen är uppsiktsplikten sparsamt beskriven i kommunallagen. I mångt och 

mycket är det upp till kommunen att på egen hand definiera vad uppsikten ska innehålla, hur 

den ska bedrivas och i vilken omfattning. Detta gäller framförallt för den löpande uppsikten 

över den verksamhet som bedrivs i kommunen. När det kommer till uppsikten över bolagen 

finns dock en rättslig normering att förhålla sig till. Av mål nr 6335-16 kan utläsas att 

uppsiktsplikten är övergripande och att det av detta följer att kommunstyrelsen inte är skyldig 

att granska samtliga enskilda affärshändelser i bolaget. Granskningen ska dock vara 

tillräckligt omfattande för att möjliggöra en bedömning av om verksamheten som helhet har 

haft en sådan inriktning och bedrivits på ett sådant sätt att den varit kompetensenlig. Enligt 

vår bedömning säkerställer kommunstyrelsen en uppföljning av granskade uppdrag som i 

stora delar uppfyller dessa krav. Även miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppföljning av 

Gata/Park är enligt vår uppfattning tillräcklig. Kultur- och fritidsnämnden bör säkerställa en 

starkare efterlevnad av den uppföljningsstruktur som anges i avtal med Kustbostäder.  

Avslutningsvis vill vi understryka vikten av medvetenhet om reglerna för internupphandling. I 

regel ska myndigheters inköp konkurrensutsättas. Det finns dock vissa undantag, varav 

internupphandling utgör ett sådant. För att undantaget ska vara tillämpligt måste två kriterier 

vara uppfyllda, kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet. Om båda kriterierna är uppfyllda, till 

exempel vid ett köp från ett helägt bolag, omfattas inte upphandlingen av LOU och inköpet 

behöver således inte konkurrensutsättas. I det fall en intern upphandling genomförs utan att 

samtliga kriterier är uppfyllda kan det komma att anses som en olovlig direktupphandling.  

För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva kontroll 

som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i första hand att 

den juridiska personen ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt för den 

upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess strategiska mål och 

dess viktiga beslut. Detta kriterium är i regel inget problem för helägda kommunala bolag att 

leva upp till. För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen bedriva 

mer än 80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens räkning. Den 

juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska därmed huvudsakligen utöva 

verksamheten åt denna upphandlande myndighet som utövar kontrollen. Det innebär att 

även intäkter som kommer från någon annan än den kontrollerande parten i vissa fall kan 

räknas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet. Detta kan vara fallet när intäkterna 

hänförs till uppgifter som den kontrollerande parten har gett den juridiska personen i uppdrag 

att utföra såsom exempelvis tillhandahållande av tjänster till andra aktörer på marknaden. 

Verksamhetskriteriet ska i första hand bedömas utifrån den genomsnittliga totala 

omsättningen i fråga om varor, tjänster och byggentreprenader under de tre år som föregår 

tilldelningen. 

Vi har inom ramen för denna granskning inte gjort en utredning av kommunens inköp från 

Kustbostäder i förhållande till regelverket för internupphandling. Vi rekommenderar däremot 
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kommunstyrelsen att säkerställa att nuvarande tillämpning är förenlig med kriterierna för 

internupphandling. Det har inte gjorts någon utredning av detta i kommunen.   

10. Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfråga Svar 

Finns uppdragens ramar tydligt 

definierade i bolagsordning, 

ägardirektiv och/eller 

uppdragsbeskrivning/avtal? 

Nej. Enligt vår bedömning saknas tydliga ramar för 

Kustbostäders uppdrag rörande 

fastighetsförvaltningen av verksamhetslokaler, 

driften och underhållet av Gata/Park samt driften 

och underhållet av småbåtshamnarna. Vad gäller 

förvaltningen av Ramdalens IP är uppdraget 

däremot definierat i avtal.  

Genomförs riskanalyser för att 

identifiera väsentliga risker för 

uppdragens genomförande, 

avseende både ekonomi och 

kvalitet? 

Delvis. Inom ramen för kommunens uppföljning av 

fastighetsförvaltningen och Gata/Park genomförs 

regelbundna avstämningar avseende det 

ekonomiska utfallet och verksamhetens kvalitet. I 

samband med detta identifieras risker i uppdragens 

genomförande. Kustbostäders uppdrag att sköta 

driften och underhållet av småbåtshamnarna följs 

regelbundet upp av kommunenen. Vid dessa 

möten diskuteras dock enbart ekonomiska risker. 

Vad gäller förvaltningen av Ramdalens IP 

förekommer inga formella möten mellan ledningen 

för Kustbostäder och kultur- och fritidsförvaltningen. 

Förvaltningen är dock mycket involverad i det 

dagliga arbetet och risker i utförandet fångas upp i 

dialogen med Kustbostäders personal.  

Finns det en ändamålsenlig 

process för uppföljning och kontroll 

av givna uppdrag? Dokumenteras 

resultaten av genomförda 

uppföljningar? 

Ja, men uppföljningen kan stärkas. Enligt vår 

bedömning finns en ändamålsenlig 

uppföljningsprocess för merparten av granskade 

uppdrag som säkerställer en tillräcklig 

informationsinhämtning och möjlighet att korrigera 

avvikelser. Uppföljningen för uppdraget avseende 

Ramdalens IP kan dock stärkas med möten mellan 

parterna.  

I regel upprättas inga protokoll vid parternas 

uppföljningsmöten. Det finns utrymme att stärka 

dokumentationen för att säkerställa tydlighet vid 

eventuella tvister.  

Hanteras identifierade avvikelser 

inom ramen för uppdragen på ett 

ändamålsenligt sätt?  

Avvikelser hanteras inom ramen för 

uppföljningsmöten och i dialog mellan parterna. 

Eftersom flera uppdrag i stor utsträckning är 
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oreglerade är det inte alltid tydligt vad som utgör en 

avvikelse, bortsett från när det kommer till det 

ekonomiska utfallet. Framförallt när det kommer till 

Gata/Park har det tidigare funnits skiljaktiga 

uppfattningar mellan parterna kring hur 

verksamheten ska bedrivas. 

Sker det en kontinuerlig och 

tillräcklig återrapportering 

avseende uppdragens utförande 

och ekonomi till ansvarig 

styrelse/nämnd? 

Delvis. Kommunstyrelsen och övriga granskade 

nämnder inhämtar ett informationsmaterial som 

möjliggör en övergripande bedömning av 

uppdragens genomförande. I ett fall kan vi dock 

inte verifiera att det skett muntlig återkoppling.  

 

Oxelösund den 20 januari 2021  

Anders More   Herman Rask    

EY   EY 
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11. Källförteckning 

Intervjupersoner  

• Chef för utemiljö och förvaltning, Kustbostäder 

• Ekonomichef, kommunstyrelseförvaltningen 

• Ekonomicontroller, kommunstyrelseförvaltningen 

• Fastighetschef, Kustbostäder  

• Fastighetsekonom, kommunstyrelseförvaltningen 

• Fastighetsförvaltare, kommunstyrelseförvaltningen  

• Fastighetsförvaltare, Kustbostäder  

• Fritidssekreterare, kultur- och fritidsförvaltningen  

• Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen  

• Kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen 

Dokument  

• Avtal om fastighetsförvaltning Ramdalens Idrottsplats Oxelösund 2019-01-01 

• Bolagsordning Kustbostäder i Oxelösund AB 

• Bolagsordning Oxelösunds kommuns förvaltnings AB 

• Företagspolicy Oxelösunds kommun  

• Kommunens mål och budget 2020 

• Kommunens årsredovisning 2019 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2011-11-09 § 158 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-02-18 § 7 

• Kommunstyrelsens mål och budget 2020 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-04-24 § 67 

• Kommunstyrelsens reglemente 2020 

• Kommunstyrelsens tertialrapport 2 

• Kommunstyrelsens årsredovisning 2019 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens mål och budget 2020 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglementen mellan 2012-2020 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tertialrapport 2 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens årsredovisning 2019 

• SKR Principer för styrning av kommun- och regoinägda bolag  

• Uppsägning av avtal gällande fastighetsförvaltning Ramdalens idrottsplats Oxelösund 

2020-09-04 

• Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB 

• Ägardirektiv OFAB 2005-04-27 

• Ägardirektiv Oxelösunds kommuns förvaltnings AB 
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Ekonomisk uppföljning för Kommunstyrelsen 2021  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens egen ekonomiska uppföljning per mars godkänns. 

2. Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har ett anslag på 76 333 tkr som består av en grundbudget 74 611 tkr 
och ett tilläggsanslag, 1 722 tkr. 
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 50 tkr för helåret 2021. Orsaken till det 
positiva utfall är högre arrendeintäkter, lägre personalkostnader och högre kostnader för 
köpt verksamhet. 
 

3. Ärendet 
I mål och budget 2021 fick kommunstyrelsen ett anslag på 74 611 tkr. Genom 
tilläggsbeslut har budgeten justerats för prioriterade medel, helårseffekten från medel som 
tilldelades 2020, 56 tkr. Budgeten har också justerats med ramökning för ökade kostnader 
för Stjärnholms stall 1 666 tkr. Totalt uppgår anslaget nu till 76 333 tkr och omslutningen till 
181 594 tkr.  
Kommunstyrelsen förutser i nuläget ett överskott på 50 tkr för helåret 2021. Intäkter 
förväntas bli 1 840 tkr högre främst på grund av högre intäkter för arrenden. 
Personalkostnader förväntas bli 280 tkr lägre än budgeterad vilket främst beror på att en 
tjänst inom personalenheten jobbar 50% inom utbildningsförvaltningen i ca 3 månader. 
Kostnader för köpt verksamhet beräknas bli 1 850 tkr högre än budgeterad, vilket främst 
kan hänvisas till en negativ avräkning på 2 000 tkr från Kustbostäders fastighetsförvaltning 
som orsakas av högre kostnader för reparation, skadegörelse och konsulter. En detaljerad 
genomgång kommer att ske med Kustbostäder avseende dessa ökade kostnader, 
prognosen omfattar de ökade kostnader Kustbostäder angett innan denna genomgång En 
annan orsak är köpt verksamhet för IT-verksamheten, en årsprognos på -200 tkr som 
fördelas sig på en negativ avräkning för 2020 på 440 tkr samt en positiv årsprognos på 240 
tkr för 2021. Övriga kostnader visar en negativ årsprognos på 220 tkr vilket främst beror på 
högre juristkostnader i samband med justerade arrenden. 
Kommunstyrelsen har fått besked om en byggsanktionsavgift på 1 mkr för uppförande av 
tältstall utan bygglov. Byggsanktionsavgiften är inte medtagen i årsprognosen. 
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Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 1 544 tkr per mars. Intäkterna visar en 
negativ budgetavvikelse på 1 682 tkr som kan främst hänföras till hyrorna och som inte är 
fakturerade än. Bidrag för höjd beredskap och finskt förvaltningsområde förväntas komma i 
maj. Kostnaderna visar en positiv budgetavvikelse på 3 226 tkr. Personalkostnader är 
478 tkr lägre på grund av vakanser och en 50% tjänst som tillfälligt jobbar inom 
utbildningsförvaltningen. Kostnader för lokalerna visar en positiv budgetavvikelse på 
225 tkr på grund av att alla kostnader inte har bokförts än. Kostnader för köpt verksamhet 
visare en positiv budgetavvikelse på 239 tkr vilket främst beror på slutavräkningarna för 
2020. Övriga kostnader visar en positiv budgetavvikelse på 2 284 bland annat för lägre 
konsultkostnader och lägre kostnader för utbildning och reklam. Kostnaderna förväntas 
uppstå senare under året. 
Vid verksamhetsuppföljning för mars kan konstateras att kommunstyrelsens 
verksamhetsplan genomförs enligt plan med fåtal undantag på grund av pandemins 
begränsningar. Därmed bör måluppfyllelsen för helåret uppnås. Undantag utgörs av 
målområde Mod och framtidstro som är starkt beroende av faktisk befolkningsökning även 
om aktiviteterna för måluppfyllnad genomförs. 
Beslutsunderlag 
Resultatrapport KS, mars 

Kontogruppering Årsbud Årsprogn Diff Ack bud Ack utf Ack diff 
Avgifter 31100–31990 79 79 0 20 18 -2 
Bidrag 35100–35999 4 137 4 137 0 1 001 594 -408 
Övrigt rest kkl 3 101 045 102 885 1 840 25 261 23 989 -1 273 
Anslag 39990 76 333 76 333 0 18 799 18 799 0 
Summa Intäkter 181 594 183 434 1 840 45 081 43 399 -1 682 
Personal 50000–56330 -49 485 -49 205 280 -11 673 -11 196 478 
Lokaler 60110–20,61320 -9 999 -9 999 0 -2 500 -2 274 225 
Köp av verksamhet 46300–80 -66 154 -68 004 -1 850 -16 957 -16 718 239 
Övrigt rest kkl 4–8 -55 956 -56 176 -220 -13 951 -11 667 2 284 
Summa Kostnader -181 594 -183 384 -1 790 -45 081 -41 855 3 226 
RAPPORTTOTAL 0 50 50 0 1 544 1 544 
 

Verksamhetsrapport KS, mars Årsprognos 2021 
Verksamhet Anslag Intäkt Kostnad Utfall 

11 Stöd t pol partier 4 574 105 -4 599 80 
16 Gem verksamhet (KS-kontor) 11 299 237 -11 536 0 
22 Fysisk o tekn planering o vsh -4 427 9 603 -3 076 2 100 
24 Näringsliv,turism,konsum.info 2 158 0 -2 158 0 
28 Räddningstjänst 9 200 0 -8 850 350 
29 Infrastruktur Övrigt 25 663 -688 0 
34 Idrotts- o fritidsanläggningar 1 613 5 221 -6 834 0 
55 Vård o omsorg SoL och HSL 2 063 0 -2 063 0 
62 Flyktingmottagande 25 75 -100 0 
72 Arbetsomr o lokaler 176 1 040 -1 216 0 
76 Kommunikationer 2 447 0 -2 447 0 
81 Komm.gem adm o gem serv 45 370 11 147 -56 997 -480 
83 Fastigheter och lokaler -1 746 56 038 -56 292 -2 000 
86 Speciella funktioner 1 444 1 562 -3 006 0 
89 Måltidsproduktion 2 112 21 410 -23 522 0 
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  76 333 107 101 -183 384 50 

 
 
 
 
Johan Persson Margrita Sjöqvist  
Kommunchef Controller 
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Ekonomichef (fk) 
Kommunstrateg (fk) 
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Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om upprustning av byggnaderna på Jogersö
havsbad

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning
Medborgarförslag har inkommit till kommunen med synpunkter på byggnadernas skick på
Jogersö havsbad. Förslagsställaren budskap är att byggnader för toaletter och
omklädningsrum är i behov av upprustning för att öka trivseln vid Jogersö havsbad.

Strax innan sommaren 2020 utsattes strandcaféet vid Jogersöbadet för en brand,
byggnaden gick inte att rädda. Under 2020 har polisutredning, teknisk undersökning,
sanering av byggnad och mark utförts och diskussioner förts med försäkringsbolag.

På Kommunstyrelsen 2021-03-17 finns ett ärende om upprustning och förädling av befintlig
WC-byggnad som står placerad intill den gamla cafébyggnaden. Halva byggnader står i
dagsläget tom. Förädlingen innebär en totalrenovering av byggnaden och
tillgänglighetsanpassning av toaletter inkl. en handikapptoalett (RWC) som placeras vid
byggnadens kortsida med separat ingång. Antalet toaletter blir fler än i den gamla
byggnaden. Inga omklädningsrum kommer att finnas efter totalrenoveringen. Däremot
kommer det att finnas möjlighet att byta om på toaletterna om man föredrar det.

Strandcaféet placeras i byggnadens andra ände som vetter mot havet och ramas in med
en tillgänglighetsanpassad altan.

Strandcaféet beräknas stå klart i början av juni månad 2021.Caféet byggs i
sommarstandard i likhet med föregående Strandcafé.

Utöver detta kommer miljö-och samhällsbyggnadsnämnden under våren att se över och
underhålla hopptorn och bryggor vid Jogersö havsbad.

Mot bakgrund av de planer och förslag som redovisats ovan föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget anses besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-02-25

Bilaga: Medborgarförslag

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-03-31 KS.2020.10

Beslut till:
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden (FK)

Fastighetsekonom (FK)



=-

� CXELÖSUND KOtiMUtJ

2020-01-23

Har,.jl!.n�r --------7 
- -

Oxelösund 2020 01 14 

Medborgarförslag angående upprustning av byggnaderna på 
Jogersö havsbad 

Till berörda parter 

I kultur och fritids förvaltningen i Oxelösund 

Jogersö havsbad är välbesökt av turister sommartid och platsen erbjuder både bad, 
strandaktiviteter, konserter samt bakluckeloppis vilket är bra för kommun. Det enda som stör 
upplevelsen och som behöver ses över är toaletterna och omklädningsrummet vars byggnader 
har sett sina bästa dagar. I dagsläget är endast ett omklädningsrum i bruk och detta är både 
slitet, nerklottrat och delvis belamrat med en trasig flytbrygga och påsar med sopor. Dess ena 
väggs trä mot kortsidan är så murket att det uppstått hål i fasaden vilka lagats från insidan. Jag 
föreslår därför att hela byggnaden rivs och ersätts med en större ändamålsenlig byggnad med 
separata omklädningsrum, förrådsutrymme, kiosk med ny dörr. Den dörr som finns i nuläget 
bär tydliga spår efter inbrottsförsök. 

Även den separata toalettbyggnaden är i behov av renovering eller nybyggnation. I dagsläget 
är endast en toalett av två öppen. Den toalett som tidigare var herrarnas har hålligts låst i 
åratal efter att någon tog sig in en vinter och slog sönder alla wc-stolarna och sedan dess har 
de inte ersatts med nya. 

Att budgetera för nya byggnader 2020 vore därför värt att prioritera eftersom Jogersö havsbad 
är Oxelösunds ansikte utåt dit många turister kommer sommartid för att bada eller besöka 
bakluckeloppisen och då ger nämnda byggnader ett slitet och ovårdat intryck. 

Hela badets standard skulle höjas avsevärt med nya byggnader för wc och omklädning samt 
medföra ökad trivsel hos badplatsens besökare så väl från Oxelösund som besökare från andra 
närliggande städer men även turister som kommer hit sommartid från våra europeiska 
grannländer så som Tyskland, Holand och Danmark. 

Det sämsta med Jogersö havsbad kan där med vändas till en fördel om vi investerar för 
framtida somrar genom att ersätta slitna badbryggor mm och anställa sommarjobbare som 
regelbundet städar omklädningsrummen och toaletterna. I dagsläget fungerar detta inte så 
värst bra. Golvet i omklädningsrummet är alltid fullt av sand och smuts samt nerskräpat med 
kvarlämnade sopor från badgästerna. 

Med vänliga hälsningar 
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Datum Dnr

2021-03-23 KS.2019.101
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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
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om att Oxelösund ska bli en attraktiv plats
för husbilsturister

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Medborgarförslag anses besvarat

2. Sammanfattning
Medborgarförslag har inlämnats till kommunen där förslagslämnaren vill att ”vi ska bli en
attraktiv plats för husbilsturister” genom att anlägga fina ställplatser på gräsplanerna vid
Restaurang läget eller ytorna där Båt och Motor tidigare låg. Vidare beskriver förslaget att
den nya restaurangen som skall byggas kunde innefatta fler duschar, toaletter och pentry
med diskmöjligheter eller bygga om Båt och Motors lokaler. Gästhamnen är ödslig och
tråkig och det skulle vara trevligt med mer folk eftersom det finns stora outnyttjade gräsytor.
Tiderna förändras och vi behöver fånga upp nya besökare.

Kommunstyrelsen har genom olika beslut planer för det föreslagna området i Badhusviken.

Kommunstyrelsen har 2019-04-24 § 60 tagit beslut att inleda arbete för att skapa bostäder i
området där Båt och Motor tidigare låg. Arbetsprocessen för att skapa byggnation är under
genomförande vilket gör att det inte går att fastställa om något område för husbilar finns
inplanerat. Allmänheten kommer under processens gång ges möjlighet att lämna förslag på
hur området skall utformas. Dessutom har kommunstyrelsen 2020-09-02 §100 tagit beslut
rörande byggnation av restaurang som skall ersätta Restaurang Läget.

På Femöre finns idag möjlighet att ställa upp husbil, och kommunstyrelsen har genom sitt
beslut om framtida markanvändning i Fiskehamnen tydliggjort att nuvarande område som
används till ställplatser för husbilar även fortsatt ska vara avsett för verksamhet med
besöksnäringskaraktär. Under 2020 var det ca 2000 husbilsnätter i Fiskehamnen.
Dessutom finns Jogersö camping som ger mycket bra service för dem som nyttjar
campingen.

Utöver detta finns det beslut taget i kommunstyrelsen 2018-11-28 § 205 att skapa
ställplatser för husbil i den områdesutveckling som pågår runt Stenviksbadet och inloppet
till Femöre kanal vid Femörefjärden.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att medborgarförslaget med anledning
av ovan anses besvarat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Maria Malmberg
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Datum

2021-03-23 KS.2019.101

Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MSF (FK)

KSF (FK)



Ett förslag om att vi ska bli en attraktiv plats för husbilsturister.

Jag har nu i 3 år haft nöjet att hyra husbil och har under dessa somrar åkt runt
och semestrat i Sverige och oftast övernattat i olika gästhamnar.
Blivit uppmärksammad på att i vår region finns det dåligt med ställplattser

Vi har en nära anknytning till E4 där det går en strid ström av husbilar hela
tiden.

Tänk om vi kunde locka hit några av dem.

Man vill ha el och gångavstånd till affär (centrum), fina toaletter, dusch och
gärna diskmöjligheter.
Många kanske bara stannar någon natt med om man finner det bra så stannar
man nog flera nätter.

Här i Oxelösund har vi i alla år pratat om båtturismen och gästhamnen men
båtarna minskar och kommer det båt- turister så är det främst juli de handlar mat

och seglar gärna ut till någon naturhamn igen.
Tiderna förändras och jag tycker att vi ska fånga upp nya besökare till oss.

Jag tycker vår gästhamn är ödslig och tråkig skulle vara trevligt med mer folk.
Vi har stora outnyttjade gräsytor.

I Sverige finns det redan 100 000 husbilar registrerade och till det kommer alla
andra husbilar från övriga Europa.

Bra för vår kommun och för våra handlare i här staden. Det kunde också bli
lönsamt att ha lite bodar med försäljning som också locka fler besökare.

Husbilsfoket är ofta 50 plus, de börjar åka ut med sina husbilar i maj och håller
på till augusti-september.
Så säsongen är lång.

Mitt förslag är att anlägga fina ställplatser vid gräsplanerna i närheten av
restaurang Läget eller bort mot ytorna där Båt & motor låg.

Den nya restaurangen som ev. ska byggas kunde innefatta fler duschar, toaletter
och pentry med diskmöjligheter. Eller bygga om Båt och motors lokaler.



Vi har ju Kjell Andersson som har en privat camping ute på Femöre men vi har 

plats för fler aktörer, en dag nu i sommar hade han 44 bilar parkerade. 

Jag kan rekommendera att våra bestämmande kan åka till Askersund för ett 

studiebesök. 

Jag var där nu i somras och det var verkligen en gästhamn med puls. 

Jag vill gärna ha en åter koppling. 

OXELÖSUND KOMMUN 

2019 -08- 0 6 
-------··-·----➔ 

Handl.nr 

Diarienr 
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2021-02-22 KS.2020.86
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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
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag Småbåtshamnar

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

E-förslag avslås

2. Sammanfattning
E-förslag har initierats där förslaget består av att bryggrindar skall monteras i kommunens
småbåtshamnar för att undvika att stölder sker samt att åtgärden kommer att sätta stopp
för tjuvliggare. Förslaget stöds av andra medborgare.

Förslaget bedöms vara viktigt för den enskilde båtägaren men bedömning utifrån
allmänhetens intresse gör att olika faktorerna behöver vägas och ställas mot varandra. Ett
tungt intresse är att trygga allemansrättslig tillgång till strandområden kopplat till den
lagstiftning som finns rörande strandskydd. Utöver det visar statistik rörande stölder att
många stölder ej sker via land utan med båt via vattnet.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att e-förslaget avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Johan Persson Maria Malmberg
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
KC (FK)

MEX (FÅ)



E-förslag

Rubrik Småbåthamnar

Förslag

Montering av bryggrindar på samtliga bryggor i kommunens småbåtshamnar.

Detta kommer minska stölderna och sätta stopp för tjuvliggare.

https://cloud.flexite.com/oxelosundfx/servlet/getMailFile?file=DE5DE3A579EBA708244EA80142667E9C9CC9C11DEBF0

Förslagsställare

Antal ja-röster 87

Sammanställning

av kommentarer

Mycket bra

Håller med förslagsställaren. Detta borde gjorts för länge sedan

Ja borde vara en självklarhet i varje obevakad hamn

Mycket bra förslag! Vi har blivit av med båt, trycktank , drev, kapell ... detta sätter nog stopp för mycket!

Så tråkigt med alla stölder. Grindar vore verkligen uppskattat!

Behövs verkligen.

https://cloud.flexite.com/oxelosundfx/servlet/getMailFile?file=DE5DE3A579EBA708244EA80142667E9C9CC9C11DEBF0


Nu har vi ledsnat på alla stölder nere i vår fina hamn. Det här är en mycket bra idé som borde ha gjorts för länge sedan.

Vår båt blev stulen i slutet av sommaren och det var inte alls roligt, så det vore väldigt bra. Men även bommar om det skulle

fungera för de verkar som de tar upp båtarna och kör iväg. Hände troligtvis med vår och verkar ha varit fler som råkat ut för det.

Kanonbra

Bra förslag

Mycket bra. Jag skulle även vilja ha några väggrindar. Speciellt till båtramperna.
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND

Höjdgatan 26
OXELÖSUND
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registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Maria Malmberg
0155-385 87

Kommunstyrelsen

Servitut mellan Oxelösunds hamn och Oxelösunds kommun
gällande muddring samt anläggande av erosionsskydd inom
Femöre 1:4

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Godkänna servitutsavtalet

2. Ge kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef i uppdrag underteckna avtalet.

2. Sammanfattning
Oxelösunds Hamn AB har framför önskemål att teckna ett servitutsavtal mellan Oxelösunds
hamn AB och Oxelösunds kommun. Avtalet ger Oxelösunds Hamn möjlighet att utföra
muddring på kommunal mark inom fastigheten Femöre 1:4 och att i samband med
muddringen planera för skadeförebyggande åtgärder i form av anläggande av
erosionsskydd inom ytor där muddringen utförts. I muddringsarbetet ingår även sprängning
av berg.

I sin förfrågan redogör Oxelösunds Hamn AB för den tillståndsprocess som pågår och
syftar till att ta höjd för nästa ~20 års period för företaget. Bolaget kommer att ansöka om
väsentligt höjd tonnagegräns för hanterat tonnage över kaj vilket i sin tur inkluderar nya
kajer. Förändringen drivs av nya varuflöden, en överflyttning av gods från väg till sjö i linje
med nationens mål samt SSAB Oxelösunds förändring av sin tillverkningsprocess.
Oxelösunds hamns AB nuvarande tillstånd är dessutom ca 20 år gammalt och behöver
även av den anledningen förnyas.

För att kunna ta in och hantera en större mängd gods och mer skrymmande godsslag,
såsom skrotråvara, behöver Oxelösunds Hamn AB anlägga en ny kajyta, ett nytt RoRo-
läge samt fördjupa delar av den befintliga hamnbassängen. Genom att hamnbassängen
fördjupas finns förutsättningar att ta emot större fartyg vid bl.a. de nya kajerna och det nya
RoRo-läget men framförallt tyngre lastade fartyg, vilket innebär en möjlighet att hantera
mer gods per fartygsanlöp. För att få access till inre hamnbassängen med större RoRo
fartyg behöver inloppet breddas för säker access med större och bredare fartyg. En
utbyggnad och nytt hörn mellan kaj 7-9 planeras vilket också gör att inloppet till inre
bassängen behöver breddas.
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Datum

2021-03-25 MEX.2020.140

Muddringsbehov finns inom hamnområdet, den största delen ligger inom Oxelösunds
Hamns fastighet. Utanför fiskehamnen finns behov av muddring på Oxelösunds kommuns
fastighet, Femöre 1:4. Förorenade massor ska tas upp på land och användas vid
kajbyggnation.

I sin förfrågan är Oxelösunds Hamn AB tydliga med att de är i behov av åtkomst till
fastigheten Femöre 1:4 för vattenverksamhet (muddring) i enlighet med ansökan om
verksamhetstillstånd. Oxelösunds Hamns framtida verksamhet bedöms inte inverka på
tillgång till kajen i Fiskehamnen och/eller trafik till/från inre och yttre gästhamnarna.
Oxelösunds Hamn AB anger även att muddringsarbeten utförs under vinterhalvåret då
fritidsbåtstrafik är lågfrekvent.

Kommunstyrelseförvaltningen ser att utifrån den förfrågan som lämnats in är den bästa och
tydligaste lösningen att skapa ett servitut för föreslagen åtgärd. Förslaget från Oxelösunds
Hamn AB ger dock ingen ekonomisk ersättning till Oxelösunds kommun.
Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att Oxelösunds kommun inte utifrån vad
avtalet anger rörande muddring får inskränkt rådighet till området förutom när arbetet sker.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det inte klargörs tydligt i förfrågan i
vilken omfattning Oxelösunds Hamn AB avser att bedriva fartygstrafik, verksamhet inom
fastigheten Femöre 1:4 när arbetet med muddring mm är utfört.
Kommunstyrelseförvaltningen ser en risk att Oxelösunds kommun inte har full tillgång till
ex. hamnar som finns inom Oxelösunds kommuns fastigheter i området och att ersättningar
mellan parterna kan behöva diskuteras.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att:

1. Godkänna servitutsavtalet

2. Ge kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef i uppdrag underteckna avtalet.
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Datum

2021-03-25 MEX.2020.140

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Avtal

Johan Persson Maria Malmberg
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
KC (FÅ)A

MEX (FK)



AVTAL OM SERVITUT M.M.

Daterat dag som nedan mellan:

Oxelösunds Hamn Aktiebolag, org.nr 556207-4913, med adress box 26, 613 21
Oxelösund, (”Oxhamn”); och

Oxelösunds kommun, org.nr 212000-0324, med adress 613 81 Oxelösund,
(”Kommunen”).

Bolaget och Kommunen benämns nedan gemensamt ”Parterna”.

BAKGRUND

A. Kommunen är ägare till fastigheten Oxelösund Femöre 1:4 (den ”Tjänande Fastigheten”).
Den Tjänande Fastigheten innefattar både land- och vattenområden, varav en del är
belägna på ön Femöre. Fastighetsgränsen löper genom Breviken där Oxhamn bedriver
hamnverksamhet.

B. Oxhamn äger bl.a. fastigheten Oxelösund Oxelö 7:60 (den ”Härskande Fastigheten”).
Den Härskande Fastigheten är belägen i Oxelösunds kommun och angränsar till den
Tjänande Fastigheten.

C. Som ett led i en planerad utbyggnation av den s.k. Stadshamnen i Oxelösund är det
nödvändigt att fördjupa delar av den befintliga hamnbassängen genom muddring och/eller
sprängning (”Muddringen”). I samband med Muddringen planeras skadeförebyggande
åtgärder i form av anläggande av erosionsskydd inom ytor där Muddringen utförts. En
mindre del av området som berörs av Muddringen ligger inom vattenområdet på den
Tjänande Fastigheten. Genomförande av Muddringen och relaterade skyddsåtgärder
förutsätter att Oxhamn erhåller ett tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) att utföra dessa
åtgärder och att tillståndet vinner laga kraft (”Tillståndet”).

D. Parterna har med anledning av planerade åtgärder enats om följande avtal.

1. MEDGIVANDE

Kommunen medger att Oxhamn utför Muddringen inom område på den Tjänande
Fastigheten som markerats på karta i Bilaga 1, (”Medgivandet”).

2. SERVITUT M.M.

2.1 Kommunen upplåter som ägare av den Tjänande Fastigheten, till förmån för ägare av den
Härskande Fastigheten, servitut för anläggande och bibehållande av erosionsskydd inom
område på den Tjänande Fastigheten som markerats på karta i Bilaga 2 (”Servitutet”).

2.2 Upplåtelsen enligt punkten 2.1 innefattar även en rätt att tillträda den Tjänande Fastigheten
för tillsyn, underhåll, förstärkning och utbyte av erosionsskydden.

2.3 För tydlighets skull noterar Parterna att överenskommelsen enligt det här avtalet innefattar
en bekräftelse av rätten för Oxhamn att förförfoga över erforderliga vattenområden inom



2(2)

den Tjänande Fastigheten (s.k. vattenrättslig rådighet) för att utföra de åtgärder som
omfattas av Medgivandet och Servitutet.

2.4 Den vattenrättsliga rådigheten enligt punkten 2.3 är begränsad till de åtgärder som omfattas
av Medgivandet och Servitutet och medför ingen övrig inskränkning på den Tjänande
Fastighetens eller Kommunens rådighet över den Tjänande Fastigheten.

3. IKRAFTTRÄDANDE OCH VARAKTIGHET

3.1 Servitutet träder ikraft vid undertecknande av det här avtalet och gäller för all framtid.

3.2 Medgivandet gäller från dagen för undertecknande av båda Parter fram till dess att
Muddring genomförts och så länge ett framtida Tillstånd till Muddringen gäller.

4. ERSÄTTNING

Med undantag för vad som anges i punkten 5 nedan ska ingen ersättning utgå för
upplåtelsen och för Oxhamns utövande av de rättigheter som följer av det här avtalet.

5. SKADA

Oxhamn åtar sig att återställa alla faktiska skador som uppkommer på den Tjänande
Fastigheten som en följd av utövandet av rättigheterna enligt detta avtal. Om skadan inte
kan återställas ska den ersättas.

6. INSKRIVNING M.M.

6.1 Oxhamn har rätt att på egen bekostnad söka inskrivning av Servitutet.

6.2 Oxhamn har också rätt att åberopa detta avtal till stöd för vattenrättslig rådighet.

Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Oxelösund den […] 2020 Oxelösund den […] 2020

OXELÖSUNDS HAMN AKTIEBOLAG OXELÖSUNDS KOMMUN

________________________ _______________________
[Namn] [Namn]

________________________ _______________________

[Namn] [Namn]
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Postadress Besöksadress Telefon Webb/E-post Org.nr
Oxelösunds kommun
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registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Stenvikshöjden

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Anebyhus tilldelas förlängd markanvisningstid till 2022-01-31 för aktuellt markområde enligt
markanvisning KS 2018.59 för Stenvikshöjden.

2. Sammanfattning
I enlighet med tidigare kommunstyrelsebeslut (Dnr KS.2018.59) genomfördes 2019 en
markanvisning för den detaljplan som kallas Stenvikshöjden. Markanvisningen var indelad i
tre delar i enlighet med den detaljplan som då nyligen hade antagits. HSB tilldelades de del
området nere vid Ramdalsparkeringen och delområdet med de 3 punkthusen med 4, 5 och
6 våningar. Anebyhus vann med sitt förslag med 18 st äganderättshus området uppe på
Stenvikshöjden på de gamla tennisbanorna.

Enligt kommunstyrelsebeslutet ska kommunen försälja respektive tomt i det delområde
som Anebyhus tilldelades med konsekvensen att kommunen även ansvarar för att bygga
den lokala gatan upp till området.

Exploateringsområdet är beroende av HSB:s projekt med VA-anslutning. Sedan ska en
lokal anslutningsgata byggas upp till bostadsområdet. Anslutningsarbetena för VA till HSB:s
projekt har nu påbörjats och den lokala anslutningsgatan är projekterad. Anebyhus har
lämnat in bygglovshandlingar, men ej erhållit bygglov. Projektet är startklart för lansering via
lokala mäklare.

I kommunens riktlinjer för markanvisning framgår att en markanvisning gäller i 8 månader.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 27 maj 2020 (KS § 86 2020) att tilldela
Anebyhus förlängning på nu gällande markanvisning till och med den 15 mars 2021. Denna
tid har nu löpt ut varför markanvisningen behöver förlängas. Mot bakgrund av att
kommunstyrelseförvaltningen, mark och exploatering, och Anebyhus redan innan utgången
av den förlängda perioden av markavtalet fört diskussioner med Anebyhus om en
förlängning av markanvisningen till den 31 januari 2022 är det
kommunstyrelseförvaltningen, mark och exploaterings, önskan att kommunstyrelsen kan
bekräfta detta genom ett beslut om förlängd markanvisning. Åtgärder inom ramen för
markanvisningsavtalet pågår genom bygglovsansökan med mera. Den aktuella
markanvisningen är också intimt kopplad till övriga delar av exploateringsområdet för vars
fortsatta process även detta avtal är av betydelse.

Anebyhusgruppen har handlat upp lokala mäklare i form av Skandiamäklarna som säljande
part för projektet. Då försäljningsprocessen samt dokumentering och avtalsskrivande för
hus respektive fastighet (tomt) är parallell överväger kommunstyrelseförvaltningen att lägga
ett uppdrag på Skandiamäklarna för hantering av tomtförsäljning av kommunens tomter. I
uppdragsbeskrivningen för ett sådant uppdrag finns kommunens riktlinjer för tomtförsäljning
som mäklaren har att följa.
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Datum

2021-03-04 KS.2018.59

Med hänvisning till redovisade punkter föreslås kommunstyrelsen besluta att tilldela
Anebyhus förlängd markanvisningstid för aktuellt markområde enligt markanvisning för
Stenvikshöjden till 2022-01-31.

Beslutsunderlag
Bygglovshandlingar

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)

MSF(FK)

EK(FK)
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Försäljning av fastighet Montören 1  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
 

2. Sammanfattning  
Kommunstyrelseförvaltningen har under 2020 arbetat med 3 lokala företagare kring en 
etablering av nyproducerade verksamhets- och industrilokaler inom ramen för deras 
företag Expertiss Holding AB. 
Företaget har under 2020 gjort etableringen i Nyköping med gott resultat. Upplägget är att 
Expertiss Holding AB förvärvar fastigheten (tomten) samt bygger hantverks/industri-
lokalen. Sedan upplåts del av lokalen till lokala hantverkare och företagare som efter att 
välja storlek på sin del av lokalen köper denna del av lokalen. Upplägget innebär en 
lösning som liknar företagshotell men med skillnaden att den enskilde 
hantverkaren/företagaren köper loss sin del av den som denne nyttjar av den stora lokalen.  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 22 april 2020 att sälja fastigheten 
Montören 1 till Expertiss Holding AB (KS § 55 2020) till det värderade priset 1 730 tkr. 
Genom kommunstyrelsens beslut gavs kommunchefen i uppdrag att upprätta köpeavtal 
och köpebrev med exploatören om fastighetsförvärv. Handlingar gjordes men i samband 
tecknande bad exploatören om att få göra en kompletterande markundersökning med 
tillhörande kostnadskalkyl. 
Det som exploatören uppger är att markentreprenören, med det nu mer genomarbetade 
anbudsunderlaget som grund, nu återkommer med en högre kostnadsnivå. Med denna 
fördyring ses inte projektkalkylen bli positiv. Efter denna återkoppling har 
Kommunstyrelseförvaltningen haft flera möten med aktören kring detta. Efter dessa möten 
har Expertiss Holding AB skriftligen återkommit med förfrågan om en nedsättning av 
köpeskillingen till 1 400 000 kr, en nedsättning på 330 000 kr. Med ett godkännande av 
prisreduceringen anger exploatören att de startar etableringen. 
I kommunens riktlinjer kring försäljning av fastigheter finns att försäljning sker i enlighet 
med framtagen värdering. Den inkomna förfrågan är således ett avsteg från kommunens 
riktlinjer. 
Eftersom förslaget innebär ett avsteg från kommunens riktlinjer för försäljning av mark 
avstår kommunstyrelseförvaltningen från att lämna förslag till beslut. 
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Datum

2021-02-18
Dokumentnummer

PN21-0001-2

Sammanträde med Gemensamma patientnämnden

Datum:

Plats:

Ledamöter:

Ersättare:

Ej närvarande:

Sekreterare:

Medverkande:

Justerare:

2021-02-18 kl. 9:00-11:40

Ajournering: kl. 9:55-10:00, 10:35-10:40

Sunlight Hotell, Nytorget 7
Sammanträdet genomförs digitalt via Microsoft Teams

Region Sörmland

Tomas Fors (C) ordförande
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) l:a vice ordf.
Christine Gilljam (S)

Kommunerna

Christina Thorell (S), Katrineholm
Pierre Andersson (S), Vingåker
Gunilla Cederfjord (S) 2: a vice ordf. Eskilstuna
Kristina Jävergren (S), Flen
Jan Ekström (S), Nyköping
Karin Braathen Gustavsson (M), Gnesta

Siw Jansson (S), Trosa

Region Sörmland

Daniel Danon (S)
Bosse Qvist (VfP)

Kommunerna
Peter Sköldin (S), Eskilstuna
Månan Loley (KD), Katrineholm
Lotta Egeland (M), Vingåker
Sören Granberg (C), Gnesta

Oxelösunds kommun

Strängnäs kommun

M.aria Frykegård

Matilda Uvnäs, utredningssekreterare

Idris Ozturk, nämndsekreterare

Tomas Fors (C) och Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)

-r/-;

Region Sörmland
Tel: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr:232100-0032
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Vid protokollet:
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Maria Frykegård
Sekreterare

Tomas Fors (C)
Ordförande

^?/^c ^^^^W^
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M)
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Innehållsförteckning

1/21 Fastställande av dagordning

2/21 Information vid gemensamma

patientnämnden 18 februari 2021

3/21 Gemensamma patientnämndens PN21-0004-1

verksamhetsberättelse för 2020

4/21 Gemensamma patientnämndens PN21-0002-1

anmälningsärenden den 18 februari 2021

-r
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SÖRMLAND

PROTOKOLL

2021-02-18
Dokumentnummer

PN21-0001-2

§ 1/21 Fastställande av dagordning

Gemensamma patientnämndens beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling.

Proposition
Ordförande Tomas Fors (C) frågar nämnden om dagordningen kan fastställas i

enlighet med utskickad handling och finner att det bifalls.

^ /.'

Region Sörmland

Tel: 0155-24 50 00
Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr:232100-0032
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PROTOKOLL

Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-02-18 PN21-0001-2

§ 2/21 Information vid gemensamma
patientnämnden 18 februari 2021

Tomas Fors (C), Gemensamma patientnämndens ordförande, informerar om
forumet Fokus Patient som arbetar med patientens rättigheter och skyldigheter.

Idris Ozturk, nämndsekreterare, informerar om Region Sörmlands arbete med att

ta fram rutiner och riktlinjer för genomförandet av digitala sammanträden i

nämnder och fullmäktige.

Marie Björnstedt Bennermo, patientsäkerhetschef, informerar om Inspektionen

för Vård- och Omsorgs rapport om äldrevården. Utifrån den genomförda

granskningen har Region Sörmland tagit fram en handlingsplan där åtgärder ska

vara klara eller påbörjade under andra kvartalet 2021.

Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare, informerar om vaccinationsprocessen

avseende covid-19 samt åtgärdspunkter kopplat till pandemin.

Matilda Uvnäs, utredningssekreterare, informerar om covid-19-rapporten,
verksamhetsberättelse/bokslut 2020 samt information om inkomna ärenden till

patientnämndens kansli.

(r
Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
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PROTOKOLL

2021-02-18
Dokumentnummer

PN21-0001-2

§ 3/21 Gemensamma patientnämndens
verksamhetsberättelse för 2020

Diarienummer: PN2l-0004

Behandlat av

l Gemensamma patientnämnden

Mötesdatum

2021-02-18
Arendenr

§3/21

Gemensamma patientnämndens beslut

Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma patientnämnden godkänns.

Proposition

Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och
fimier att det bifalls.

Ärendet

Den gemensamma patientnämnden i Region Sörmland är en gemensam nämnd

för regionen och länets nio kommuner. Nämnden är en opartisk instans som tar
emot synpunkter och klagomål som rör all offentligt finansierad hälso- och

sjukvård inom kommunerna, regionen och folktandvården. Uppdraget innefattar

också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som

tvångsvårdas och som begär en stödperson.

Nämndens uppdrag regleras i lagen om patientnämndsverksamhet (1998:1656).

Verksamhetsberättelsen ger beskrivning av uppdraget och verksamheten för
verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-09
Gemensamma patientnämndens verksamhetsberättelse för 2020
Bilaga internkontrollplan 2020 för Gemensamma patientnämnden

Beslutet expedieras till

Samtliga huvudmän

Jan Grönlund, regiondirektör
Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör

Carolina Sandberg, kanslichef

Akten

.-^~>

t.-^

Region Sörmland

Tel: 0155-24 50 00
Repslagaregatan 19

E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr:232100-0032

SID 6(7)



PROTOKOLL

Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-02-18 PN21-0001-2

§ 4/21 Gemensamma patientnämndens
anmälningsärenden den 18 februari 2021

Diarienummer: PN21-0002

Behandlat av

l Gemensamma patientnämnden

Mötesdatum

2021-02-18

Arendenr

§4/21

Gemensamma patientnämndens beslut

l. Delegationsbeslutet anmäls.

2. Redovisning och anmälan av övriga handlingar godkänns.

Proposition

Ordförande Tomas Fors (C) ställer förvaltningens förslag under proposition och

finner att det bifalls.

Ärendet

Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den

18 februari 2021:

Statistik stödpersoner 2021

Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den

18 februari 2021:

Minnesanteckningar gemensamma patientnämndens arbetsutskott
den 5 februari 2021

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-09

Beslutet expedieras till

Akten

•r

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032

SID 7(7)



 

 

 

Verksamhetsberättelse 

2020 
Gemensamma patientnämnden 

December 2020 

  



Gemensamma patientnämnden, Verksamhetsberättelse 2020 2(16) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................................ 4 

1.1 Sammanfattande analys ............................................................................................................................ 4 

2 Medborgarperspektivet ................................................................................................................ 5 

2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste 

län ............................................................................................................................................................. 6 

2.1.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska erbjuda kontakt och service med hög kvalitét, tillgänglighet, bemötande 

och god kompetens ................................................................................................................................................... 6 
2.1.2 Verksamhetens mål: Nämnden ska tillhandahålla och hjälpa medborgarna att få den information de behöver 

för att kunna tillvarata sina intressen och rättigheter i hälso- och sjukvården ............................................................. 6 
2.1.3 Verksamhetens mål: Nämnden ska arbeta för att samtliga patienter/medborgare ska ha kännedom om sina 

möjligheter att lämna synpunkter/klagomål på hälso- och sjukvården. Om patienten är ett barn, ska 

nämnden särskilt beakta barnets bästa ..................................................................................................................... 7 
2.1.4 Verksamhetens mål: Nämnden ska informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra 

berörda om sin verksamhet. ...................................................................................................................................... 7 

3 Verksamhetsperspektivet ............................................................................................................. 9 

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig och kvalitativ vård ............................... 9 

3.1.1 Verksamhetens mål: Åtagande: Nämnden ska tillgodose en effektiv och relevant återrapportering av 

inkomna synpunkter och klagomål till de aktörer som ansvarar för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet ............... 9 
3.1.2 Verksamhetens mål: Nämnden ska rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 

vårdgivare och vårdenheter ..................................................................................................................................... 11 
3.2 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, 

normmedvetenhet och inkludering ......................................................................................................... 11 

3.3 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion ....................................... 11 

3.3.1 Verksamhetens mål: Nämnden bedriver sin verksamhet på ett i miljöhänseende hållbart sätt och bidrar till 

måluppfyllelse av regionens hållbarhetsprogram. .................................................................................................... 11 
3.4 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter .......................................... 11 

3.4.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska registrera och kommunicera inkomna skriftliga synpunkter/klagomål i 

avvikelsesystemet Synergi. ..................................................................................................................................... 11 

4 Resursperspektivet ...................................................................................................................... 12 

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare ............................................................... 12 

4.1.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter som önskar 

och som tvångsvårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, Lagen om rättspsykiatrisk vård samt enligt 

Smittskyddslagen .................................................................................................................................................... 12 
4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans ........................................................... 13 

4.2.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska ha en stabil ekonomi med en ändamålsenlig användning av resurser. ............. 13 

5 Resultaträkning ........................................................................................................................... 14 

6 Investeringar ................................................................................................................................ 15 

7 Intern kontroll ............................................................................................................................. 16 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Internkontrollplan 2020 för Gemensamma patientnämnden 

  



Gemensamma patientnämnden, Verksamhetsberättelse 2020 3(16) 

Anvisning 

 

Verksamhetsberättelsen är en återrapportering om hur uppdraget för året har genomförts. 

Länk till rekommenderat arbetssätt: http://insidan.dll.se/arbetssatt/gemensam-styrning-och-

ledning/folja-upp-och-analysera2/ 

Vad ska rapporteras? 

Mål, indikatorer och större aktiviteter rapporteras och sammanfattas under respektive perspektiv. 

Lägg extra vikt vid analyser av de avvikelser som har uppstått under perioden. Rapporten ska 

vara ett stöd för politiken och ledningen att förstå verksamheten och dess påverkansfaktorer. 

Om större negativ avvikelse jämfört med plan kan noteras ska det anges vilka åtgärder som har 

vidtagits alternativt ska vidtas. 

När ska rapporten vara klar? 

Nämndens/divisionens rapport ska vara regionstyrelsen tillhanda senast den 1 februari 2021. Har 

nämnden sitt sammanträde efter detta datum ska en preliminär version skickas in i avvaktan på 

nämndens beslut. 

Underliggande verksamheters tidplan kommuniceras av respektive divisionsledning. 

Hur rapporterar jag?  

Du rapporterar genom att klicka på penna-ikonen till höger om rubriken du ska rapportera under. 

• Kryssa ur rutan för "anvisningar" före utskrift om du inte vill ha med dem i exporten till 

word. 

• Kommentarer som skrivits i tidigare uppföljningar finns under fliken "Historik" och kan 

kopieras till aktuell period. 

• Kommentarer skrivna av andra enheter finns under fliken "underliggande enheter", även 

de kan kopieras till din egen textruta för vidare bearbetning.  

• För att bli klar med rapporten klarmarkerar du den till 100 % 

Vid frågor gällande innehåll kontakta din ekonom/controller 

Vid systemtekniska frågor kontakta pluss.support@regionsormland.se. 

En detaljerad manual hittar du här: http://insidan.dll.se/service-och-stod/system/pluss/ 

  

  

http://insidan.dll.se/arbetssatt/gemensam-styrning-och-ledning/folja-upp-och-analysera2/
http://insidan.dll.se/arbetssatt/gemensam-styrning-och-ledning/folja-upp-och-analysera2/
http://insidan.dll.se/service-och-stod/system/pluss/
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1 Inledning 

1.1 Sammanfattande analys 

Anvisning 

 

Gör en övergripande sammanfattande analys som bygger på redovisningen för respektive 

perspektiv. Sammanfattningen ska kortfattat återge rapportens viktigaste delar för att ge en snabb 

bild av verksamhetens framgångsfaktorer och utmaningar under perioden. 

Tips: Detta avsnitt kan med fördel skrivas sist när du rapporterar. 

Patientnämndens uppgift är att ta emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående, samt 

hjälpa dem att på ett lämpligt sätt föra fram dessa till vårdgivare inom offentligt finansierad 

sjukvård eller folktandvård och få dessa klagomål besvarade. Under verksamhetsåret har det 

inkommit 8% färre synpunkter och klagomål till patientnämnden mot föregående år. Synpunkterna 

rör till största del vård och behandling, kommunikation och tillgänglighet inom somatisk 

specialistvård, primärvård och psykiatrisk specialistvård. 

Till nämndens uppdrag hör också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som 

tvångsvårdas och som begär en stödperson. Patientnämnden har haft 54 aktiva förordnanden av 

stödpersonsuppdrag under året. 

Under året har patientnämnden handlagt de ärenden där det begärts yttrande från vårdenheter inom 

Region Sörmland i regionens avvikelsesystem. Syftet är att skapa en effektivare uppföljning och 

möjlighet för vården att fånga upp patientnämndsärenden i deras utvecklingsarbete. 

Patientnämndsverksamheten har under året påverkats av coronapandemin utifrån flera aspekter. 

Beträffande handläggning av synpunkter så har svarstiden under våren varit förlängd från en månad 

upp till tre mot bakgrund av den omställning som vården drabbats av i och med pandemin. 

Stödpersonsverksamheten har också påverkats då vårdenheterna haft besöksförbud under våren, 

vilket medfört att kontakten mellan stödperson och patient fått ske på andra sätt, så som brev och 

telefon. Kansliet har under hösten rekommenderat stödpersoner att inte träffa patienter fysiskt på 

grund av rådande restriktioner. 

Konferenser, mässor och utbildningar har ställts in under året. Patientnämnden har heller inte 

samma utsträckning som tidigare år kunnat delge information om verksamheten genom att besöka 

olika verksamheter. 

Resultaträkningen för verksamhetsåret visar på ett totalt överskott om 2 543 tkr. I stor uträckning 

beror överskottet på en vaknat utredningssekreterartjänst samt vakant chefstjänst under våren, icke 

använda budgetmedel för konferenser samt en fakturering till kommunerna som var avsedd för 

2019, men som skickades under aktuellt verksamhetsår. 
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2 Medborgarperspektivet 

Anvisning 

 

Rapportering av de mål, indikatorer och aktiviteter som kopplats till detta perspektiv med fokus 

på analys och åtgärder 

 

  Gemensamma patientnämnden i Sörmland är gemensam för länets nio kommuner och Region 

Sörmland. Den är organiserad så att den utför sina uppgifter självständigt och fullgör därmed 

regionens och kommunernas lagliga skyldighet att bedriva patientnämndsverksamhet. 

Patientnämndens huvuduppdrag innefattar att ta emot synpunkter från patienter och närstående och 

se till att dessa blir besvarade. Uppdraget utgår från lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot 

hälso-och sjukvården. 

Syftet med klagomålsprocessen är att patienten och närstående ska få en förklaring till hur och 

varför en händelse inträffat. Syftet är också att patienter, genom sina berättelser, uppmärksammar 

vården på eventuella brister och därigenom bidrar till att förändra och förbättra vården så att andra 

inte drabbas på samma sätt. 

 

Ärenden på inkomna synpunkter och klagomål där det begärs yttranden från vården skickas till 

ansvariga chefer för den aktuella verksamheten. I begäran framgår det att svaret ska skrivas på ett 

lättförståeligt sätt och att eventuella frågeställningar ska besvaras samt att det ska framgå en 

förklaring till det som eventuellt skett. Patientnämnden begär svar från vården inom fyra veckor. 

På grund av de förändringar som hälso-sjukvården behövt ställa om till med anledning av 

coronapandemin har svarstiden under våren och sommaren varit förlängd till tre månader, vilket 

patienten informerats om. Patientnämnden skickar sedan vårdens svar till patienten eller den 

närstående som ges utrymme att återkomma om hen upplever svaret som bristfälligt eller om hen 

har förbättringsförslag. Vissa inkomna synpunkter kan lösas samt avslutas utan att det begärs 

yttrande från vården, då utredningssekreteraren delger den information som patienten eftersöker. 

Precis som tidigare år har drygt hälften av de inkomna synpunkterna för 2020 skickats för begäran 

om yttrande till ansvarig verksamhet. 

Patientnämndens förenklade handläggning av klagomålsprocessen:

 

Under 2020 har det totalt vänt sig 1167 individer till patientnämnden och verksamheten har totalt 

mottagit 1292 synpunkter och klagomål, vilket är en minskning med 8 % mot 2019. 

Patientnämnden antar att minskningen beror på att en viss del planerad vård ställts in under året 

som en följd av cornapandemin, vilken medfört färre vårdkontakter. Region Sörmlands statistik 

över antal kontakter visar en minskning med 12% färre kontakter för 2020 mot 2019. I kontakter 
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ingår bland annat fysiska besök, virtuella kontakter och telefon. 

Av de synpunkter som inkommit under året är det totalt 65 som berör covid-19. 

2.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli 

Sveriges friskaste län 

2.1.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska erbjuda kontakt och service med hög kvalitét, 

tillgänglighet, bemötande och god kompetens 

Tillgängligheten till nämndens kansli har varit god under året. Patienter och närstående har kunnat 

komma i kontakt med kansliet genom: 

- E-post, via kansliets funktionsbrevlåda dygnet runt. 

- 1177-Vårdguiden, dygnet runt. 

- Telefon under telefontid samtliga vardagar klockan 10.00-16.00 med avbrott för lunch 12.00-

13.00. Dock med undantag för perioden slutet av februari till slutet av april, då telefontiden 

reducerades till klockan 10:00 -12:00. 

En av anledningarna till denna reducering var införandet av ett nytt system, Synergi Life, vilket 

medförde att handläggningen initialt blev mer omfattande. Ytterligare en anledning till reduceringen 

var att verksamheten från årsskiftet fram till maj haft en underbemanning. Medborgarna 

informerades om den reducerade telefontiden via Regions Sörmlands externa hemsida. 

Inkomna ärenden har fördelats enligt följande: 

 
 

2.1.2 Verksamhetens mål: Nämnden ska tillhandahålla och hjälpa medborgarna att få den 

information de behöver för att kunna tillvarata sina intressen och rättigheter i hälso- 

och sjukvården 

En viktig del i patientnämndens arbete är att stärka patientens rättsliga ställning i vården och att 

delge lämplig information för att patienten ska kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och 

sjukvården. Utredningssekreterarna upplyser patienter och närstående som kontaktar 

patientnämndens kansli om deras rättigheter utifrån patientlagen (2014:821). Syftet med 

informationen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och främja dess integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Utredningssekreterarna har också informerat patienter och 

närstående som vänt sig till kansliet om patientnämndens uppdrag, patientförsäkringen (Löf), 

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO), läkemedelsförsäkringen samt hänvisat till andra 

myndigheter och behov funnits. 
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2.1.3 Verksamhetens mål: Nämnden ska arbeta för att samtliga patienter/medborgare ska 

ha kännedom om sina möjligheter att lämna synpunkter/klagomål på hälso- och 

sjukvården. Om patienten är ett barn, ska nämnden särskilt beakta barnets bästa 

Patientnämndens uppdrag innefattar att informera allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonal och 

andra berörda om verksamheten. Patientnämnden har arbetat för att möjliggöra att samtliga 

medborgare i länet, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller social tillhörighet, ska få likvärdig 

hjälp och stöd vid kontakt med verksamheten. 

Precis som föregående och tidigare år är det fler kvinnor än män som vänt sig till patientnämnden 

med sina synpunkter. I 56% av de inkomna ärendena för 2020 är patienten en kvinna och i 43% en 

manlig patient. I 1% av ärendena har det inte angivits om synpunkterna rör en manlig eller kvinnlig 

patient. Att kvinnor i högre utsträckning vänder sig till patientnämneten är inte unikt för Region 

Sörmland och orsaken är enligt en kartläggning som gjordes i samband med klagomålsutredningen 

oklar. Överrepresentationen skulle dock delvis kunna förklaras av Region Sörmlands statistik för 

samtliga vårdkontakter för 2020 som visar att 56% var en kvinnlig patient och 44% var en manlig. 

Fördelning av mellan man och kvinna och ålder på de som vänt till patientnämnden under året: 

 

I lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso-och sjukvården framgår det att om patienten är ett 

barn, ska patientnämnden särskilt beakta barnets bästa. Därmed har kansliet initierat ett arbete med 

en rutin avseende handläggning av ärenden som rör ett barn. Kansliet har också i enlighet med 

patientnämndernas nationella handbok avseende handläggning ändrat svarstiden från fyra till två 

veckor när ett ärende rör ett barn. Vården får dock alltid information om att de har möjlighet att 

begära förlängd svarstid i ett ärende om behov finns. 

2.1.4 Verksamhetens mål: Nämnden ska informera allmänheten, hälso- och 

sjukvårdspersonalen och andra berörda om sin verksamhet. 

Enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården ska patientnämnden informera 

allmänheten, hälso- och sjukvårdspersonalen och andra berörda om verksamheten. Som del i detta 

finns information om verksamheten på regionens och kommunernas hemsidor, 1177-Vårdguiden 

och i verksamheterna. 

Ett samarbete med övriga patientnämnder avseende information om patientnämndernas uppdrag har 
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initierats under året. Under hösten har patientnämnden även bedrivit ett arbete med att få ta del av 

en animerad kort informativ film om patientensnämndens uppdrag och planen är att den ska 

användas som ett komplement till skriftlig information på t ex hemsidan. 

Patientnämnden har under den aktuella perioden informerat om sitt uppdrag till medicinska 

sekreterare under utbildning på Campus Nyköping, anställda nyutexaminerade sjuksköterskor i 

regionen och hälsoinformatörer. På grund av den pågående pandemin har kansliet inte haft 

möjlighet att i någon större utsträckning bedriva ett aktivt informationsarbete genom besök till olika 

verksamheter eller organisationer. 

 

Information till och erfarenhetsutbyte mellan stödpersoner har inte varit möjlighet att genomföra 

under året på grund av covid-19 då inplanerade träffar och konferenser har sällts in. Patientnämnden 

har under perioden arbetat fram informationsmaterial om stödpersonsuppdraget som har publiceras 

på externa hemsidan. 
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3 Verksamhetsperspektivet 

Anvisning 

 

Rapportering av de mål, indikatorer och aktiviteter som kopplats till detta perspektiv med fokus 

på analys och åtgärder. 

 

  Patientnämnden har under verksamhetsåret påverkats av coronapandemin utifrån flera aspekter 

bland annat så har tjänstemannakonferenser och politiska möten sällts in eller ändrats till digitala 

möten. Kansliet har ställt om sitt arbetssätt till att kunna arbeta hemifrån utifrån de rådande 

restriktionerna som gällt under framförallt hösten. 

Tjänstemannakonferenser är viktiga inslag, då de medför erfarenhetsutbyte och idéspridning 

mellan olika regioner. För att skapa möjlighet till dialog med kollegor i andra regioner har kansliet 

under året genomfört studiebesök hos Region Östergötland och Region Uppland, varav det sista 

skedde digitalt. 

 

Kansliet har under året deltagit i central förstudie med Region Sörmland avseende upphandling av 

ett avvikelsesystem, då leverantören för det befintliga IT-stödet som kansliet använder informerat 

om att de inte kommer kunna leverera det framgent. Syftet med deltagandet i den centrala 

förstudien är att patientnämndens handläggning av synpunkter och stödpersoner ska kunna 

genomföras i regionens kommande avvikelsesystem. Förstudien pågår fortfarande. 

3.1 Politikens mål: Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig och kvalitativ 

vård 

3.1.1 Verksamhetens mål: Åtagande: Nämnden ska tillgodose en effektiv och relevant 

återrapportering av inkomna synpunkter och klagomål till de aktörer som ansvarar 

för kvalitetsutveckling och patientsäkerhet 

Enligt lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvård ska patientnämnden bidra till 

kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet och till att verksamheterna inom hälso- och sjukvården 

anpassas efter patienternas behov och förutsättningar. Patientnämnden bidrar till kvalitetsutveckling 

genom att identifiera och analysera kvalitetsbrister utifrån inkomna synpunkter och klagomål, samt 

göra ansvariga vårdenheter uppmärksammade på dessa. Detta analysarbete möjliggörs genom 

kategorisering av problemområden utifrån ett patientlagsperspektiv. Kategoriseringen grundar sig 

på patientens berättelse och själva problemet som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. 

Ärendefördelning av inkomna klagomål och synpunkter per kategori har varit enligt följande: 
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Jämförelsen mellan verksamhetsåren visar att det förförallt skett en minskning av ärenden inom 

kategorierna kommunikation, tillgänglighet och ekonomi. Vad denna minskning beror på är oklart, 

men generellt har det varit ett lägre ärendeinflöde under 2020 än 2019. 

Kategorierna bryts ner till underkategorier, så kallade delproblem. För 2020 har de inkomna 

synpunkterna främst rört delproblemen: undersökning/bedömning, bemötande och behandling, 

vilket inte skiljer sig från 2019. 

Under 2020 har de inkomna synpunkterna främst handlat om den somatiska vården. Fördelningen 

av synpunkterna mellan verksamhetsområdena skiljer sig inte nämnvärt från föregående år. 

Tabellen nedan visar fördelning av synpunkter mellan verksamhetsområden för 2020: 

 

Patientnämnden skickar månatliga sammanställningar av samtliga inkomma ärenden avseende 

synpunkter på hälso-sjukvården till samtliga verksamhetschefer, vård- och omsorgschefer eller 

motsvarande, chefsläkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt till övriga intressenter så som 

bland annat kvalitetssamordnare, divisionschefer, hälso- och sjukvårdschef. 

Patientnämnden har under det gånga året regelbundet samverkat med patientsäkerhetsenheten, då 

inkomna patientklagomål diskuteras och analyseras tillsammans med chefsläkare. Detta 

strukturerade arbetssätt medför en effektiv och relevant återkoppling till vårdgivaren och skapar 

förutsättningar till åtgärder. 

Under året har kansliet på uppdrag av den politiska nämnden gjort en analys av inkomna ärenden 

avseende covid-19, vilken är sammanställd i en rapport. Rapporten kommer att delges hälso-

sjukvården och andra intressenter under kommande verksamhetsår. 
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3.1.2 Verksamhetens mål: Nämnden ska rapportera iakttagelser och avvikelser av 

betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter 

Klagomål och synpunkter som inkommer till patientnämnden där det begärs ett svar från vården 

synliggörs årsskiftet 2020 hos vårdenheter inom Region Sörmland i organisationens 

avvikelsesystem, Synergi Life. Syftet med att rapportera i systemet är att vårdenheten på ett 

effektivare sätt kan fånga upp patientnämndsärenden i deras utvecklingsarbete. 

För verksamheter inom kommunerna och de privata vårdgivarna hanteras ärenden där det begärs 

svar som tidigare. 

Patientnämnden har uppmärksammat ett behov av ett mer likriktat och strukturerat arbetssätt om 

vården dröjer med att inkomma med yttrande. Kansliet under det gånga året jobbat fram en 

eskaleringsordning avseende detta. Patientnämndens uppdrag är att patienten ska erhålla svar inom 

fyra veckor, med undantag för ärenden som eventuellt kräver mer omfattande utredning. 

3.2 Politikens mål: Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-

diskriminering, normmedvetenhet och inkludering 

3.3 Politikens mål: Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion 

3.3.1 Verksamhetens mål: Nämnden bedriver sin verksamhet på ett i miljöhänseende 

hållbart sätt och bidrar till måluppfyllelse av regionens hållbarhetsprogram. 

Utifrån de krav som är relevanta för patientnämnden har verksamheten jobbat utifrån en hållbar 

utveckling genom följsamhet till Region Sörmlands hållbarhetsprogram. 

Arbetet med att integrera sambandet miljö, ekonomi och kvalitet är en ständigt pågående process i 

verksamheten och som ett led i detta har verksamheten påbörjat arbete i att bli mer digital. Kansliet 

har också i den utsträckning det är möjligt ställt om från att endast genomföra fysiska möten till 

digitala möten, vilket minimerar antalet tjänsteresor. 

3.4 Politikens mål: Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter 

3.4.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska registrera och kommunicera inkomna skriftliga 

synpunkter/klagomål i avvikelsesystemet Synergi. 

Handläggningen i Synergi av ärenden som skickas för begäran om yttrande inom regionen har 

medfört en ökad administrativ hantering för kansliet, bland annat då dessa ärenden läggs in 

manuellt i två olika IT-stöd, Vårdsynpunkter och Synergi. 

Vissa vårdenheter har återkopplat till kansliet att de uppfattar hanteringen av patientnämndsärenden 

i Synergi som omständlig och som en utökad administrativ hantering även för dem. Andra 

vårdenheter har meddelat att hanteringen av ärenden via Synergi fungerar bra. 

Patientnämnden kommer fortsätta med att handlägga ärenden där det begärs svar från vården inom 

regionen i Synergi och förvaltningen kommer fortsätta arbetet med att försöka underlätta den 

administrativa hanteringen för både vården och kansliet. 
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4 Resursperspektivet 

Anvisning 

 

Rapportering av de mål, indikatorer och aktiviteter som kopplats till detta perspektiv med fokus 

på analys och åtgärder. 

 

  Kansliet har under januari till maj haft en lägre bemanning i och med en vakant enhetschefstjänst. 

Efter rekrytering och tillsättning av en ny enhetschef för patientnämndsverksamheten är 

verksamheten fulltalig, vilket innefattar tre utredningssekreterartjänster utöver chefstjänsten. 

Budgetmedel finns för ytterligare en utredningssekreterartjänst, men har inte bedömts som aktuell 

att tillsätta under verksamhetsåret. 

4.1 Politikens mål: Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare 

4.1.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till 

de patienter som önskar och som tvångsvårdas enligt Lagen om psykiatrisk 

tvångsvård, Lagen om rättspsykiatrisk vård samt enligt Smittskyddslagen 

Till nämndens uppdrag hör att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till patienter som 

tvångsvårdas och som begär en stödperson. 

Patientnämnden har haft 54 aktiva förordnanden av stödpersonsuppdrag under året och: 

- 21 patienter har fått ett stödpersonsuppdrag påbörjat 

- 22 patienter har fått ett stödpersonsuppdrag avslutat 

- 2 nya stödpersoner har rekryterats 

Den rådande pandemin har under året medfört många utmaningar och effekter för 

stödpersonsuppdraget. Under våren har sjukhusen haft besöksförbud på grund av covid-19, vilket 

inneburit att kontakten mellan stödperson och patient fått ske via telefon eller brev. Under senare 

delen av verksamhetsåret när smittspridenen ökade på nytt skickade kansliet ut rekommendationer 

till stödpersonerna om att fysiska möten med patienterna inte skulle genomföras med hänvisning till 

de allmänna restriktionerna. 

 

Under maj månad skulle den årliga konferensen för stödpersoner med pågående uppdrag anordnas 

tillsammans med Region Örebro län. Syftet med konferensen är kompetensutveckling, samt att 

skapa möjlighet för stödpersoner att utbyta tankar och erfarenheter om uppdraget. Konferensen 

kunde dock ej genomföras på grund av den rådande coronapandemin. 

Under hösten har kansliet kartlagt hur frekvent andra patientnämnder kräver redovisningen av 

stödpersonsuppdraget. Kartläggningen visar att några enstaka regioner har krav på kvartalsvis 

redovisning, medan övervägande har ett krav på månadsvisa redovisningar. Gemensamma 

patientnämnden i Sörmland kommer från årsskiftet 2021 införa månadsvisa redovisningar av 

stödpersonsuppdraget. Under hösten har kansliet informerat samtliga stödpersoner med pågående 

uppdrag om förändringen. Kansliet har också arbetat fram en förenklad blankett avseende 

redovisning och möjligort rapportering digitalt via 1177 Vårdguiden. 
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4.2 Politikens mål: Region Sörmland har en stark ekonomi i balans 

Indikator Utfall Målvärde Kommentar 

 Ekonomiskt resultat -

 avvikelse utfall/budget 

i tkr 
 

2 543 tkr 0 tkr  

4.2.1 Verksamhetens mål: Nämnden ska ha en stabil ekonomi med en ändamålsenlig 

användning av resurser. 

Resultaträkningen visar på ett totalt överskott om 2 543 tkr. 

Budgetposten, verksamhetens intäkter, avviker från budget med ett plusresultat om 359 tkr. Detta 

beror fakturering avseende kommunernas kostnader för patientnämndsverksamheten för 2019 som 

blev försenad vilket medförde att betalningen inkom aktuellt verksamhetsår. 

Patientnämnden har för den aktuella perioden ett överskott på personalkostnader. Detta beror på den 

vakanta enhetschefstjänsten under våren, samt på den vakanta utredningssekreterartjänsten som inte 

tillsatts under året. Ytterligare en orsak är att det ej varit lika stora omkostnader för stödpersoner, då 

det bland annat inte varit möjligt att resa till patienterna i lika hög utsträckning. 

Budgetposten köpt verksamhet visar ett plusresultat om 22 tkr, vilket avser icke nyttjade 

språktjänster så som översättning och tolkinsatser. 

Budgetposten lokalkostnader visar på minusresultat om 123 tkr, vilket beror att interna 

hyreskostnader felaktigt belastat budgeten under 2020 för lokaler som patientnämnden tidigare 

nyttjat. Dessa lokaler är nu uppsagda. 

Vad gäller övriga kostnader så finns det ett överskott 304 tkr, vilket bland annat beror på den 

inställda konferensen för stödpersoner. Budgetposten belastas dock av en faktura för 2019 om 

64 800 kr som kommit in i systemet för sent och avser IT-stödet Synergi. 
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5 Resultaträkning 

Anvisning 

 

Resultaträkningen kommer in med automatik i dokumentet. Den hämtas ifrån Boris. 

 

Tkr 
Ack 

utfall 

Ack 

budget 
Diff 

Budget 

helår 

Prognos 

helår 

Diff 

helår 

Ack 

utfall fg 

år 

Erhållen intern 

uppdragsers 

6 0 6 0 0 0 4 

Övriga intäkter 3 041 2 688 353 2 688 3 038 350 2 271 

Verksamhetens 

intäkter 

3 047 2 688 359 2 688 3 038 350 2 275 

Personalkostna

der 

-3 489 -5 470 1 981 -5 470 -3 970 1 500 -3 846 

Köpt 

verksamhet 

0 -22 22 -22 -22 0 -16 

Lokalkostnade

r 

-255 -132 -123 -132 -132 0 -242 

Övriga 

kostnader 

-357 -661 304 -661 -661 0 -366 

Verksamhetens 

kostnader 

-4 101 -6 285 2 184 -6 285 -4 785 1 500 -4 470 

Verksamhetens 

nettokostnader 

-1 054 -3 597 2 543 -3 597 -1 747 1 850 -2 195 

Årets resultat -1 054 -3 597 2 543 -3 597 -1 747 1 850 -2 195 
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6 Investeringar 
Under verksamhetsåret har inga investeringar genomförts. 
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7 Intern kontroll 

Anvisning 

 

Redovisa här hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits, resultatet av utförda kontroller 

samt eventuellt vidtagna åtgärder med anledning av resultatet. Ange också om och i vilken mån 

uppföljningen av den interna kontrollen under året har bidragit till ökad effektivitet. 

Eventuella specifikationer presenteras i bilaga. 

Enligt Region Sörmlands reglemente för internkontroll syftar patientnämndens internkontrollplan 

till att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och korrekt enligt gällande rutiner. 

Medborgar-, verksamhets- och resursperspektivet ligger till grund för nämndens plan då aktuella 

kontrollområden valts ut utifrån dessa. Resultatet av internkontrollen skulle ha redovisats vid den 

gemensamma patientnämndens sammanträde den 8 maj 2020, vilket inte skedde då sammanträdet 

ställdes in på grund av den rådande pandemin. 

Se bilaga för internkontrollplan och uppföljning av denna. 



 Internkontrollplan 2020 för Gemensamma patientnämnden 
 

Enligt Region Sörmlands reglemente för internkontroll syftar patientnämndens internkontrollplan till att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och 

korrekt enligt gällande rutiner. 

 

Regionens 

perspektiv: 
Kontrollmål: Kontrollmoment: Resultat: 

Medborgarperspektiv Handläggningstider. 

När skriftliga ärenden inkommer 

ska: 

- mottagningsbekräftelse skickas 

inom två arbetsdagar 

- begäran om yttrande skickas inom 

tre arbetsdagar 

5 % av antalet inkomna ärenden 

ska slumpmässigt väljas ut för 

kontroll av dessa nämnda delar. 

 

Slumpvis kontroll har gemförts i 5% av de inkomna ärendena 

för 2020. Kontrollen visar att utskick av 

mottagningsbekräftelse och begäran om yttrande skickats ut 

inom två respektive tre dagar i samtliga granskade ärenden. 

Verksamhetsperspektiv Månatliga ärendesamman-

ställningar och statistik når samtliga 

aktuella verksamhetschefer, 

divisionschefer, vård- och 

omsorgschefer och övriga 

intressenter. 

 

Avstämning att de personer som 

mottagit utskicken är verksamma, 

samt att aktuella/nya 

verksamhetschefer eller 

motsvarande finns med på 

sändlistorna. Stickprovskontroll 

av att berörda fått 

ärendesammanfattning. 

Kansliet har följt och uppdaterat sändlistor löpande under 

året. Det kan dock konstateras att alla berörda ej fått denna 

återkoppling. Orsaken är kansliets föråldrade IT-stöd som 

under sommaren medförde problem med dessa utskick till 

vissa chefer. Så fort felet upptäcktes så upprättades en 

tillfällig teknisk lösning. I de fall det gått att upptäckta att en 

aktuell person ej fått utskick genom stickprov eller att 

personen själv kontaktat kansliet så har sammanställningen 

skickats manuellt. 

 

Verksamhetsperspektiv Alla medarbetare i Region 

Sörmland har ansvar för att resor 

och möten i tjänsten sker på ett 

ekonomiskt, säkert och hållbart sätt. 

Stämma av med gällande 

resepolicy. 

Under verksamhetsåret har få tjänsteresor genomförts av 

patientnämnden på grund av corona. Möten har istället ställts 

in eller i stor uträckning skett digitalt. 

 



Regionens 

perspektiv: 
Kontrollmål: Kontrollmoment: Resultat: 

Resurs-perspektiv Inrapportering till ekonomienheten 

enligt anvisning och beslut. Två 

gånger om året ska verksamheten 

rapporteras enligt regionens 

styrmodell. Detta vid 

delårsrapportering och 

verksamhetsberättelse. Utöver det 

ska en kvartalsrapporteringar göras. 

Se till att aktuella 

inrapporteringsdatum följs. 

 

Samtliga rapporteringar är genomförda enligt regionens 

styrmodell, med undantag för kvartalsrapporten. 

Bakomliggande orsak till avvikelsen är att enhetschefs 

tjänsten vid det aktuella tillfället var vakant. Nu finns en 

enhetschef i tjänst och samtliga rapporteringar kommer att 

genomföras för kommande verksamhetsår. 

Resurs-perspektiv Samtliga förordnade stödpersoner 

ska varannan månad inkomma med 

redovisning över uppdraget för att 

arvode ska utbetalas. 

 

 

Genomgång och avstämning av 

inkomna rapporter. 

 

Kontrollmomentet har genomförts och visar att det varit svårt 

att följa upp att redovisningen inkommit varannan månad, då 

rapporteringsmånaden varier mellan olika förordnanden.  

Kansliet har genomfört en kartläggning av andra 

patientnämnders krav patientnämnder på redovisning av 

uppdraget från stödpersonerna. Denna visar att övervägande 

har krav månatlig återrapportering, vilket den Gemensamma 

patientnämnden i Sörmland kommer införa från och med 

2021.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30
Försäljning av aktier i Energikontoret Mälardalen
(KSKF/2020:430)

Beslut
1. Utökning av ägarkretsen genom avyttring av 120 befintliga aktier till Oxelösunds

kommun godkänns.

2. Utökning av ägarkretsen genom avyttring av 140 befintliga aktier till Fagersta
kommun godkänns.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta köpehandlingar med Oxelösund och
Fagersta kommuner.

4. Styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB föreslås att vidta nödvändiga
åtgärder.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun är delägare i Energikontoret i Mälardalen AB med en större andel
än andra delägare. Målsättningen har från början varit att avyttra aktier till andra
intressenter i Mälardalen. 2016 utökades ägarkretsen med Vingåkers kommun.

I dagsläget äger åtta sörmländska kommuner förutom Eskilstuna kommun, aktier i
bolaget. Knivsta kommun och ENA Energi AB i Uppsala län samt Mälarenergi AB i
Västmanlands län äger också aktier. Både ENA Energi AB och Mälarenergi AB har
inlett processen att flytta över ägandet till respektive kommun (Enköping respektive
Västerås). Avyttringen av aktierna har skett enligt de grunder som fastställdes vid
bolagsbildningen, dvs 1 aktie per 100 invånare till nominellt värde (100 SEK per
aktie). Eskilstuna kommun äger 1 560 aktier per den 28 maj 2020, varav 1 070 aktier
motsvarar Eskilstunas ägarandel. Aktier för avyttring uppgår därmed till 490 stycken.

Vid Energikontoret i Mälardalen AB:s stämma 2020 fattades beslut att fortsätta arbeta
för att få in fler ägare i bolaget och att sälja aktierna till nominellt värde. Oxelösunds
kommunfullmäktige fattade 9 december 2020 beslut om att köpa 120 aktier á 100
kronor i Energikontoret i Mälardalen AB. Fagerstas kommunfullmäktige beslutade
den 22 februari om att köpa 140 aktier á 100 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutade den 16 februari 2021, § 30, att föreslå
kommunfullmäktige besluta om utökning av ägarkretsen genom avyttring av 120
befintliga aktier till Oxelösunds kommun och 140 befintliga aktier till Fagersta
kommun. Kommunstyrelsen föreslås få i uppdrag att upprätta köpehandlingar med



Kommunfullmäktige Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2021-03-04

Sida
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Oxelösund och Fagersta kommuner och styrelsen för Energikontoret i Mälardalen AB
föreslås vidta övriga nödvändiga åtgärder.
_____

Beslutet skickas till:
Energikontoret i Mälardalen AB
Oxelösunds kommun
Fagersta kommun
Kommunstyrelsen, kommunledningskontoret, ekonomi och kvalitet
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Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-03-04 NSV21-0001-2

§ 1/21 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling.

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
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SID 4(9)



PROTOKOLL
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SÖRMLAND 2021-03-04 NSV21-0001-2

2/21 Information på nämnden för samverkan
kring socialtjänst och vård den 4 mars 2021

• Marina Arkkukangas FoU-chef, FoU i Sörmland och

Titti Kendall, verksamhetschef, länsgemensamt

regionalt stöd informerade om

Principer för Nära hälsa i Sörmland
- Medborgarens behov

- Samverkan

- Tillit
- Proaktivt

- Kompetens

- Digitalisermg

• Karin Dahlqvist Claesson projektledare, division

psykiatrin, Lisa Sund och Nettan Eliasson,

processledare, FoU i Sörmland informerade om

projektet, Barn och unga i Sörmland

• Marina Arkkukangas informerade om nuläget i

FoUiS:
- Ordnat införande av obeprövade hjälpmedel

- Hemmonitorermgsprojekt
- Fallprevention

- Digital Ml (motiverande samtal)
- Kurs i digitalisering och tjänstedesign
- Yrkeshandledning
- E-utbildning i bemötande

- Processeldare, barn och unga

- Projektledare, Nära hälsa

• Marina Arkkukangas och Titti Kendall informerade

om de tre förslagen för FoUiS uppdrag att utreda

framtida mål, organisation, uppdrag och
finansiering.

• Titti Kendall, Marina Arkkukangas, Peter Svedin

och Marie Hellberg, utvecklingssamordnare,
kompetensutveckling, vård- och omsorgscollege

(VOC) informerade om verksamhetsberättelsen;

- Länsgemensamt regionalt stöd
- FoU i Sörmland

- Vård- och omsorgscollege

- Hjälpmedelscentralen

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
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SÖRMLAND 2021-03-04 NSV21-0001-2

Verksamhetschefens information - Titti Kendall

informerade om:
-Statsbidrag 2021
- Kvinnofrid

- Överenskommelsens utvecklingsområden

- Kommunernas plan för gemensamma satsningar

2021-2022

^
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Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-03-04 NSV21-0001-2

§ 3/21 Utredning av Forskning och utveckling i
Sörmland

Diarienummer: NSV20-0021

Behandlat av

l Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

Mötesdatum

2021-03-04

Arendenr

§3/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

l. Utredning av Forskning och Utveckling i Sörmland godkänns

2. Nämnden ska senast inför budget 2022 ta ställning till hur den framtida
finansieringen av Forskning och Utveckling i Sörmland ska lösas.

Proposition

Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition

och finner att det bifalls.

Ärendet

På uppdrag av Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård har Forskning

och Utveckling i Sörmland (FoUiS) framtida
uppdrag, mål, organisation, samverkansmöjligheter och dess långsiktiga
finansiering utretts. Utredningen har utförts av en arbetsgrupp bestående av

representanter från Länsstyrgmppen. Utredningen innehåller tre olika förslag på

uppdrag och finansiering, vilka är:

• Förslag l, utgår från kunskapsstyrning och RSS (Regional
samverkans-och stödstruktur) och innebär tre tjänster med

uppskattad kostnad på cirka 3, 3 mkt-.

• Förslag 2, utgår från kunskapsstyrningen och representation i
nationella nätverk samt fokus på länsgemensamma aktuella
uppdrag om "treårskontrakt" med fokus på "Nära hälsa" och

innebär 8,5 tjänster. Uppskattad kostnad på cirka 9,9 mkr.

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping l)t
Tel: 0155-24 50 00 E-post: post@regionsormland.se Org.nr: 232100 - 0032
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I O N Datum Dokumentnummer

SÖRMLAND 2021-03-04 NSV21-0001-2

• Förslag 3, baseras på förslag två där representation i nationella
nätverk samt Nära hälsa är i fokus och inkluderar även fortsatt

arbete med upprätthållande av utbildningar så som Ml (Motiverande

samtal),
Tjänstedesign, Familj eorienterat arbetssätt, handledning etc.

Förslag 3 innebär 12 tjänster. Uppskattad kostnad cirka 13.2 mkr.

Arbetsgruppens bedömning att en satsning på förslag två ger goda förutsättningar

för Sörmlands utvecklingsbehov där inledningsvis arbetet riktas till Nära hälsa för
att sedan fortsätta eller övergå till andra kommande

omställningar/behov/utmaningar för att möta framtiden.

Utredningens förslag presenteras vid:
FoUiS arbetsplatsträff 2021-01 -20
FoUiS styrelsemöte 2021-01-26

Länsstyrgruppen 2021-02-05
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2021-03-04

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-12-10
FoUiS- förslag framtida uppdrag och finansiering 210128

Beslutet expedieras till

Akten

^/\
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§ 4/21 Verksamhetsberättelse 2020 - Nämnden för
samverkan kring socialtjänst och värd

Diarienummer: NSV21-0004

Behandlat av

l Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård

Mötesdatum

2021-03-04

Arendenr

§4/21

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut

Verksamhetsberättelse 2020 godkänns.

Proposition

Ordföranden Jacob Sandgren (S), ställer framskrivet förslag under proposition

och finner att det bifalls.

Ärendet

Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning och bokslut för:

• Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård

• FoU i Sörmland

• Hjälpmedelscentralen

• Vård- och omsorgscollege

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2021-02-02
Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 - Nämnden för samverkan kring

socialtjänst och vård, december 2020

Beslutet expedieras till

Samtliga kommuner i Sörmland

Regionstyrelsen
Ekonomistaben

Akten

Region Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping
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1 Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

1.1 Sammanfattande analys 

Nämndens samtliga verksamheter; FoUiS (Forskning och utveckling i Sörmland), VOC (Vård- och 
omsorgscollege), Hjälpmedelscentralen och Regionalt stöd har påverkats av pandemin och fått 
ställa om arbete och metoder för att ge stöd och service till verksamheter och invånare. Se 
respektive verksamhets sammanfattande analys för beskrivningar av aktiviteter, möjligheter och 
utmaningar som året gett. 

Sörmland har genom den regionala samverkans- och stödstrukturen representerat i ett antal 
nationella nätverk där SKR är samordnare. Det har gett möjlighet till erfarenhetsutbyte och 
möjlighet att lyfta frågor där det behövs nationellt fokus för stöd till regionalt och lokalt arbete. 

Nämnden har haft planeringsdagar tillsammans med Länsstyrgruppen och skolchefer samt politisk 
representation från utbildningssidan. Dagarna genererade underlag till arbetet med god och nära 
vård som har arbetsnamnet "Nära hälsa" samt inriktning på det gemensamma arbetet med barn och 
unga i Sörmland. 

Nämnden har fått information under året om frågor inom välfärdsområdet under årets 
nämndsammanträden som från våren har skett digitalt. 

1.2 Medborgarperspektivet 

1.2.1 Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län 

1.2.1.1 Sörmlänningarna får rätt och säker vård på rätt plats i rätt tid. 

I enlighet med överenskommelsen om trygg hemgång efter slutenvård följs det genomsnittliga 
antalet dagar som patienter ligger kvar på sjukhus, räknat från dagen de är utskrivningsklara och 
hemgångsklara. Genomsnittligt antal dagar per utskrivningsklara patienter, januari till december 
2020 presenteras här 
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Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Andel kommuner som klarar
gränsen för betalningsansvar

100 % 100 % Samtliga kommuner har klart
gränsen för betalningsansvar under
2020.

1.2.2 Region Sörmland är en livskraftig och levande region

1.3 Verksamhetsperspektivet

1.3.1 Region Sörmland har en utbyggd primärvård och en förstärkt närvård

1.3.1.1 Länets struktur för samverkan och kunskapsstöd ska arbeta för en utveckling av
nära vård

Den struktur för samverkan inom socialtjänst och vård som finns i Sör mland bemannas av
tjänstepersoner från kommunerna och Region Sörmland. Huvudmännen avsätter resurser för att
stödja samverkan, NSV och länsstyrgruppen prioriterar vilka frågor som ska hanteras. Frågorna bör
vara angelägna för alla parter för att samverkan ska prioriteras. Strukturen för närvård anpassas
kontinuerligt till att kunna utföra det som efterfrågas. Sörmlands kommuner och regionen har
gemensamt tagit fram en grund till en målbild som ska handla om god och nära vård med
arbetsnamnet "Nära hälsa". L änsstyrgruppen har tagit fram ett antal principer för Nära hälsa;
medborgarens behov, samverkan, tillit, proaktivt, kompetens och digitalisering. Under stor del av
året har covid - 19 påverkat arbetet med målbild och handlingsplan för god och nära vård och
l änsstyrgruppen har fått prioritera och fokusera på aktuella frågor utifrån rådande situation. I
oktober valdes en styrgrupp för Nära hälsa och arbetet kom igång i mindre skala med fokus på
framtagande av aktiviteter för de första månaderna under 2021 som n ystart i arbetet.

1.3.2 Region Sörmland har en pålitlig stöd - och styrverksamhet som bidrar till samverkan
och utveckling

1.3.2.1 Stöd till huvudmännen avseende samverkan, kunskapsutveckling och
kunskapsstyrning

För att verksamheterna ska få kännedom om bästa tillgängli ga kunskap ges stöd till
kunskapsanvändning och kunskapsstyrning. Det sker bl.a. genom den nationella modellen för
kunskapsstyrning med grupperingar på nationell, hälso - och sjukvårdsregional och lokal nivå. I
Sörmland har länets struktur för närvård kunna t användas i arbetet. De befintliga
beredningsgrupperna för psykiatri, barn och äldre är tillika lokala programområden för berörda
områdena. Även andra lokala programområden har representation från både regionen och
kommunerna. Arbetet med stöd till huvudm ännen avseende kunskapsutveckling och
kunskapsanvändning pågår kontinuerligt med stöd från FoUiS men har under året påverkats av
covid - 19.

1.3.2.2 Stödja och stärka samverkan i länet

Regionalt stöd inom socialtjänst och vård stödjer och stärker samverkan genom gem ensamma
aktiviteter, utbildningsinsatser och nätverk. I arbetet inkluderas även ansvariga för skola och
utbildning. I uppdraget ingår också att inhämta information från nationell nivå och återföra den till
regional och lokal nivå vilket har spelat en vikti g roll under året utifrån covid - 19. Regionala
företrädare deltar regelbundet i nationella nätverk som har genomförts digitalt under våren 2020.
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1.3.3 Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, 
normmedvetenhet och inkludering 

1.3.3.1 Bidra till jämlika insatser 

Länets struktur för samverkan gör det möjligt att se länet som helhet och öka spridning av goda 
resultat. Under året har länsstyrgruppen genomfört regelbundna möten för att stämma av läget i 
länet under pandemin vilket möjliggjort delad kunskap och erfarenheter utifrån rådande läge. 
Länsgemensamma riktlinjer och överenskommelser bidrar till att insatserna blir jämlika och 
patientsäkra. 

1.3.4 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter 

1.3.4.1 Stödja utvecklingen av välfärdsteknik och digitalisering 

Utvecklingen av välfärdsteknik är ett prioriterat område. I länet finns en gemensam resurs; Noden 
för Välfärdsteknik och Digitalisering som finns på FoUiS (Forskning- och utveckling i Sörmland). 
Noden har tagit fram en plan och direktiv för sitt arbete som fastställts av länsstyrgruppen och NSV. 
Nodens arbete beskrivs ytterligare i avsnittet under FoU i Sörmland. Här nämns några av Nodens 
arbeten under året: 

- Previct Alcohol, ett digitalt behandlingsstöd har i projektform avslutats där 8 av länets 9 
kommuner deltagit och utvärderat 

- Utvärdering av ett hjälpmedel inom Habiliteringen i Sörmland, resultatet har lett till beslut att inte 
förskriva det hjälpmedlet. 

- Arbete med ordnat införande av nya eller okända hjälpmedel har påbörjats. 

- Digital introduktionsutbildning ha tagits fram av FoU i Sörmland för att underlätta arbetet med 
introduktion av vikarier inom vård och omsorg, vilket speciellt efterfrågades av kommunerna i 
Sörmland utifrån situation med covid-19 pandemin. 

- Samordning av kartläggning av befintliga verksamhetssystem hos kommunerna för eventuell 
möjlighet till gemensam upphandling på sikt. 

- Projekt egenmonitorering inom arbetet med Nära hälsa pågår. En pilot i ett första skede i 
närvårdssamverkansstrukturen där Eskilstuna kommun, Region Sörmland och Trosa kommun 
genomför förstudien. Följeforskning sker med medel från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 
som forskare från FoUiS och Region Sörmland beviljats. 

1.3.5 NSV:s diskussioner och beslut ska präglas av samverkan och leda till samverkan 

1.3.5.1 Beredning av ärenden till nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 
NSV 

Länets struktur för samverkan har ansvar för att de underlag som tas fram till NSV ska vara väl 
underbyggda och väl förankrade. Strukturen ersätter i någon mening en traditionell linjestruktur. 
Frågorna/uppdragen hanteras på olika nivåer i länets organisationer för att säkerställa att den 
samlade kompetens som finns i länet används. De underlag för beslut som lämnas till NSV är alltid 
beredda av länsstyrgruppen. Minst sju av länets 10 huvudmän har stått bakom samtliga förslag till 
beslut som lämnats till NSV under året. Länsstyrgruppen har under året haft möten varje vecka för 
att tillsammans lösa uppkomna utmaningar utifrån covid-19. Ordinarie möten har förkortats och 
effektiviserats. Samtliga möten från och med mitten av mars har varit digitala. 
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1.3.6 NSV:s beslut ska tas med individen i fokus 

1.3.7 NSV:s möten ska leda till att kunskapsutbyte sker 

1.3.7.1 Stödja nämndens dialog i erfarenhetsutbyte och information om bästa tillgängliga 
kunskap 

Arbetet med kunskapsstyrning inkluderas i länets struktur för samverkan på nationell, regional och 
lokal nivå. Under året har Rådet för kunskapsstyrning (RKS) startat upp ett flertal lokala 
programområden i enlighet med den nationella modellen för kunskapsstyrning gällande hälso- och 
sjukvård. Målet är att inkludera representanter från kommunerna i alla nystartade programområden, 
vilket har varit svårt att få till under 2020 på grund av covid-19 pandemin. 

Sörmland ingår även i Partnerskapet, ett samarbete mellan samtliga läns samverkans- och 
stödstrukturer, SKR och nio nationella myndigheter bland andra Socialstyrelsen. I partnerskapet 
lyfts områden där flera län ser behov av utveckling inom ett område. Under covid-19 pandemin har 
det nationella samarbetet varit extra värdefullt gällande erfarenhet- och kunskapsutbyte. 

1.4 Resursperspektivet 

Närvårdstrukturen ger goda tillfällen till stöd och inspiration av kollegor i länet. Det är flera 
funktioner och personer som deltar i de olika mötesformerna så som arbetsgrupperna, 
beredningsgrupperna och Lokala Programområden. Under 2020 har nya mötesformer, kontaktvägar 
och samverkan upprättats för att klara av att upprätthålla verksamhet och hantera covid-19 och dess 
påverkan på ett effektivt sätt. 

Verksamheten Regionalt stöd socialtjänst och vård genererar ett överskott under året på grund av 
vakant tjänst och minskade kostnader för resor och konfenser då dessa skett digitalt. Verksamheten 
balanserar statsbidrag och eget kapital över åren. I inkomna medel från kommunerna och Region 
Sörmland till Regionalt stöd finns till viss del finansiering av FoUiS (Forskning och utveckling i 
Sörmland). NSV har gett Länsstyrguppen i uppdrag att utreda framtida mål, uppdrag och 
finansiering för FoUiS. Arbetet påbörjades hösten 2020 och redovisas till NSV mars 2021. 

1.4.1 Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare 

1.4.1.1 Regionalt stöd för socialtjänst och vård stöd bidrar till att tjänster blir attraktiva 
hos länets huvudmän. 

En regional stödstruktur utgör en plattform för möten mellan medarbetare. I Sörmland sker detta 
dels genom de olika arbetsgrupper och beredningsgrupper som finns strukturen för närvård, dels 
genom nätverk för olika yrkeskategorier och professioner som möts i olika råd. Det ger även 
möjlighet till kontakter i andra län och på nationell nivå. Detta leder till bättre förutsättningar att 
utvecklas i sitt arbete och få en större stimulans i arbetet. Många handläggare och andra 
yrkesgrupper är ensamma om sitt uppdrag i sin kommun och kan därför ha stor nytta av samverkan 
med kollegor i andra kommuner. De länsvisa träffarna kring olika målgrupper i form av 
dialogmöten eller liknande ökar möjligheten att få kunskaper och utblickar utanför den egna 
vardagen. Under året har möten skett främst genom digitala forum, möten har även fått ställas in på 
grund av att medarbetare har fått andra tillfälliga arbetsuppgifter utifrån covid-19 pandemin och 
andra mötesformer i samverkan kring covid- 19 har också gjort att möten mellan professioner och 
huvudmän ökat. 
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1.4.2 Region Sörmland har en stark ekonomi i balans 

1.4.2.1 Regionalt stöd för socialtjänst och vård har en långsiktigt hållbar finansiering 

Regionalt stöd för socialtjänst och vård redovisar ett överskott på 661 tkr för 2020 och har sedan 
tidigare ett överskott på 974 tkr, sammantaget 1 632 tkr. Årets överskott beror främst på att 
omkostnaderna för Länsstyrgruppens och Regionalt stöd minskat på grund av pandemin då möten 
skett digitalt och vissa aktiviteter skjutits på framtiden. 

 

Regionalt stöd förvaltar statsbidrag för områden där gemensamma insatser ska genomföras. 
Statsbidraget för psykisk hälsa har använts till planerat arbete kring 
brukarmedverkan/brukarinflytande, bemötande, arbetet med Barn och unga i Sörmland används till 
anställning av två processledare på 75% samt "Priosamordnare" i kommunerna. Överskott av 
statsbidrag psykisk hälsa från tidigare år är 7 977 och för 2020 är överskottet 12 318 tkr samtliga 
medel överförs till 2021. Inom området psykisk hälsa finns statsbidrag för 2020 och tillbaka genom 
åren 20 295 tkr. 

Gemensamma för kommunerna och Region Sörmland finns statsbidrag kopplat till trygg hemgång 
och nära vård 826 tkr som balanseras till 2021. Viss del har använts till projekt egenmonitorering, 
35 tkr. 

Statsbidrag Nära vård/vårdens medarbetare för kommunerna genererar ett överskott på 2 836 tkr 
som används till att gemensamt finansiera projektledare i två år för arbete med god och nära vård, 
dessa kommer att överföras till FoUiS som ska arbetsleda. 
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1.5 Resultaträkning 

Tkr 
Ack 

utfall 
Ack 

budget 
Diff 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
helår 

Ack 
utfall fg 

år 

Erhållen intern 
uppdragsers 

13 564 0 13 564 0 0 0 1 880 

Övriga intäkter 1 501 2 055 -554 2 055 2 055 0 -54 

Verksamhetens 
intäkter 

15 065 2 055 13 010 2 055 2 055 0 1 825 

Personalkostna
der 

-1 257 -1 310 53 -1 310 -1 310 0 -1 221 

Köpt 
verksamhet 

0 0 0 0 0 0 -35 

Lämnad intern 
uppdragsers 

-55 0 -55 0 0 0 -195 

Övriga 
kostnader 

-431 -745 314 -745 -745 0 -123 

Verksamhetens 
kostnader 

-1 744 -2 055 311 -2 055 -2 055 0 -1 574 

Verksamhetens 
nettokostnader 

13 321 0 13 321 0 0 0 252 

Årets resultat 13 321 0 13 321 0 0 0 252 
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2 FoU i Sörmland 

2.1 Sammanfattande analys 

FoU i Sörmlands (FoUiS) uppdrag är att stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik (EBP) 
inom kommuner och Region Sörmland, med syfte att erbjuda patienter och brukare insatser som 
bygger på bästa tillgängliga kunskap. Verksamhetsberättelsen visar hur verksamheten har arbetat 
under 2020 utifrån sitt uppdrag. Sammanfattningsvis har 2020 varit ett utmanande år för FoUiS då 
en stor del av arbetet, som exempelvis utbildningar och samverkan, har pausats på grund av covid-
19 pandemin. 

Utifrån ett medborgarperspektiv har FoUiS speciellt bidragit till utveckling av hälsofrämjande, 
rehabiliterande och förebyggande arbete inom områdena återfallsprevention (Previct Alcohol), 
rehabilitering (hjälpmedel Mollii) och fallprevention, genom fortsatt spridning av fallförebyggande 
egenvårdsappen Otago classic (en satsning i Sörmland på hälsofrämjande och förebyggande arbete.) 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv har en hel del planerade utbildningar och aktiviteter fått ställas in 
som en följd av rådande läge. Det har lett till att det under 2020 varit stort fokus på utveckling av 
digitaliseringens möjligheter under rådande covid-19 pandemin. Exempel på aktiviteter har bland 
annat varit att kunna erbjuda digitala alternativ till utbildningar och föreläsningar så som till 
exempel en webbaserad introduktionsutbildning för vikarier inom vård och omsorg, webbinarie om 
digitalisering och funktionshinder samt en utbildning i att digitalisera utifrån användarens behov 
med hjälp av tjänstedesign. 

Inom resursperspektivet har FoUiS arbetat aktivt med informationsspridning, genom vår webbsida 
publiceras poddar och rapporter av pågående och genomfört arbete, samt exempelvis information 
om olika arrangemang som FoUiS erbjuder. 

FoUiS redovisade ett budgetunderskott 2020. FoUiS har sedan tidigare ett balanserat eget kapital 
med 10 000tkr, vilket enligt planen har nyttjats för att balansera årets underskott. FoUiS uppdrag är 
större än de resurser verksamheten har till sitt förfogande vilket har lett till att NSV under våren 
2020 fattat beslut och gett i uppdrag till länsstyrgruppen att se över FoUiS uppdrag, mål, 
organisation, samverkansmöjligheter och dess långsiktiga finansiering. FoUiS behöver en 
långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att kunna fortsätta att utgöra stöd i utvecklingen av 
evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande hälso‐  och sjukvård och stödja 
utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. 

2.2 Medborgarperspektivet 

FoUiS har under 2020 arbetat för att fortsätta stödja kunskapsutveckling inom hälsofrämjande och 
förebyggande arbete, trots de svårigheter som förekommit i och med Covid-19 pandemin. Flera 
forskningsprojekt som fokuserar på hälsa och prevention har pågått under 2020. FoUiS har även 
arrangerat ett webbinarie inom digitalisering och funktionshinder under hösten 2020. Webbinariet 
finns tillgängligt på FoUiS hemsida. Arbetet med projektet levande bibliotek, som riktas mot 
medborgare med erfarenhet från vård och omsorg som erbjudits att vara med och bidra till 
utveckling och förändring av vård och omsorg, har till viss del pausats under 2020. Ett projekt som 
pågått på habiliteringen i Sörmland har avslutats under året. Projektet syftade till att utvärdera en 
dräkt med inbyggda elektroder som syftar till att minska spasticitet hos barn med Cerebral Pares 
(CP). 
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2.2.1 Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län 

2.2.1.1 Bidra med praktiknära forskning 

Under 2020 har flera forskningsprojekt pågått. Inom IFO har projektet "Previct" avslutats, ett 
projekt som handlar om alkoholåterfallsprevention, projektet har slutrapporterats i en rapport. Inom 
Nära hälsa (nära vård) har egenvårdsappen- Otago, som innehåller fallpreventiv träning, tagits fram 
för både Android och iOS, båda versionerna planeras vara tillgängliga under januari 2021. Syfte 
med appen är att minska fallolyckor bland den äldre befolkningen i Sörmland. Ytterligare ett 
projekt som är kopplat till fallprevention i samverkan med MDH har slutförts. Projektet syftade till 
att hitta tidiga markörer i yngre ålder kopplat till ökad fallrisk. Ett forskningsprojekt kring 
hemmonitorering (länsgemensamt projekt) startade i slutet på 2020 och planeras pågå även hela 
2021. En undersökning kring äldre personers aktivitetsvanor har pågått under hösten 2020. Syftet är 
att identifiera viktiga fysiska och psykologiska faktorer som påverkar äldre personers aktivitetsnivå 
vid en längre tids isolering, exempelvis vid covid-19 pandemin. 

2.2.1.2 Vara en tillgänglig kunskapskälla och omvärldsbevakare 

Under 2020 har FoU arbetat med att utveckla en kunskapsportal. I kunskapsportalen ligger 
exempelvis den webbaserade introduktionsutbildningen som har utvecklats under året utifrån 
Covid-19 pandemiläget. Fortsatt arbete med kunskapsspridning via hemsida, podd och webbaserade 
föreläsningar har pågått och ökat under 2020. 

2.2.2 Region Sörmland är en livskraftig och levande region 

2.3 Verksamhetsperspektivet 

FoUiS, som länets resurs gällande regionala stöd och samverkansstruktur (RSS), syftar till att skapa 
bättre förutsättningar för att bedriva verksamhetsrelevant utvecklingsarbete inom socialtjänsten och 
närliggande hälso- och sjukvård, vilket går i linje med FoUiS nuvarande uppdrag. FoUiS 
medarbetare deltar i alla de nationella nätverk som Sveriges kommuner och region (SKR) driver, 
som ryms inom FoUiS uppdragsområden. Medarbetare deltar även i andra nätverk nationellt, 
regionalt och lokalt för att vara ett stöd och en länk mellan de olika nivåerna. FoUiS ska ses som en 
del av kunskapsstyrningssystemet som handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom hälso- och sjukvården, där kunskapsstöd ska tas fram inom relevanta områden och 
utformas så att de är lätta att använda. FoUiS har under 2020 arbetat med att erbjuda 
utbildningar/kurser samt föreläsningar via digitala plattformar, exempelvis en digital utbildning om 
digitalisering och tjänstedesign. 

Inom alla FoUiS uppdragsområden har möten till stor del genomförts digitalt under covid-19 
pandemin. Noden för tjänstedesign har under 2020 pausats. Noden för välfärdsteknik (NVD) har 
under 2020 reviderat sin projektplan. Få utbildningsinsatser har erbjudits och genomförts fysiskt i 
länet 2020 på grund av pandemiläget. 

2.3.1 Region Sörmland har en personcentrerad vård 

2.3.1.1 Bidra med kunskaps-, metod- och implementeringsstöd 

Inom tjänstedesign har det under 2020 pågått ett samarbete med Eskilstuna kommun i att träna 
förmågan att verksamhetsutveckla tillsammans med användare. Teamen som deltog kom från olika 
förvaltningar och utbildningen genfördes både fysisk och digitalt. Många aktiviteter som hade 
planerats för under 2020 har gått på lågvarv på grund av pandemin, men har ändå fortsatt utifrån 
dessa förutsättningar. Detta inkluderar bland annat två stora satsningar kring Nära hälsa (nära vård) 
och barn och unga. En styrgrupp för Nära hälsa har under hösten 2020 träffats och fortsatt 
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planeringen gällande framtida arbetet i länet, utifrån NSV godkännande av bland annat framtagna 
principer för Nära hälsa i Sörmland. Barn och unga-satsningen har under hösten 2020 tagit fart och 
två processledare är rekryterade med start i januari 2021, processledarna har placering på FoUiS. 

2.3.2 Region Sörmland har en utbyggd primärvård och en förstärkt närvård 

2.3.2.1 Bidra med utvärdering, uppföljning och analysstöd 

Kartläggning och nulägesanalys av barn och ungas hälsa i Flen har avslutats i december 2020. En 
utvärdering av familjecentraler i Sörmland bestående av tre delprojekt har avvikit från planeringen 
på grund av pandemin men fortsätter under 2021. 

2.3.3 Region Sörmland har en god vård för patienter med komplexa behov - kroniker och 
multisjuka 

2.3.3.1 Bidra med kunskaps-, metod- och implementeringsstöd 

Ett tydligt arbete med att främja samverkan mellan kommunerna och regionen utförs genom 
samverkansråden som ligger under FoUiS. Utvecklingsledare från FoUiS processleder fem 
samverkansråd som finns i länet; palliativa rådet, rådet för personer med demenssjukdom, 
fallpreventionsrådet, nutritionsrådet och rådet för barn som anhöriga/närstående. Under året har 
möten hållits digitalt och bland annat har en handlingsplan för fallprevention tagits fram. Planering 
har gjorts inför utbildningar inom nutrition, palliativ vård och fallprevention för 2021. Rådet barn 
som anhöriga har bland annat fortsatt arbetet med framtagande av en länsgemensam strategi. 
Kartläggningen av tider för nattfasta bland äldre, som initierats vartannat år av nutritionsrådet, 
skjuts upp till 2022. Träffar för erfarenhetsutbyte har genomförts inom funktionshinderområdet för 
chefer, handläggare och utvecklare. FoUiS medverkar dessutom i en arbetsgrupp som tagit fram en 
e-utbildning om bemötande vid funktionsnedsättning en e- utbildning som kommer att finnas 
tillgänglig på FoUiS hemsida under våren 2021. 

2.3.4 Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan 
och utveckling 

2.3.4.1 Vara länets aktör i nationell, regional och lokal samverkan och utveckling 

För att främja samverkan mellan kommunerna och Region Sörmland är FoUiS representerade i 
kunskapsstyrningen i LPO äldre och LPO psykisk hälsa, samverkansgrupp forskning/Life Science 
samt i rådet för Kunskapsstyrning i regionen. Övriga möten har skett digitalt under våren. FoUiS 
har under våren varit representerade i FoU Välfärds styrelse där det bland annat planerades för en 
nationell konferens under hösten som genomfördes digitalt. Seminariet kring barn/familjer och 
missbruk/beroende med MDH ställdes in under året. FoUiS är aktiva i flera olika nationella och 
regionala nätverk gällande äldre, missbruk/beroende, kvinnofrid, funktionshinder, barn och unga, 
digitalisering, psykisk hälsa samt BBIC och IBIC, dessa möten har skett digitalt under året. Som 
stöd för kommunerna vid anställning av outbildad personal inom äldre och funkområdet tog 
medarbetare på FoU fram en webbaserad utbildning när pandemin bröt ut våren 2020. 

2.3.4.2 Bidra med kunskaps-, metod- och implementeringsstöd 

Inom detta område pågår normalt många aktiviteter. Många aktiviteter har fått flyttas fram till 
senare tillfälle eller har pausats på obestämd tid. Mycket arbete har lagts ner på planering av 
kommande aktiviteter. En utbildning i systematisk uppföljning på individnivå uppdelat på två dagar 
genomfördes med ett 10-tal deltagare från tre kommuner i länet och två kommuner från 
Västmanland. Utbildningen gjordes i samarbete med SKR. FoUiS arbete med tjänstedesign har till 
stor del skett genom ett Vinnova-projekt som avslutats under 2020. Projektet bestod av flera olika 
delar där noden för tjänstedesign var en del. I tre olika verksamheter hölls workshops för att 



Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Verksamhetsberättelse 2020 13(41) 

utveckla ledares kompetens att leda utveckling med tjänstedesign som metod. Målet att hitta en 
gemensam plattform där alla tio huvudmän skulle kunna utbyta erfarenheter och information 
uppnåddes inte. Projektet avslutades under 2020 och resultatet kommer att presenteras i en FoU-
rapport under våren 2021. Noden för tjänstedesign omvandlade sin fysiska träff till ett mötesforum 
på FoU i Sörmlands hemsida med presentationer av aktuella rapporter och goda exempel att ta del 
av när det passar. Noden för tjänstedesign har pausats under andra halvan av 2020 för utredning av 
fortsatt form. 

2.3.4.3 Bidra med utvärdering, uppföljning och analysstöd 

FoUiS har deltagit med utvärderings-, uppföljnings- och analysstöd i flera olika uppdrag. Det 
handlar om enkäter, kartläggningar eller analys av insamlad data inom områden som ANDTS och 
brott; barn som närstående inom palliativ vård; befolknings- och patientdata. FoUiS har under 
hösten även haft ett mindre uppdrag från SKR att se över nationella insamlade data från 28 
kommuner gällande SU kvinnofrid och aktualisering av antal ärenden under 2020. 

2.3.5 Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke-diskriminering, 
normmedvetenhet och inkludering 

2.3.5.1 Bidra med utvärdering, uppföljning och analysstöd 

Under året har FoUiS bidragit med utvärderingar i ESF projekt SPRÅKA och LIKES samt avtalat 
med RAR att bidra med utvärderingar i minst fyra av deras projekt per år. Några har kommit igång 
under året och några väntas starta tidigt 2021. 

2.3.6 Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion 

2.3.6.1 Bidra till ett hållbart och långsiktigt miljöarbete 

När arbetet har tillåtit har samverkan med andra i stor utsträckning skett via Teams eller Skype. 
Möjligheten att websända har utretts och FoUiS kommer även att använda sig av Zoom 2021. 
Pendelresor till arbetet har minskat då många har kunnat sköta stora delar av arbetsuppgifterna 
hemifrån. När arbetet har krävt fysiska träffar har de skett med hänsyn till gällande 
rekommendationer. Arbetsmiljö är en stående punkt på APT och har varit en extra viktig punkt 
under rådande omständigheter 2020. 

2.3.7 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter 

2.3.7.1 Bidra till ökad samverkan kring välfärdsteknik och digitalisering 

En del av noden för välfärdstekniks planer har fått pausa på grund av pandemin eller har skett under 
andra former. Nodens projektplan har reviderats under 2020. Arbetet med att starta ett 
länsgemensamt nätverk för välfärdsteknik- och digitaliseringsfrågor har fortsatt och vissa 
nyckelpersoner har blivit vidtalade under 2020. Noden har även under 2020 fått i uppdrag att ha 
delat projektledaransvar på 20 procent gällande ett länsgemensamt projekt kring hemmonitorering, 
ett projekt som fortsätter 2021. Noden har under 2020 fortsatt sin samverkan med att följa upp 
Eskilstuna kommuns och Hjälpmedelscentralens arbete med en visningsmiljö för välfärdsteknik 
samt har en samordnade roll kring arbetet med ett gemensamt verksamhetssystem. Noden har även 
bevakat arbetet i Eskilstuna kommun som är en av modellkommunerna i Sverige gällande arbetet 
med digitalisering inom äldreomsorgen. 

2.3.7.2 Vara en tillgänglig kunskapskälla och omvärldsbevakare 

FoUiS hemsida uppdateras kontinuerligt för att sprida dels vad som sker på plats och dels händelser 
och nyheter från övriga landet. FoU-podden som tar upp ämnen som är relevanta för FoUiS 
uppdragsområde har publicerats en till två gånger i månaden under året. 
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2.4 Resursperspektivet 

Medarbetare på FoUiS vid slutåret består av utvecklingsledare, forskningsledare, statistiker, 
projektledare, kommunikatör samt FoU-chef. FoUiS har under 2020 satsat mycket på 
kommunikation och tillgänglighet, vilket har genererat i en välutvecklad hemsida, en podcast, en 
blogg samt spridning i sociala media. Webbaserade utbildningar har initierats och förväntas 
fortsätta även under 2021. 

FoUiS är delvis en medlemsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på invånarantalet i 
kommunerna och regionen i november året före budgetåret och uppgår till sex kronor per 
innevånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för region Sörmland. FoUiS strävar efter 
att hålla nere kostnaderna samtidigt som det måste finnas en bred kompetens för att klara uppdraget. 
FoUiS har sedan 2008 balanserade medel. Det är medel som förts över mellan åren från ett tidigare 
statsbidrag som verksamheten avser att använda under flera år. Det egna kapitalet ökar eller 
minskar sedan varje år med årets resultat. Viktigt att understryka är att dessa medel i eget kapital 
tillhör länets tio huvudmän. Under 2020 och framåt behöver FoUiS en långsiktigt hållbar lösning på 
finansieringen för att kunna utgöra stöd i utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten 
och angränsande hälso- och sjukvård och stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. 
Eget kapital beräknas vara förbrukat fram till 2023. 

2.4.1 Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare 

2.4.1.1 Erbjuda medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling och ett gott arbetsklimat 

FoUiS fortsätter att erbjuda aktiviteter för kompetensutveckling som under tidigare år. Utbudet styrs 
dels av efterfrågan, dels av vad som pågår nationellt. FoUiS deltar även under 2020 i ett projekt 
som ägs av FoU Linköping "EVIKOMP" som syftar till kompetensutveckling för personal inom 
vård och omsorg. FoUiS kommer att vara den aktör som kommunerna i Sörmland kan delta genom. 
FoUiS har varit deltagare i olika omfattning i ett antal nationella webbsända konferenser under 
2020. 

2.4.2 Region Sörmland har en stark ekonomi i balans 

2.4.2.1 Vara en länsgemensam resurs med stabil ekonomi 

FoU redovisar ett budgetunderskott 2020. FoUiS har sedan tidigare ett balanserat eget kapital, 10 
000tkr i januari 2020, vilket var planerat att nyttjas för att balansera årets underskott. Under 2020 
har covid-19 pandemin påverkat möjligheten för FoUiS att genomföra utbildningar som vanligtvis 
ger intäkter till FoUiS. Under åren 2019–2021 finns behov av att använda eget kapital för 
finansiering av Noden för Välfärdsteknik och Digitalisering (NVD), med en beräknad kostnad på 1 
400tkr per år. Framåt behöver FoUiS en långsiktigt hållbar lösning på finansieringen för att fortsätta 
kunna utgöra ett stöd i utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och angränsande 
hälso- och sjukvård och stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. NSV har utifrån 
FoUiS ekonomiska läge under våren 2020 fattat beslut och gett i uppdrag till länsstyrgruppen att se 
över FoUiS uppdrag, mål, organisation, samverkansmöjligheter och dess långsiktiga finansiering. 
En arbetsgrupp från FoUiS styrelse har under hösten arbetat fram ett förslag som länsstyrgrupp och 
NSV ska ta ställning till under våren 2021. 
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2.5 Resultaträkning 

Tkr 
Ack 

utfall 
Ack 

budget 
Diff 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
helår 

Ack 
utfall fg 

år 

Erhållen intern 
uppdragsers 

3 548 1 186 2 362 1 186 1 186 0 1 949 

Övriga intäkter 5 695 9 927 -4 232 9 927 9 927 0 5 532 

Verksamhetens 
intäkter 

9 243 11 113 -1 870 11 113 11 113 0 7 480 

Personalkostna
der 

-9 347 -10 038 691 -10 038 -10 038 0 -10 414 

Köpt 
verksamhet 

-630 -760 130 -760 -760 0 -478 

Lokalkostnade
r 

-378 -376 -2 -376 -376 0 -385 

Övriga 
kostnader 

-1 397 -1 339 -58 -1 339 -1 339 0 -1 478 

Verksamhetens 
kostnader 

-11 752 -12 513 761 -12 513 -12 513 0 -12 754 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-2 509 -1 400 -1 109 -1 400 -1 400 0 -5 274 

Årets resultat -2 510 -1 400 -1 110 -1 400 -1 400 0 -5 275 
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3 Hjälpmedelscentralen 

3.1 Sammanfattande analys 

Pandemin har inneburit en rad utmaningar för verksamheten, och mycket avviker under 2020 från 
de generella trender vi tidigare kunnat se. Trenden med ökande volymer har inom de flesta områden 
brutits. Antalet inkommande samtal till kundtjänst har exempelvis minskat med 2,5%. Att förändra 
arbetsmetoder och arbetssätt har också varit ett krav under pandemin för att få verksamheten att 
fungera. Att, trots reseförbud och andra restriktioner, genomföra nödvändiga upphandlingar har 
varit en annan utmaning som ställt stora krav på kreativiteten, både hos deltagande medarbetare och 
anbudsgivande hjälpmedelsleverantörer. 

Medborgarperspektivet 

Under året har endast 3 stycken fysiska förskrivarutbildningar, där nöjdheten mätts, kunnat 
genomföras. Samtliga 35 deltagare i dessa har angett sig vara nöjda eller mycket nöjda med 
utbildningen som helhet. 

I den årliga förskrivarenkäten når nöjdheten med bemötandet inte riktigt upp till nivån 2019. 
Nöjdheten ligger dock fortfarande väldigt högt och det uppsatta målet är uppnått.  Nöjdheten med 
kvalitén har dock ytterligare sjunkit lite även om genomsnittsbetyget ligger på samma nivå som 
föregående år 

Patienter med hjälpmedel har dock aldrig varit så nöjda som nu. I 2020 års patientundersökning får 
vi det högsta genomsnittsbetyget någonsin både på bemötande och service. Att 97,4% av de 244 
som svarat (och haft kontakt med oss under de sista 3 åren) ger oss betyget 7–10 på bemötande är 
svåröverträffat. 

Antalet inkomna arbetsorder (till tekniker) har minskat jämfört med föregående år.  Andelen 
arbetsorder/aktiviteter som kunnat slutföras inom 5 arbetsdagar har ökat och ligger nu stadigt över 
det uppsatta målet. Antalet utleveranser av hjälpmedel har minskat med 4% jämfört med föregående 
år men är fortfarande 23% fler än för 5 år sedan. 88,2% levererades ut inom 5 arbetsdagar vilket är 
över målet. 

Verksamhetsperspektivet 

Samtliga uppsatta mål under verksamhetsperspektivet har nåtts under året. 

Antalet avvikelser har under 2020 minskat med 11% jämfört med 2019. Av de 438 inkomna 
avvikelserna har hanteringen av 99,3% påbörjats inom 14 dagar, vilket är över målet. 

Andelen genomförda utprovningar har minskat med 23% till 581 stycken. 63% av dessa har 
erbjudits en tid inom en månad från det att "remissen" inkom till HMC, vilket är över målet., 

Miljömålet att minska på användningen av skrivarpapper med 5% har uppnåtts liksom målet på 
maximal elanvändning på Fraktgatan i Eskilstuna. 

Resursperspektivet 

Av de indikatorer som redovisas under resursperspektivet, kommer tre från 
medarbetarunderssökningen. Av dessa har HME-index ökat, men ligger fortfarande under målet. 
Prestation ligger strax över målet och andelen som skulle rekommendera andra att söka till 
arbetsplatsen, under mål. Inga övergripande aktiviteter kopplat till dessa indikatorer har initierats 
under året. 

När det gäller sjukfrånvaron, både i relation till ordinarie arbetstid och korttidsfrånvaron, är det 
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svårt att dra några slutsatser och initiera några aktiviteter då rekommendationerna att hålla sig 
hemma vid minsta symptom på covid 19 gällt sedan början av året. 

Årsresultatet på - 5 865 tkr avviker med - 2 455 tkr från målet att generera - 3 410 tkr (vilket är 
samma med fjolårets överskott). Huvudanledningen till skillnaden är inventeringsdifferenser som 
upptäcktes i Q3 och som ackumulerats för att inventeringsrutiner dels saknats och dels ej följts. 

Nyttjandegraden på 92,3% och resultatmarginalen på 32,6% är bättre än de mål som satts upp. 

3.2 Medborgarperspektivet 

3.2.1 Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län 

3.2.1.1 Vi erbjuder hjälpmedel och hjälpmedelstjänster för jämlik folkhälsa som håller 
god kvalitet. Alla brukare och förskrivare ska vara nöjda med tillgänglighet, 
bemötande, leveranser och service 

Under 2020 genomfördes endast 3 stycken fysiska förskrivarutbildningar, med totalt 35 deltagare, 
där dessa gavs möjlighet att utvärdera innehållet. Samtliga 35 gav utbildningarna betyget "nöjd" 
eller "mycket nöjd" (60% mycket nöjd). 

En konsekvens av pandemin är att antalet teknikeraktiviteter, på vilka ledtiderna mäts, under året 
minskat med runt 20%. Det uppsatta målet att minst 80% av dessa skall slutföras på maximalt 5 
dagar har uppnåtts, men redan i början av året ställde flera av våra kommunala samarbetspartners 
(daglig verksamhet) in arbetet med att hämta/lämna icke skrymmande hjälpmedel, på grund av 
smittrisken. Konsekvensen blev en ökad svårighet att kunna åtgärda dessa hjälpmedel inom ramen 
för vårt mål på ledtid. 

I nöjdhetsundersökning bland patienter, födda den 27 i ngn månad, som genomfördes i juni, gav 
97,4% betyget 7 eller högre på en tiogradig skala på hur nöjd man var med bemötandet från 
hjälpmedelscentralen. Detta är det högsta betyg som erhållits sedan frågan formulerades 2014. I 
undersökningen framgår också att nöjdheten med servicenivån ligger kvar på en mycket hög nivå 
(92,8%), och snittbetyget (9,49 respektive 9,19 på en tiogradig skala) på båda dessa parametrar är 
det högsta sedan undersökningen började genomföras på ett långsiktigt enhetligt sätt. Med tanke på 
att kundtjänsts telefontider minskades något i början av 2019 gavs också möjlighet att ge ett betyg 
på hur lätt det är att komma i kontakt med kundtjänst. Då de som sökt kontakt gav ett 
genomsnittsbetyg på 8,9, och en nöjdhet (betyget 7-10) på 92,1% betraktar vi nuvarande 
tillgänglighet som fullt acceptabel. 

Nöjdheten bland våra förskrivare ligger kvar på en hög nivå. Nöjdheten med bemötandet har i och 
för sig minskat med en dryg procentenhet sedan 2019, men att 93,8% av de svarande ger betyget 7 
eller högre på en tiogradig skala är fortfarande högt och över målet. Nöjdheten med kvaliteten når 
dock inte upp till målet. Trots att färre än föregående år givit betyget 7-10 ligger dock 
genomsnittsbetyget kvar på 7,4 vilket är samma som föregående år. 

Antalet kundorder som expedierats under året uppgår till 48 016  vilket är 4% färre än föregående 
år. Fortfarande är detta dock 23% fler är för 5 år sedan. 88,2% av dessa har levererats inom 5 
arbetsdagar vilket är över målet. 

Endast 12 stycken skrymmande leveranser kopplat till utskrivning från slutenvården har noterats 
under året. Samtliga dessa levererades inom 3 veckodagar. Genom förbättrad framförhållning går 
sannolikt många av dessa leveranser med våra bilar på ordinarie leveransdagar. 
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Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Andel nöjda förskrivare i
kunskapshöjande aktiviteter

100 % 95 %

Andel aktiviteter/arbetsorder
slutförda inom 5 arbetsdagar

84,5 % 80 % Utav 5 746 avslutade aktiviteter är
4 853 st slutförda inom 5 arb.dagar.

Andel nöjda förskrivare med
bemötande

93,8 % 93 % 2020 års mätning

Andel förskrivare som är
nöjda med leveranskvalitet

72,2 % 77 % 2020 års mätning

Andel brukare nöjda med
bemötande

97,4 % 95 % Utfall 2020, Utfall 2018:95,4%
Andelen svarande som givit betyget
7 - 10.

Andel kundorder, totalt
levererade inom 5 arbetsdagar

88,2 % 86 % Utav 48 016st levererade ordrar är
42 336st levererade inom 5
arb.dagar.

Andel skrymmande hjm lev
inom 3 dagar vid utskrivning
från slutenvården

100 % 97 % Totalt inkomna ordrar under 2020
kopplade till detta leveranssätt är
12st.

3.2.2 Region Sörmland är en livskraftig och levande region

3.3 Verksamhetsperspektivet

3.3.1 Region Sörmland har en god, säker, tillgänglig och kvalitativ vård

3.3.1.1 Genom samverkan, omvärldsbevakning och tydliga processer arbetar vi aktivt för
att implementera digitalisering och ny teknik. Vi verka för en jämlik och icke -
diskriminerande arbetsplats

Under 2020 rapporte rades 438 st avvikelser vilket är 55 st eller 11% färre än 2019. Hanteringen av
99,3% påbörjades inom 14 dagar.

581 utprovningar påbörjades under 2020 vilket är 172 st eller 23% färre än 2019. Av dessa hade
366 st erbjudits en första utprovningstid inom 1 månad från det att "remiss" inkom till
hjälpmedelscentralen.

Indikator Utfall Målvärd
e

Kommentar

Andel avvikelser som hanteras
inom 2 veckor från
registreringsdatum

99,3 % 98 % Utav 438 inkomna avvikelser är
435 st påbörjade inom 2v.
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Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Andel utprovningar med
första erbjuden tid inom 1
månad

63 % 60 %

3.3.2 Region Sörmland har en personcentrerad vård

3.3.3 Region Sörmland har en utbyggd primärvård och en förstärkt närvård

3.3.4 Region Sörmland har en god vård för patienter med komplexa behov - kroniker och
multisjuka

3.3.5 Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke - diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering

3.3.6 Region Sörmland har en hållbar produktion och konsumtion

3.3.6.1 Smidig resa genom vården: Hälso - och sjukvården bedrivs på ett i miljömässigt
hå llbart sätt

Inköpen av skrivarpapper har minskat med 7,3% under året och målet på en minskning med minst
5% är uppnått. Några direkta aktiviteter för att minska vår användning av kopieringspapper har
dock ej genomförts under 2020 av flera orsaker, så i ärl ighetens namn är detta högst troligt en effekt
av den generellt minskade volymen av förskrivarutbildningar, utprovningar etc. under året.

Indikator Utfall
Målvärd

e Kommentar

Andel förbrukning av
skrivarpapper

92,7 % 95 % Rapporteras på helår

3.3.6.2 Vårt miljöarbete sker systematiskt och effektivt för minskad klimatpåverkan

Energianvändningen 2020 är trots successivt ökande volymer, den lägsta sedan denna började följas
upp under 2014. Jämfört med 2019 är det en minskning på 0,8% och 4,7% under målet för 2 020.

En orsak är ett bättre fungerande fjärrvärmesystem. Den varma hösten har också inneburit ett
mindre behov av extravärme via elradiatorer, som tidigare år varit flitigt förekommande. Den
generella volymminskningen har förmodligen också bidragit något.

Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Energianvändning på
Fraktgatan, kWh

543 172
st

570 000
st

Nytt mål satt med hänsyn tagit till
nyinköp av tvätt och tork
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3.3.7 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

3.4 Resursperspektivet

3.4.1 Region Sörmland är en attraktiv arbetsgivare

3.4.1.1 Rätt nyttjade resurser: Hälso - och sjukvården har en god arbetsmiljö med
delaktiga medarbetare och tydliga karriärvägar i klinisk vård

Årets medarbetarundersökning genomfördes i början av året. HME - index ökade från 76,5 till 77 ,3
men nådde ändå inte upp till det generella målet. Prestationsindex ligger i nivå med utfallet under
2018 och strax över det mål som satts upp.

Sjukfrånvarotiden i relation till ordinarie arbetstid har ökat under året jämfört med samma period
föregående år (6,07% jämfört med 4,93%), och ligger nu över det generella målet på max. 5,1 %
som satts upp inom regionen. Med tanke på de direktiv gällande att stanna hemma vid minsta
symptom på smitta, som skulle kunna vara covid19, ligger sjukfrånvaron ändå på en rimlig nivå.

En förklaring är att man i viss mån ändå kunnat jobba vid lindriga symptom, då anställda i staben,
konsulentsektionen och på administration erbjudits möjlighet att arbeta hemifrån då
arbetsuppgifterna så tillåtit.

När det gäller andelen medar betare med sex eller fler frånvarotillfällen har andelen minskat till
11,6% jämfört med 13% helåret 2019. Även här drar vi slutsatsen att möjligheten till hemarbete har
bidragit till att hålla nere frånvaron.

Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Andelen engagerade
medarbetare HME index

77,3 80

Prestationsindex 70,4 % 70 %

Sjukfrånvarotid i relation till
ordinarie arbetstid

6,07 % Max
5,1 %

Andelen medarbetare som
upplever att de deltar aktivt i
utvecklingen av
verksamheten.

0 % Minst
75 %

Frågan var inte med i 2020 års
medarbetarenkät

Andel medarbetare med sex
eller fler sjukfrånvarotillfällen

11,5 % 8,3 % Utfallet i dec. 2020 (rullkande 12
m) låg egentligen på 11,6%

3.4.1.2 Vi bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, god hälsa
samt en sund arbetsmiljö. Vårt arbetsklimat ska präglas av delaktighet, respekt
och ansvar

Samtliga medarbetare kallas årligen av närmsta chef till medarbetarsamtal. I detta samtal diskuteras
bland annat hälsa, arbetsmiljö oc h kompetensutveckling. Överenskommelser dokumenteras och
sparas i kompetensportalen.
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Årliga skyddsronder genomförs årligen av skyddsombud och ansvarig chef för respektive sektion i
enlighet med Sunt Arbetslivs mall. Vid överenskomna åtgärder dokumenteras d essa tillsammans
med slutdatum och ansvarig för genomförandet.

Verksamhetens hälsoinspiratörer ordnar också olika former av aktiviteter under året som syftar till
en god hälsa och sund arbetsmiljö.

Jämfört med 2018 så har andelen som skulle rekommendera an dra att söka till arbetsplatsen ökat
från 78,4% till 78,9%.

Indikator Utfall Målvärd
e

Kommentar

Andelen medarbetare som
skulle rekommendera andra
att söka till arbetsplatsen

78,9% Minst
85 %

3.4.2 Region Sörmland har en stark ekonomi i balans

3.4.2.1 Rätt nyttjade resurser: Hälso - och sjukvården leds och styrs så att en ekonomi i
balans uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar

Hjälpmedelscentralen (HMC) redovisar ett underskott om 5 865 tsek för bokslutsåret 2020. Såväl
intäkter som kos tnader understiger budget samt utfall föregående år. Den enskilt främsta
förklaringen till avvikelsen mot 2019 hänför sig till diabeteshjälpmedel som 1 januari 2020 flyttades
från Hjälpmedelscentralens sortiment till beställning direkt från leverantören vi a Varuförsörjningen.
Volymerna på dessa artiklar har ökat snabbt de senaste åren och bidrar därför till en kraftig
avvikelse både vad gäller intäkter och kostnader vid jämförelse mellan bokslutsåren 2019 och 2020.

Budgeterat resultat för HMC uppgår enligt nämndbeslut till 0 tsek årligen. 2019 redovisade dock
verksamheten ett överskott om 3 410 tsek, varför priserna 2020 justerades nedåt för att styra mot ett
underskott om 3 410 tsek i syfte att kompensera huvudmännen för 2019 års priser. En förklaring till
budgetavvikelsen vad gäller intäkter är således prisjusteringen nedåt i syfte att uppnå prognostiserat
resultat om - 3 410 tsek. Under året (maj och sep) gjordes ytterligare två prisjusteringar, då pågående
pandemi bidrog till att volymerna avvek från budge t, samt att antalet returnerade hjälpmedel ökade.
Returnerade, rekonditionerade hjälpmedel återanvänds och bidrar till kostnadsåterföringar och
minskade inköpskostnader. Konsekvenserna av Covid - 19 samt ökat antal returer ledde till ett
överskott (191 tsek ) våren 2020 med efterföljande prisjustering. Fram till augusti 2020 fortsatte
antalet returer att öka, och pandemin bidrog till ytterligare budgetavvikelser både vad gäller
kostnaderna och volymerna, varför ytterligare en prisjustering var nödvändig för a tt kunna sänka
intäkterna och styra mot underskottet för helåret. Överskottet per aug uppgick till 369 tsek och
ytterligare en prisjustering genomfördes i september. Under hösten upptäcktes att
inventeringsrutinerna för ett antal retur - och omregistrerings lager inte fungerat korrekt, vilket ledde
till engångskostnader om totalt 1 830 tsek. Antalet returer minskade under hösten och var fram till i
november under föregående års nivåer, vilket bidrog till en minskad kostnadsåterföring som inte
tagits höjd för i den senaste prisjusteringen i september. I slutet av året debiterades även HMC för
IT - kostnader som inte budgeterats, bland annat blev införandet av LFA (automatisk
leverantörsfakturaavstämning) dyrare än väntat och krav infördes på IT - stöd (från RSIT) v id
upphandlingar. Sammantaget bidrog dessa händelser efter septembers prisjustering till att redovisat
underskott för helåret 2020 blev högre än prognostiserat.

Effekten av dessa prisjusteringar 2020 har lett till minskade intäkter med sänkta hjälpmedelspr iser
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för huvudmännen. Med ökade kostnader enligt budget 2021, sänkta hjälpmedelsvolymer jämfört 
med budget 2020 samt åter igen styrning mot ett nollresultat, blir konsekvensen att 
hjälpmedelspriserna ökar 2021. Pågående pandemi tillsammans med volatiliteten i antalet returer 
och volymer leder fortsatt till att även 2021 blir ett svårbedömt år med troliga avvikelser där 
sannolikheten för ytterligare prisjusteringar ökar. 

Verksamhetens intäkter 

Totala intäkter för 2020 uppgick till 192 303 tsek och understeg budgeterade intäkter med 9 931 
tsek (4,9%). Totala intäkter 2019 uppgick till 215 867 tsek. 

 

 

Intäkter från hyreshjälpmedel uppgick till 107 925 tsek, en minskning med 5 962 tsek (5,2%) 
jämfört med budget och en minskning med 2 127 tsek (2,0%) jämfört med 2019. Hyresvolymerna 
har minskat med 1,6% jämfört med budget, dock en ökning med 5,1% från föregående år. Flera 
sektorer har minskade volymer 2020, dock bidrar ökningen i sektor kommunikation, kognition och 
hörsel (hörslingor, brandvarnare, dörrklockor, timstockar m.m.), rollatorer samt medicinska 
behandlingshjälpmedel (i första hand tyngdtäcken och APAP) till en ökning totalt sett för helåret. 

Intäkter från försäljning med retur uppgick till 14 804 tsek, en minskning med 1 709 tsek (10,3%) 
jämfört med budget och 789 tsek (5,6%) från föregående år. Även volymerna har minskat, -1,3% 
jämfört med budget och -1,4% jämfört med föregående år. Bland annat har toalettförhöjare, 
duschpallar gåstativ och strumppådragare minskat. 

Intäkter från inkontinenshjälpmedel uppgick till 48 009 tsek, en ökning med 678 tsek (1,4%) 
jämfört med budget och 2 651 tsek (5,8%) jämfört med 2019. Lagerhållning och distribution av 
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dessa hjälpmedel sker av leverantören OneMed. 

Intäkter från försäljningshjälpmedel har minskat kraftigt från föregående år till följd av att 
diabeteshjälpmedel inte längre finns kvar i HMC:s sortiment. Även negativ avvikelse mot budget -3 
926 tsek (-25,2%). Försäljningsvolymerna har minskat med totalt -17% jämfört mot budget. Främst 
kryckkäppar som minskat, men även tex. dynor, griptänger och draglakan. 

Intäkter från privatpersoner, så kallade egenavgifter, uppgick 2020 till 8 390 tsek och var i nivå med 
budget. En ökning med 512 tsek (6,5%) jämfört med föregående år. I huvudsak brukaravgifter för 
CPAP som står för ökningen. 

Övriga intäkter uppgick 2020 till 1 499 tsek och består bland annat av intäkter från service- och 
installationstjänster, debitering för inventeringsdifferenser på kundlager, förskrivarlicenser för 
Websesam, vitesdebiteringar för leveransförseningar m.m. 

Verksamhetens kostnader 
 
De totala kostnaderna för 2020 uppgår till totalt 198 168 tsek, vilket är 4 066 tsek lägre än 
budgeterat, motsvarande -2,0%. Totala kostnader för 2019 uppgick till 212 458 tsek, dock är denna 
siffra ej jämförbar på totalnivå, då diabeteshjälpmedel fortfarande var inkluderade i sortimentet 
2019. 

 

Personalkostnader uppgick 2020 till totalt 42 320 tsek, en ökning med 451 tsek (1,1%) jämfört med 
föregående år och 576 tsek (1,3%) lägre än budget. Verksamheten har haft två anställda utlånade till 
MSE i samband med pandemin i våras, vakanta tjänster, sjukfrånvaro samt anställda hemma för 
vård av barn där kostnadsminskningen inte fullt ut motsvarats av ökade kostnader för tim- och 
visstidsanställda. Uppbokning har skett avseende uteblivna personalkostnader i samband med 
försenad lönerevision. 
 
Hjälpmedel och verksamhetsanknutna tjänster är efterfrågerelaterade och beroende av antalet 
förskrivningar. 2020 uppgick hjälpmedelskostnaderna till totalt 91 679 tsek, en positiv 
budgetavvikelse med 3 116 tsek (3,3%). Avvikelsen beror i första hand på ökat antal returnerade 
hjälpmedel (+4 794 tsek, 3,8%) jämfört med föregående år, vilket leder till att en högre andel 
hjälpmedel rekonditioneras och återanvänds, och bidrar till en kostnadsåterföring. En förklaring till 
ökningen är att vissa kommuner förändrat rutinerna kring bland annat avlidna brukare med 
hjälpmedel. Volymerna har även understigit budgeterade nivåer och därmed minskat 
varukostnaderna jämfört med budget. Avvikelsen mot föregående år (-15,7%) är i sin helhet 
hänförlig till varukostnad för diabeteshjälpmedel som inte längre ingår i HMC:s sortiment. 

Kostnader för inventeringsdifferenser har ökat kraftigt 2020. Under hösten upptäcktes att ett flertal 
retur- och omregistreringslager inte kontrollerats och inventerats enligt rutin, vilket ledde till 



Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Verksamhetsberättelse 2020 24(41) 

engångskostnader om totalt 1 830 tsek (bokförda sep och okt). Dessa kostnader skulle belastat 
verksamheten, dock uppdelat under en längre period. Inventeringsrutinerna har setts över och 
fungerar korrekt i dagsläget. Inventeringsdifferenserna för HMC:s huvudlager har förbättrats 
avsevärt under de senaste åren och redovisar endast en mindre positiv differens för 2020. Kostnader 
för inventeringsdifferenser på kundlager uppgår 2020 till 301 tsek (331 tsek 2019). Dessa faktureras 
ansvarig enhet och redovisas som intäkt för HMC. Samtliga kundlager är inventerade 2020. 

Varulagret uppgick till 22 029 tsek per 2020-12-31 och var nästintill oförändrat sedan föregående 
år. Kassationskostnaderna för omsättningstillgångar 2020 uppgick till totalt 9 457 tsek och 
överstiger budget med 1 657 tsek. Föregående år uppgick kassationskostnaderna till 8 511 tsek. 
Översyn av kassationsrutinen pågår. Majoriteten av kassationskostnaderna avser teknisk kassation 
vid defekta eller slitna hjälpmedel/tillbehör/reservdelar som ej kan återanvändas. 
Kassationskostnaderna för 2020 är totalt fördelade enligt nedan; 
 
Kassation av ”hyllvärmare”                         -514 tsek 
Kassation av utgående artikel                    -1 350 tsek 
Kassation vid lageroptimering                    -17 tsek 
Kassation av försvunnet hjm vid leverans  -21 tsek 
Teknisk kassation                                       -7 548 tsek 
Övrigt                                                          -7 tsek 
S:a                                                              -9 457 tsek 

Avskrivningskostnaderna för hjälpmedel uppgår totalt till 34 365 tsek för 2020, en ökning med 
2,1% från föregående år och ett utfall i nivå med budget. Avskrivningskostnader för 
kommunbetalda hjälpmedel har ökat med 420 tsek (3,8%) jämfört med 2019, och störst ökning 
finns i sektorerna sängar, lyftar samt hygien & ADL. För regionbetalda hjälpmedel har 
avskrivningskostnaderna ökat med 296 tsek (1,3%) och består främst av ökningar i sektor 
behandling och träning samt sektor kommunikation, kognition och hörsel. Totalt sett understiger 
kostnaderna för hjälpmedelsavskrivningar budget med 0,2%. Av avskrivningskostnaderna står 
kommunbetalda hjälpmedel för totalt 33,4% och regionbetalda hjälpmedel för resterande 66,6%. 

Investeringar i hjälpmedel minskade kraftigt 2020 och uppgick till totalt 32 695 tsek, en minskning 
med 7 978 tsek (19,6%) jämfört med föregående år. Den enskilt främsta förklaringen är en negativ 
påverkan på volymerna pga. pågående pandemi, men även ökat antal returnerade hjälpmedel har 
påverkat investeringsnivån då en större andel begagnade hjälpmedel rekonditionerats och 
återanvänts. Investeringar i kommunbetalda hjälpmedel minskade med totalt 3 947 tsek (26,9%), en 
minskning i samtliga hjälpmedelssektorer, dock högst avvikelse i sektor manuella rullstolar. 
Investeringar i regionbetalda hjälpmedel har minskat med totalt 4 031 tsek (15,5%), avvikelser i 
flertalet sektorer, dock främst i sektor kommunikation, kognition och hörsel. Av utfallet 2020 står 
regionbetalda hjälpmedel för 67,2% (63,9% 2019) och kommunala hjälpmedel 32,8% (36,1% 
2019). 

Utöver hjälpmedel har investering skett i ny tryckmätningsmatta till konsulentsektionen, inköpspris 
110 tsek, samt truck/ledstaplare till lagret i Eskilstuna 49 tsek. 

Lokalkostnader för 2020 uppgår till 10 192 tsek (10 062 tsek 2019), och är strax under budgeterade 
lokalkostnader för helåret. Habiliteringsverksamheten har hyrt en mindre del av lokalerna i 
Nyköping som inte var budgeterad och som bidrog till den positiva budgetavvikelsen. I dec 
utökades lokalytorna på Fraktgatan med hjälp av en tillfällig lösning som innebär ökade 
hyreskostnader om 150 tsek årligen. Det långsiktiga arbetet med utökade/nya lokalytor för 
hjälpmedelsverksamheten i Eskilstuna pågår fortsatt. Ökade hyreskostnader kommer innebära 
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ökade hjälpmedelskostnader vid tillämpning av dagens prismodell. Dock kvarstår beslutsprocess
och ev. byggnationstid, varför ytterli gare ökad hyreskostnad tidigast belastar verksamheten under
2022.

Övriga kostnader uppgick 2020 till totalt 19 026 tsek och är en ökning från föregående år med 1 561
tsek (8,9%) och strax under budget. Avvikelsen består bland annat av kostnadsökningar för
varutransporter, befarade kundförluster, inköp av transportvagnar till lagret samt ökade IT -
kostnader. 2020 infördes krav på IT - stöd vid upphandlingar samt införandet av LFA (automatisk
leverantörsfakturaavstämning), vilka är de huvudsakliga förklaringarna till de ökade IT -
kostnaderna.

Finansnettot för 2020 är negativt, oförändrat från föregående år och i nivå med budget - 212 tsek.

Indikator Utfall Målvärd
e

Kommentar

Ekonomiskt resultat
- avvikelse utfall/budget i tkr

- 5
865 tkr

0 tkr Se kommentarer i inledningen ovan.

3.4.2.2 Våra resurser används på rätt sätt för en långsiktig ekonomi i balans

Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Nyttjandegrad 92,3 % 90 % Oförändrad från föregående år.
Högst nyttjandegrad inom sektor
sängar samt rollatorer.

Resultatmarginal 32,6 % 40 % Marginell förändring från
föregående år (32,7%).

3.5 Resultaträkning

Tkr
Ack

utfall
Ack

budget
Diff

Budget
helår

Prognos
helår

Diff
helår

Ack
utfall fg

år

Patient -
Trafikant o
andra avg

8 390 8 400 - 10 8 400 8 400 0 7 878

Erhållen intern
uppdragsers

205 0 205 0 0 0 69

Övriga intäkter 183 708 193 834 - 10 126 193 834 183 249 - 10 585 207 920

Verksamhetens
intäkter

192 303 202 234 - 9 931 202 234 191 649 - 10 585 215 867
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Tkr 
Ack 

utfall 
Ack 

budget 
Diff 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
helår 

Ack 
utfall fg 

år 

Personalkostna
der 

-42 320 -42 896 576 -42 896 -40 710 2 186 -41 869 

Köpt 
verksamhet 

-883 -910 27 -910 -1 050 -140 -811 

Lämnad intern 
uppdragsers 

-675 0 -675 0 0 0  

Lokalkostnade
r 

-10 192 -10 294 102 -10 294 -10 257 37 -10 069 

Övriga 
kostnader 

-109 146 -113 117 3 971 -113 117 -104 348 8 769 -125 367 

Avskrivningar -34 739 -34 805 66 -34 805 -35 073 -268 -34 128 

Verksamhetens 
kostnader 

-197 956 -202 022 4 066 -202 022 -191 437 10 585 -212 245 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-5 653 212 -5 865 212 212 0 3 623 

Finansiella 
intäkter 

271 271 0 271 271 0 271 

Finansiella 
kostnader 

-483 -483 0 -483 -483 0 -484 

Årets resultat -5 865 0 -5 865 0 0 0 3 410 
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4 Vård- och omsorgscollege 

4.1 Sammanfattande analys 

Vård- och Omsorgscollege (VO-College) är samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och 
utbildningsanordnare som arbetar för att öka intresset för utbildningar, yrken inom vård och omsorg 
och bidra till god kompetensförsörjning. De utbildningar som ingår är Vård- och 
Omsorgsprogrammet och Socialt arbete med inriktning mot funktionsnedsatta på 
ungdomsgymnasiet och vuxenutbildning. Barn- och Fritidsprogrammet är ej certifierade. På flera 
orter i Sörmland ingår även yrkesutbildning. De yrkesutbildningar som bedrivs via Campus 
Nyköping är stödpedagog, behandlingspedagog, specialistundersköterska demens och medicinsk 
sekreterare.  KUI Eskilstuna (1) har yrkesutbildning Multisjuka Äldre. Efter avslutade studier 
erhåller eleven även ett diplom. 

Vård- och Omsorgscollege Sörmland omfattas idag av fyra lokala VO-College: 

Eskilstuna, Strängnäs, Södra (2) och KFV-regionen (3). 

Lokala VO-College rapporterar till den regionala styrgruppen. 

Konceptet VO-College blir tydligt när det kommer till samverkan utifrån behov av praktikplatser 
där arbetsgivarna ser vikten av fördelning av praktikplatser, tolkning av betyg samt diskussioner 
runt anställningsbarhet och möjligheter för medarbetarna att kunna vidareutvecklas. För 
utbildningsanordnarna innebär det en ökad möjlighet till samsyn kring bedömning vid validering 
och möjliggörandet av att erbjuda utbildningar med god kvalité på utbildningsinnehåll som ger ökad 
status och en utbildning som leder till jobb och möjlighet till vidare studier. Tillsammans med 
fackförbund värnar man om befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och möjlighet till ett längre 
arbetsliv. Dessutom stimulerar samverkan till rekrytering av nya medarbetare där grunden är ett 
gemensamt ansvarsåtagande utifrån ett gemensamt synsätt att samarbeta kring frågor som berör 
utmaningar inom kompetensförsörjning, kompetensutveckling och anställningsbarhet. 

Dokumentet anställningsbarhet är ett gott stöd i arbetet som omfattar alla områden för anställning 
inom hälso- och sjukvård, psykiatri, funktionshinder och äldreomsorg. Mycket glädjande är 
återupptagandet av utbildningssatsningar av språkombud, handledarutbildningar och 
Äldreomsorgslyftet under hösten 2020 och ses som ett resultat av de anpassningar som gjorts under 
året i relation till pågående pandemi av covid-19, vilken försvårat arbetet väsentligt. 

Idag finns det 22 regionala och 90 lokala VO-College. I varje regionalt VO-College finns en 
processledare/samordnare som har ett övergripande ansvar för verksamheten i sin region. En del i 
processledarens uppdrag är att se till att det hela tiden finns ett kommunikations samt 
samverkansflöde från nationell till regional till lokal nivå. För varje år görs ett årshjul för de tre 
olika nivåerna. Ett exempel för att ge ökad stödstruktur på regional samt lokal nivå är ESF-projektet 
"Validering Vård och Omsorg" som startades maj 2020 och planerat avslut sker under 2022. 

Dock har mestadels av arbetet inom VO-College påverkats av rådande pandemi covid-19,  främst 
på regional och lokal nivå. De lokala styrgrupperna har inte haft sina ordinarie styrgrupper under 
våren, däremot har dessa kunnat genomföras och återupptas i digital form under hösten och vintern. 
Något som har lett till en fördröjning av pågående arbete med mål, indikatorer och 
kvalitetsuppföljningar. Regionala styrgruppen har haft kortare digitala styrgruppsmöten under 
våren, ett fysiskt möte i september och sedan återgått till digital mötesformer under hösten där 
diskussioner och lösningar anpassade till pågående pandemi varit i fokus. Vissa aktiviteter, såsom 
Vård och Omsorgscollegeveckan, årets handledare 2020, upplevelseverkstäder, 
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marknadsföringsinsatser samt temadagen med tillhörande aktiviteter har ställts in utifrån 
restriktioner vid rådande samhällssituation med covid-19. 

Covid-19 har även påverkat antalet APL platser under våren där stor del av kommunernas 
verksamheter under våren tvingats tacka nej till APL-placeringar. Inom regionen har det under 
våren varit ett ansträngt läge, men genom att vara fler elever per handledare har detta underlättat 
och möjliggjort att kunna ta emot elever för APL-placering. Det har varit ett fåtal studerande som 
inte har kunnat genomföra sin APL-placering enligt kursplan på grund av egen sjukdom eller på 
grund av andra omständigheter. 

Utbildningsanordnarna samt APL-samordnarna har lagt ner enormt mycket arbete med att finna 
lösningar på detta, exempel metodövningar och andra uppgifter på skolan, andra har kunnat få 
genomföra APL till hösten. Fokus har varit att skapa säkra och trygga APL-placeringar, framförallt 
för minderåriga. 

Ingen processledare har varit anställd april - september, vilket också har påverkat och fördröjt vissa 
delar av det regionala arbetet och samverkansformerna. Utgör därmed också ett plusresultat i det 
ekonomiska utfallet i budgeten. 

Genom en nulägesanalys och kvalitetsuppföljning gjord under hösten, belyses behov av utökade 
gemensamma insatser och samordning av utbildningsinsatser och vid APL-placeringar, tillika 
önskan om mer likvärdiga gemensamma samarbetsformer och översyn av samverkansfaktorer, med 
hänsyn tagen till regionala skillnader och förutsättningar för utförandet av de prioriterade målen 4,5 
och 7, som styrgruppen tidigare enats om 2019. Dessa mål, 4,5 och 7 kommer fortsatt vara i fokus 
för året 2021 och en början in på 2022 för det fortsatta arbetet inom Vård och Omsorgscollege 
Sörmland. 

Regionen som arbetsgivare efterfrågar en länsövergripande strategi med gemensamt åtagande i 
upprättandet av utbildningsinsatser för språkombud med en långsiktig utbildningsplan. 

Under året har fortsatt arbete skett gällande validering inom vård och omsorg, både nationellt såsom 
på regional och lokal nivå. 

Fortsatt stor samverkan i arbetet med förberedelser och planering mellan utbildningsanordnarna 
sker i och med ny kursplan, vilken träder i kraft 1/7 2021, och som inverkar i pågående kursupplägg 
och elevernas studieplan. 

Arbetet med yrkesskyddad titel har fortsatt under året. 

I augusti reviderades varumärket för nationellt Vård och Omsorgscollege med följd av ny logotype 
samt revidering av kriterier vid ansökan om certifiering och även tidigare framtaget material. 

Vid beslut om att Regionförbundet gick in i arbetet med vård- och Omsorgscollege har nu en ny 
verksamhet bildats, Hållbar Regional Utveckling, HRU, där arbetat satt sig och har under 2020 
utgjort en aktiv roll i regional styrgrupp, vilket innebär en utökad möjlighet att arbeta i ett vidare 
perspektiv och frågor som rör VO-College. 

Ytterligare att tillägga är att den tydlighet tidigare år mot NSV -nämnden (4) har inneburit ett 
positivt gensvar och visat intresse från de politiska ledamöterna genom de frågor som rör VO-
College. En sådan fråga är hur VO-College ekonomiskt ska hanteras och utifrån satt budget som ger 
större utmaningar för utvecklingsområden. 

4.2 Medborgarperspektivet 

VO-College nationella dokument om jämlikhet/diskriminering togs upp i den årliga 
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självskattningen 2019. Ett fortsatt arbete som ske under 2021 i samband med pågående projekt på 
nationell nivå som kommer vara av vikt och till hjälp i det fortsatta regionala och lokala arbetet med 
ökad medvetenhet om frågor och förhållningssätt rörande jämlikhet/diskriminering. 

4.2.1 Region Sörmland har en god, jämlik folkhälsa i syfte att bli Sveriges friskaste län 

4.2.2 Region Sörmland är en livskraftig och levande region 

4.3 Verksamhetsperspektivet 

3. Analys och Måluppfyllelse 

Samverkan mellan ingående parter ska följa de överenskommelser och avtal som finns 
dokumenterade i ansökningshandlingarna för certifieringen av gällande certifieringsperiod. I arbetet 
med verksamhetsplan, verksamhetsuppföljningar syns tydligt vikten av hur vi måste integrera med 
varandra för att uppnå önskvärda resultat och nå våra gemensamma mål med ett gemensamt 
ansvarsåtagande och engagemang. 

Samverkan ska leda till utveckling inom de i sju huvudmål som angavs i ansökan om 
återcertifiering 2019–2024: 

1. Antal sökande till Vård- och Omsorgsprogrammet ska öka.  

Aktivitet: Fortsatt arbete med marknadsföring. Marknadsföring/Attraktion till yrket finns med som 
en stående punkt på dagordningen för regional styrgrupp. En arbetsgrupp kommer arbeta fram och 
planera för insatser för marknadsföring som uppdrag för 2020/2021. Att marknadsföra vårdyrket är 
en ständig process för samtliga parter. 

2. 90 procent av nyanställd personal uppnår kriterierna för anställningsbarhet till 2020.  

Aktivitet: Ett sätt att mäta är antal diplom. För 2019 har 122 diplom skrivits ut för vuxengymnasiet 
samt 44 för ungdomsgymnasiet. För 2020 har inga uppgifter lämnats in till processledaren och 
något som kommer följas upp i arbetet med indikatorer och måluppfyllelse under 2021. 

3. Öka antal tillsvidareanställda med baskompetens, 100 procent. 

Aktivitet: Finns med i det fortsatta arbetet. Kommunerna i lokala college arbetar med olika 
strategier vad gäller att utbilda medarbetare. Goda exempel på fortsatta utbildningar som kunnat 
genomföras under 2020 är de med regeringens riktade insatser för  äldreomsorgen, 
Äldreomsorgslyftet, vilket är prioriterat för flertalet VO-College i länet. 

4. Upprätta en strategi för ökad attraktivitet i arbetslivet för vård- och omsorgsyrket.  

Aktivitet:  Uppstart av handledarträffar fick under våren 2020 ställas in, dels med hänsyn till 
rådande pandemi, dels med hänsyn till minskad uppslutning till handledarträffarna i och med att 
arbetsgivarna haft och fortfarande har svårt att låta personal fullfölja detta uppdrag utifrån rådande 
pandemi och ansträngt läge bemanningsmässigt. Arbetet med främst handledarutbildningar har 
återupptagits under senare delen av hösten 2020. 

Ett omfattande fortsatt arbete med yrkesskyddad titel gällande undersköterskeyrkets status pågår. 
Uppstart av ESF - projekt för "Validering Vård och Omsorg" skedde i maj 2020 av nationellt VO-
College med projektledare från både nationellt VO-College och regionala processledare/samordnare 
med syfte att revidera och omarbeta tidigare framtaget material. Dessutom att anpassa materialet 
efter aktuellt behov och ökat stöd av material för att få ett mer likvärdigt sätt att arbeta med 
valideringsarbetet där ansvaret för denna fortsatt är utbildningsväsendet. 

Är ett av tre prioriterade mål under 2020/2021. 
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5. 100 procent nöjda elever/studeranden och handledare/valideringshandledare till 2020. 

Aktivitet: Anges i kvalitetsuppföljningen samt i utvärderingsdokument upprättade av APL-
gruppen. 

Är ett av tre prioriterade mål för 2020. 

6. Garantera tillgången på praktikplatser för utbildningar inom VO-College fram till 2020.  

Aktivitet: Uppdrag för APL-gruppen. Samordning och planering i ökad samverkan i lokala 
VOCollege. 

7. Öka medvetenheten om språkutbildande arbetssätt. Inom fem år en ökning av 
språkutbildande arbetssätt med 20 %. 

Aktivitet: Utbilda fler språkombud. I länet pågår flera olika projekt som sker i samverkan. 
Utbildning av språkombudsutbildare sker med hjälp av nationellt VO-College 2020/2021. 

Är ett av tre prioriterade mål under 2020. 

Flera av målen som anges mäts en gång/ år. Här används blanketten Uppföljning kvalitet. Ny 
mätning var tänkt att ske under våren 2020. På grund av avsaknad av processledare skedde detta 
dock i oktober 2020 då processledaren var på plats. Arbetet med målmatrisen är långsiktigt. 

Vad gäller effekter av målen är det ett ökat intresse från studeranden att vilja fullfölja sina studier 
för att kunna få ett diplom och att bli anställningsbar. Diplomet i sig har även stärkt 
språkutvecklingen. Frågan om diplomets vara eller ej har haft och har ett starkt fokus över hela 
landet. Sen tidigare finns det ett nationellt beslut på att diplom ska fortsätta att finnas. Antalet 
antagna till 2020 ökat inom vuxenutbildningen, vilket framkommit vid kvalitetsuppföljning och vid 
genomförd nulägesanalys. 

En blankett (Uppföljning kvalitet) har sen tidigare utarbetats för uppföljning av exempelvis antal 
sökande och antagna till både ungdomsgymnasiet såväl som vuxenutbildningen, hur många som har 
utbildats i Vårdpedagogik och handledning 100 poäng. En blankett som även utökats med att även 
omfatta antal handledare, språkombud, språkombudsutbildare och är fortsatt under anpassning 
vintern 2020. 

3.1 Övrig analys 

Vinster med VO-College 

Samtliga elever får en modern, kvalitativ och attraktiv utbildning och erhåller den kompetens som 
krävs för att få arbete inom vård och omsorg, att vara anställningsbar och även innebär kvalitet och 
status för vård- och omsorgsyrket. 

Satsningar sker gällande möjligheter till vidare studier för redan tidigare anställda, vilket innebär 
attraktiva arbetsgivare som tar tillvara på medarbetarnas resurser och kunskap genom de 
utbildningar som utbildningsanordnare erbjuder. Utbildningar som är av god kvalité med höga krav 
på utbildningsinnehållet. Certifiering till VO-College är därför en kvalitetsstämpel. 

Flernivåstyret innebär att frågor diskuteras väl och bearbetas fram mellan lokal, regional och 
nationell nivå samt sidledes. 

Möjligheten att tillsammans arbeta kring komplexa frågor som inte kan lösas av enskild part. 

Arbetslivets möjlighet att påverka utbildningarna för en bättre matchning mellan arbetskraft och 
arbetsmarknad 
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Avtal som reglerar åtaganden kring finansiering, aktivt deltagande i styrgrupper, APL, handledare 
och certifiering. 

Arbete för språkutvecklande arbetssätt för en ökad gemensam språkutveckling. 

3.1.1 Största utmaningarna för VO-College regionalt och lokalt 

Största utmaningen under året har varit rådande samhällssituation med pågående pandemi med 
covid-19 som påverkat både det regionala såväl som det lokala styrgruppsarbetet med stor 
omställning av planerade insatser och åtgärder, vilka fått omarbetas och anpassas till ett ansträngt 
läge inom samtliga verksamheter inom vård och omsorg under hela året. 

Största utmaningen är det fortsatta samarbetet och samverkan som även ger ett mervärde med en 
ömsesidig förståelse och respekt för varandras olika uppdrag då vi rör oss bland olika politiska 
arenor utifrån lokala förutsättningar. 

Positivt är förmågan att ta tillvara på det som fungerar där anpassningar på regional som lokal nivå 
skett för att få till en utökad flexibilitet som krävts i omställningsarbetet av samtliga berörda parter. 
Fortsatt, om än fördröjt arbetet som ändå syftar till måluppfyllelse med ett långsiktigt fortsatt arbete 
med mål, indikatorer och ämnade aktiviteter, utifrån beslut om mål vid återcertifieringen 2019–

2024. Dock bör en gemensam kraftansamling ske för att uppnå uppsatta mål där mål 4,5 samt 7 har 
prioriterats, enligt beslut av regional styrgrupp december 2019, i syfte att undvika dubbelarbete. 

Fler utmaningar: 

-Fortsatt arbete med att urskilja VO-Collegefrågor från icke relevanta VO-Collegefrågor 

-Hålla fokus på kvalité i utbildningarna 

-Få ökad samsyn kring regionala branschkrav och bedömningar om vad som krävs för att vara 
anställningsbar. Dokumentet anställningsbarhet behöver både revideras och utvärderas, med 
anledning av ny kursplan som träder i kraft 1/7 2021. 

-Utbilda utifrån arbetsmarknadens behov och efterfrågan på arbetskraft 

-Ökat arbete med integration och språkutveckling samt språkutvecklande arbetssätt 

-Aktiv regional samverkan och kvalitetssäkring av validering. 

-Att föra konkreta diskussioner kring nya kursplaner både lokalt och regionalt 

-Samsyn kring nya kursplaner 

-APL-samordning med arbetsbeskrivning för samordnare och revidering av omdömesdokument 

-Behov av samsyn kring handledar- och språkombudsutbildningar och utveckla arbetet med 
språkombudsutbildare 

-Ökad samverkan mellan lokala VO-College för erfarenhetsutbyte och ökat stöd i VO-
Collegearbetet 

3.1.2 Spridande av kunskap över framgångar 

Ett sätt är att alltid se till att information på nationell och regional hemsida är uppdaterad och 
aktuell. 

Ytterligare sätt är att använda och hålla Facebook levande. För det krävs det stöd i input från 
regionen, vilket nu pågår och under utarbetning. 

Regelbundet informera och rapportera till NSV-nämnden. 
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Att olika arbetsgrupper fortskrider med det arbete som finns för aktuella regionala frågor med ett 
aktivt deltagande för att driva utveckling framåt ex årets handledare, Temadagen, 
marknadsföringsgrupp samt APL-grupp. 

Temadagen är ett gott exempel som dels främjar erfarenhetsutbytet och nätverkandet inom regionen 
samt sprider kunskap och evidens, vilken anordnas en gång/år. Denna insats tvingades flyttas fram 
2020 till 2021 med anledning av pågående pandemi, vilket innebär att två temadagar kommer 
arrangeras av VO-College Sörmland. En under våren och en under hösten 2021. Temat kommer 
beröra områden gällande kompetensförsörjning av att attrahera fler medarbetare och samtidigt 
behålla befintliga medarbetare. Teman som baseras på uttryckta önskemål från temadagen 2018 och 
2019 med önskade teman såsom: värdegrundsarbete, "att marknadsföra sig själv som verktyg", 
ledarskap - chefsuppdrag och bemötande. Detta är en uppskattad marknadsföringsinsats tillika 
kunskapsspridande insats är det därför av vikt att dessa går av stapeln 2021. 

En annan betydelsefull funktion med VO-College är dialogen med funktionen verksamhetschef för 
Länsgemensamt Regionalt Stöd inom Socialtjänst och Vård (RSS) som även ansvarar för FoU i 
Sörmland. FoU är en länsgemensam resurs för länets kommuner och regionen som syftar till att 
stärka långsiktiga regionala strukturer för kunskapsutveckling och kunskapsstyrning. En viktig länk 
såväl som mot olika politiska arenor som tjänstemän inom socialtjänst och vård och omsorg. Under 
hösten 2020 har en intensiv dialog förts, i och med ny regional processledare för VO-College med 
nytillsatt verksamhetschef för RSS då flera gemensamma frågor berör varandras uppdrag och 
ansvarsområden. En dialog som kommer fortskrida framledes under 2021. 

3.1.3 Verksamheten 

Kort beskrivning av det lokala styrgrupparbetets skillnader och utmaningar 

Samtliga fyra lokala styrgruppers arbete har tvingats till stor omställning under vår, sommar, höst 
och vinter 2020 med ständig revidering av planering av åtgärder för att anpassa sig till rådande 
pandemins inverkan inom alla verksamheter inom vård och omsorg. Stor del av arbetet har 
avstannat och förskjutits där större delen av fokus varit APL-frågor, framförallt för att möjliggöra 
och säkra upp för trygga APL-placeringar på arbetsplatserna med ett gediget för- och merarbete av 
utbildningsanordnarna tillika praktikplatserna. Framförallt gällande praktikplacering för 
minderåriga. Därtill se till att elever med APL-placering kunnat genomföra dessa, vilket 
utbildningsanordnarna och arbetsgivarna har lyckat ypperligt väl med stor ansträngning och stor 
bedrift. Under hösten 2020 har därför arbetsgivarna uppmärksammats på att värna än mer om och 
verka för en god arbetsmiljö med lämpliga åtgärder exempelvis handledningsstöd och samtalsstöd 
vid behov för medarbetare och de elever som behövt dessa. 

Ytterligare arbete har krävts av utbildningsanordnarna då Skolverket kommer göra förändringar för 
Vård- och Omsorgsprogrammet, vilka träder i kraft 1 juli 2021. 

Inom gymnasiala Vård- och Omsorgsprogrammet ses antalet sökanden: 

2019: 197 st         2020: 150 st 

Glädjande är att antalet antagna till vuxenutbildningen i hela länet ökat. 

2020: 708 st         2019: 495 st 

Flertalet som sökt och antagits 2020 har tidigare arbetat inom vård- och omsorgsyrket utan reell 
utbildning, vilket ska ses som positivt för vård- och omsorgsbranschen. 

Eskilstuna: 

Precis som övriga lokala VO-College har stor del av arbetet kretsat kring att ställa om pågående 
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APL-upplägg med fokus på trygga och säkra APL-placeringar med stor hänsyn taget till 
minderåriga elevers säkerhet och trygghet. Studier har anpassats till distansstudier med utökat 
arbetet kring att informera och stödja både elever och anhöriga i kommunikationsarbetet där 
restriktioner följts utifrån Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Då vissa kommunala verksamheter tvingats tacka nej till elever har dessa fått nya APL-placeringar, 
vilket under hösten inneburit att elever kunnat fullfölja sin utbildning enligt kursplan. En del 
verksamheter har tagit emot fler elever per handledare, vilket inneburit ett utökat eget ansvar för 
eleven. Ett gott exempel på det är IVA-avdelningen, Mälarsjukhuset, som också inneburit ökad 
merbelastning för handledare och övrig vårdpersonal under vår, sommar och höst. 

För utbildningsanordnarna har kommande förändringar inom Vård- och Omsorgsprogrammet 
inneburit en oförutsägbar planering och att det förberedelsearbete som krävs inte har kommit igång 
som önskats. Ytterligare information väntas från Skolverket som under senare delen av februari 
2021 återkommer med mer information, vilket innebär konsekvenser i planering och omställning 
för förändringar av pågående och kommande kursupplägg samt APL-placeringar. 

Nya deltagare som tillkommit i lokal styrgrupp har under året satt sig in i arbetet utifrån tidigare 
upprättat årshjul med prioritering av mål 4,5 samt 7. Ett långsiktigt arbete utifrån upprättad 
handlingsplan med följande målaktiviteter: 

Mål 4 Upprätta strategi för ökad attraktion i arbetslivet för vård- och omsorgsyrket. Klart 
2024.  

-Minimässa genomförd i februari med marknadsföringsinsatser av mässarbetsgrupp. 

-Handledarutbildning inställd under våren, dock genomförd under hösten med 22 deltagare. 
Kartläggning pågår med översyn över antalet aktuella handledare. 

-Lyfta goda exempel från arbetslivet med information om olika yrken ansvara arbetsgivaren för. 

-Marknadsföra vård-och omsorgsutbildningen i grundskolan ansvarar utbildningsanordnare för. 

-Erbjuda sommarjobb samt arbete under utbildningstid ansvarar arbetsgivaren för, vilket funnits 
svårigheter med att erbjuda. 

-Programråd/yrkesråd samt utveckla samarbetet ansvarar lokal styrgrupp för medan att skapa 
möjligheter mellan arbetsliv och yrkesliv för fortbildning är ett gemensamt ansvarar lokal och 
regional styrgrupp för. 

Mål 5 100 % nöjda elever/studerande och handledare/valideringshandledare till 2024. 

-Gemensam utvärderingsblankett för elever ansvarar utbildningsanordnaren för och används. Arbete 
i APL-gruppen pågår med revidering av denna blankett. 

- Arbete med att se över möjligheter till delaktighet vid Kliniskt Lärcentrum inom regionen och 
digital visningsmiljö har pausats. Tas upp så snart rådande samhällssituation stabiliserats. 

Mål 7 Öka medvetenhet om språkutbildande arbetssätt. Inom 5 år en ökning av 
språkutbildande arbetssätt med 20%. 

- Språkombudsutbildning har genomförts under året. 15 språkombud i kommunal regi har utbildats. 
Kartläggning av antal aktiva språkombud pågår. Plan på att utbilda fler finns då behovet är stort. 
Stöd önskas om att samköra handledarutbildning med språkombudsutbildningen då delar av 
innehåll återfinns i båda utbildningsuppläggen. 

-Språkombudsutbildare: 2 
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-Behov av samverkan med övriga lokala VO-College om att ta fram en gemensam "yrkesordlista", 
"språk-appar" som stöd i det dagliga kliniska arbetet (innehållande kliniska vardagliga begrepp och 
ord), yrkessvenska i digital form, stöd för handledning av de elever som är i behov av 
språkutveckling. Avsaknad av digitala hjälpmedel ex informations- samt undervisningsmaterial. 

Katrineholm/Flen/Vingåker 

Gott samarbete sker mellan Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, och Katrineholms Tekniska 
College, KTC, gällande handledarutbildningen, vilkas ansvar är att arrangera varannan 
utbildningsomgång. För 2020 tvingades KTC skjuta upp handledarutbildningen till mars 2021. 30 
deltagare är anmälda och behovet är fortfarande stort. Högt söktryck till KTCs vårdutbildningar 
som även kommit på plats med en ny organisation. KTC har haft covid-19 anpassat "Öppet Hus" 
efter sensommaren, innan andra vågen av covid-19 kom i syfte att skapa intresse och locka fler till 
Vård- och Omsorgsprogrammet. 

Precis som i övriga lokala VO-College pågår förberedelser och planering inför kommande 
förändringar inom Vård- och Omsorgsprogrammet som påverkar och belastar 
utbildningsanordnarnas situation ytterligare. 

För språkombudsutbildningen finns utmaningar hos arbetsgivarna som av ekonomiska skäl har svårt 
att låta anställda gå ordinarie utbildningsupplägg. Önskas en "light-version" och tankegångar finns 
om att anordna en "Inspirationsdag" i ämnet. 

Marknadsgrupp kommer sammankallas till våren 2021, då detta arbete fått stå åt sidan under 2020, 
relaterat till rådande pandemi. 

Inspiration av koncept på Karsudden för APL ses som ett sätt att rekrytera, skapa intresse och locka 
fler till vård,- och omsorgsyrket. Under våren och hösten har socialpsykiatrin tagit emot fler elever 
än planerat för att avlasta Karsuddens ansträngda läge gällande APL-placeringar, utifrån en 
organisationsförändring. 

Arbete påbörjat med upprättandet av årshjul, vilket avstannat under försommaren. Syfte är att ge 
ökad struktur och en mer övergripande samplanering av ex APL-frågor. 

Vingåker, har styrt upp organisationen inom äldreomsorgen och inom funktionshinderområdet för 
att klara av att genomföra arbetsmarknadsåtgärder där prioriteringen och fokus varit på åtgärder för 
de som är utbildade inom vård och omsorg. 

Strängnäs: 

Har under våren fått en ny lokal ordförande som under året satt sig in i arbetet med VO-College 
med bland annat fortsatt arbete med årshjulet och samarbete mellan utbildningskontoret och 
Socialkontoret. Ett gott exempel på samverkan mellan arbetsgivare, Komvux och Jobbtorg är 
LIKE´s, en yrkesutbildning med inriktning för vårdbiträden, 550 p, utifrån behovet av att säkra 
kompetensförsörjning och minska kostnaden för försörjningsstöd samt verka för integration. 
LIKE´s är inte diplomgrundande i och med sina 550 p. DUA är pausat då denna insats också vänder 
sig till samma målgrupp som LIKE´s. 

Strängnäs har tankegångar om att anordna en minimässa likt den vid Eskilstunas VO-College, i 
syfte att marknadsföra sig och skapa intresse för vård-och omsorgsyrket. 

Äldreomsorgslyftet är prioriterat där 28 anställda är i studier i denna satsning (50% studier- 50% 
arbete). 

Språkombudsutbildning: 13 är under utbildning och ytterligare 13 kommer påbörja 
språkombudsutbildning våren 2021. 
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Inom vårdutbildningen sker en översyn om gällande kursupplägg, lärarnas behörighet och utifrån 
kommande förändringar inom Vård- och Omsorgsprogrammet som träder i kraft 1 juli 2021. Elever 
i gymnasiet får avsluta sina studier med nuvarande utbildningsupplägg medan vuxenutbildningen 
anpassas till det nya systemet där risk för att en del elever får läsa om vissa kurser. Precis som i 
övriga lokala VO-College förberedelser och planering inför kommande förändringar inom Vård- 
och Omsorgsprogrammet som påverkar och belastar utbildningsanordnarnas situation ytterligare. 

Valideringshandledare: 1-3 inom kommunens boenden arbetar aktivt. Deltagare från lokal styrgrupp 
deltar i Kick Off i januari 2021 för ESF-projektet "Validering Vård och Omsorg". 

Behov av digitala utbildningsinsatser och utbildningsmaterial ex förflyttningstekniksutbildning och 
delegeringsutbildning med hänsyn till restriktioner för pågående pandemi. 

Södra: 

Under 2020 har det varit svårt att hitta och tillsätta ny ordförande, vilken ännu inte har utsetts i 
slutet på året. Ny representant ska vara från kommunal verksamhet, i och med att regional 
ordförande representerar regionen. Regional ordförande med processledare för VO-College tar 
därför frågan vidare med nuvarande sittande ordförande och berörda parter. 

Precis som i övriga VO-College pågår förberedelser och planering inför kommande förändringar 
inom Vård- och Omsorgsprogrammet som påverkar och belastar utbildningsanordnarnas situation 
ytterligare. 

Samverkan sker med andra lokala VO-College, främst gällande Äldreomsorgslyftet där Trosa 
samverkar kring vårdutbildningarna. Campus Oxelösund ämnar återuppta nätverksutbytet med 
lärare från hela länet där et nuvarande samarbete på går med lärarna på Vård-och 
Omsorgsprogrammet i Nyköping i syfte att skapa en mer gemensam plattform och grund för 
likvärdigt synsätt och arbetssätt, tillika därigenom skapa förutsättningar att bibehålla god kvalité i 
validerings- och bedömningsarbetet. 

Rådande samhällssituation med pandemin covid-19 innebär stora svårigheter för arbetsgivarna att 
låta sina anställda få nödvändig vidareutbildning av ex handledarutbildning och/eller 
språkombudsutbildning. 

Handledarutbildning ställdes in under våren, dock kunde en handledarutbildning genomföras under 
december månad med 9 deltagare. Planer finns på att starta upp ännu en handledarutbildning under 
senare delen av våren 2021 i Nyköping. 

Trosa samarbetar med Solna Yrkesgymnasium om webbutbildning och använder detta flitigt i 
utbildningsupplägget. 

Handledarantal: Inga uppgifter har inkommit. 

Språkombud: 30 totalt (Oxelösund har 25 aktiva språkombud, Gnesta har 1 medan Trosa har 4 
språkombud). Samtliga arbetar aktivt med kontinuerligt nära samarbete med utbildningsanordnarna, 
framförallt i arbetet med de elever som har svenska som andraspråk. 

Språkombudsutbildningen: Oxelösund kombinerar handledarutbildning med 
språkombudsutbildningen för 20 anställda per år (i och med att delar av utbildningsinnehållet är 
likvärdigt). Ser detta som ett sätt att utöka kompetensen och tillvarata resurser effektivt. Utbildning 
sker på arbetstid, vilket ökat deltagandet och att fler fullföljer utbildningen. 

Språkombudsutbildare: 3, samtliga från Oxelösund. Avsaknad av utveckling av stöd och 
metodmaterial (ex olika bildstöd), även digitaliserat material, reflektionstillfällen och utvärdering. 
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Valideringshandledare: 1-3 inom äldreomsorgen. Plan på att utbilda fler som innehar kompetens 
och erfarenhet att möta behovet. 

Redovisning av APL-gruppens arbete 

Under 2020 har mestadels av arbetet fokuserats på att säkra tillgången till APL-platser inom 
kommuner och regionen samt att trygga och skapa säkra APL-placeringar, framförallt för 
minderåriga, utifrån restriktioner vid pågående pandemi och att följa både Folkhälsomyndighetens 
restriktioner och Arbetsmiljöverkets riktlinjer. 

Under senaste kvartalet av 2020, utifrån stort behov i hela länet, har APL-gruppen träffats i digital 
form och samarbetat kring samordning av APL-platser, enats om att revidera befintliga 
länsgemensamma omdömesdokument vid bedömning av elev/studerande. Under 2019 påbörjades 
gemensamma handledarträffar mellan kommuner och regionen i länet med 
marknadsföringsåtgärden i syfte att belysa status för yrket genom "Stolt handledare". Något som 
fick ställas in 2020, flyttades fram till våren 2021 och slutligen flyttades fram ytterligare till hösten 
2021 på grund av rådande samhällssituation med covid-19. 

APL-gruppen har dessutom påbörjat arbete med att upprätta arbetsbeskrivning för APL-
samordnarnas uppdrag. Gemensamma nätverksträffar har skett i oktober/november och uppföljning 
sker i januari 2021 för diskussion om samordnarrollen och fortsatt APL-samordning. 

3.1.5 Uppföljning av samverkan 

Rådande samhällssituation med covid-19 har till stor del påverkat planerat arbete med 
måluppfyllelse inom regionalt och lokalt VO-College, vilket avstannat utöver det faktum att ingen 
processledare funnit i tjänst under perioden 1 april-7 september. Något som lett till en ökad inre 
dialog i och mellan de lokala VO-College. 

Uppslutningen till regionala styrgruppsmötet var initialt till årets första möte lågt, betydligt bättre 
deltagande under de tre senare kvartalen. Önskvärt är ytterligare gemensamt ansvarsåtagande för att 
medverka i styrgruppen och även bidra till en jämlik fördelning i arbetsgruppen för Årets 
Handledare, marknadsföringsgruppen och Temadagsgruppen för att synliggöra ett övergripande 
Sörmlandsperspektiv. Tillskott för ett bredare perspektiv är deltagandet från Hållbar Regional 
Utveckling, HRU. Antalet möten för regional styrgrupp har varit fyra under året och en temadag 
som skjutits fram till 2021 och marknadsföringsinsatser i anslutning till denna som ställts in. 

I lokala styrgruppsmöten har aktiva dialoger skett med fokus på prioritering av frågeställningar från 
de utmaningar som pandemin medfört, framförallt APL-frågorna med syfte att lösa ett svårt och 
ansträngt läge för samtliga berörda parter inom arbetslivet såväl som för utbildningsanordnarna för 
att skapa, värna om trygga och säkra utbildningsmiljöer för både elever och personal samt trygg och 
säker vård- och arbetsmiljö med värnandet om hälsan. 

Berörda deltagande parter i respektive styrgrupp på regional och lokal nivå ska delta och/eller 
ansvara för ersättare vid förhinder samt att ny ordförande utses i södra VO-College, helst från 
kommunal verksamhet, med syfte att fortsätta det gedigna arbetet kring framtida aktiviteter och 
värna om god kompetensförsörjning. 

Fortsatta utvecklingsområden är att även andra utförare än kommunala återfinns i VO-College, 
spridandet av kunskap över framgångar samt långsiktiga handlingsplaner gällande språkombuds- 
och handledarutbildningar samt öka antalet språkombudsutbildare i hela länet. 

Syftet med språkombudsutbildare är att de i sin tur bidrar till lokal utbildning för blivande 
språkombud där nationella satsningar påvisat god arbetsmiljö för hela arbetsgruppen med en ökad 
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kommunikation, förståelse och ökad patient- brukarsäker vård och omsorg. Språkombuden har även 
fungerat som nyckelpersoner för utvecklandet av gemensam språkutveckling och språkutvecklande 
arbetssätt inom äldreomsorg och omsorger för människor med funktionsnedsättningar. 

Frågan om länsgemensamma språkombudsutbildningar i kombination med handledarutbildningar 
och kommande förändringar inom Vård- och Omsorgsprogrammet från 1 juli 2021 har diskuterats 
flitigt i de lokala VO-Collegen under hösten. Önskvärt är en gemensam plan för språkutveckling, 
språkutvecklande arbetssätt och handledning i hela länet. 

Ett ESF-samverkansprojekt mellan Nyköping och Eskilstuna, SPRÅKA, är värt att nämna och att 
dra lärdom av resultatet av projektet vid dess färdigställandes under våren 2021. Syftet med 
projektet är att utveckla språkkunskaper hos tillsvidareanställd personal inom ordinärt boende där 
VO-College inte direkt är involverade som ändå får fortlöpande information från deltagande 
kommuner. 

Slutligen kommer en nationell satsning ske inom validering med uppstartat ESF-projekt i maj 2020 
"Validering Vård och Omsorg" för att vidareutveckla formatet och det material som tidigare tagits 
fram inom nationellt VO-College där tanken är att ge ökad struktur och stöd åt regionalt och lokalt 
arbetet framöver. 

4.3.1 Region Sörmland har en pålitlig stöd- och styrverksamhet som bidrar till samverkan 
och utveckling 

4.3.1.1 Garanterad tillgång på praktikplatser för utbildningar inom VO-College fram till 
2024 

Se kommentar i analys och måluppfyllelse i avsnitt 3. 

4.3.1.2 Språkutveckling på arbetsplatsen. Inom fem år en ökning av språkombud med 
20% 

Se kommentar i analys och måluppfyllelse i avsnitt 3. 

En långsiktig gemensam regional och lokal plan bör finnas i länet gällande språkombudsutbildning 
och språkombudsutbildare. 

4.3.1.3 Antal sökande till Vård- och omsorgsprogrammet ökar med 15% till 2024 

Se kommentar i analys och måluppfyllelse, avsnitt 3. 

4.3.1.4 90% av nyanställd personal uppnår kriterierna för anställningsbarhet till 2024 

Se kommentar i analys och måluppfyllelse, avsnitt 3. 

4.3.1.5 Öka antal tillsvidareanställda med baskompetens 

Se kommentar i analys och måluppfyllelse, avsnitt 3. 

4.3.1.6 Upprätta en strategi för ökad attraktivitet i arbetslivet för vård- och omsorgsyrket. 
Klart till 2024 

Med en pågående pandemi med stor risk för smittspridning har det under hela året varit stora 
utmaningar med att erbjuda ungdomar och de elever som är under utbildning sommarjobb eller 
arbete under praktik utifrån restriktioner från Folkhälsomyndigheten,  riktlinjer från 
Arbetsmiljöverket och från regering, att med stor risk för att själv bli smittad eller vara smittbärare 
och därigenom utsätta sig själv och andra för fara och risk för ohälsa och fatala följder. Vissa har, 
dock en mindre mängd, kunnat erbjudas sommarjobb och/eller kunnat arbetat efter praktik. 

I mån av trygg och säker APL-plats har samtliga elever kunnat fullfölja sin utbildning och att 
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handlednings, - samt språkombudsutbildning till anställda kunnat genomföras under tidig höst.

Sedan tidigare finns det utmaningar hos arbetsgivarna om svårigheter att erbjuda anställda
vidareutbildning och svårigheter att ordna vikarier vid utbildningst illfället.

Vi kan idag se vikten av att både kommunala och privata utbildningsanordnare kan anordna
utbildningssatsningar ex handledar - och språkombudsutbildningar.

4.3.1.7 100% nöjda elever/studeranden och handledare/valideringshandledare till 2024

Se kommentar i analys och måluppfyllelse, avsnitt 3.

4.3.2 Region Sörmland präglas av jämlikhet och jämställdhet, icke - diskriminering,
normmedvetenhet och inkludering

4.3.3 Region Sörmland tar tillvara digitaliseringens möjligheter

4.4 Resursperspektivet

4.4.1 Region Sörmland har en stark ek onomi i balans

Indikator Utfall
Målvärd

e
Kommentar

Ekonomiskt resultat
- avvikelse utfall/budget i tkr

173 tkr 0 tkr Vakans processledaruppdrag under
april - mitten av september vilket
leder till att medel kvarstår.

4.5 Resultaträkning

Tkr Ack
utfall

Ack
budget

Diff Budget
helår

Prognos
helår

Diff
helår

Ack
utfall fg

år

Erhållen intern
uppdragsers

500 0 500 0 0 0 810

Övriga intäkter 0 500 - 500 500 500 0 0

Verksamhetens
intäkter

500 500 0 500 500 0 810

Personalkostna
der

- 239 - 277 38 - 277 - 277 0 - 654

Köpt
verksamhet

- 46 - 47 1 - 47 - 47 0 - 111

Övriga
kostnader

- 42 - 176 134 - 176 - 176 0 - 45
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Tkr 
Ack 

utfall 
Ack 

budget 
Diff 

Budget 
helår 

Prognos 
helår 

Diff 
helår 

Ack 
utfall fg 

år 

Verksamhetens 
kostnader 

-327 -500 173 -500 -500 0 -810 

Verksamhetens 
nettokostnader 

173 0 173 0 0 0 0 

Årets resultat 173 0 173 0 0 0 0 
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5 Investeringar 
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6 Intern kontroll 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård fastställde tillsammans med verksamhetsplanen 
för 2019–2021, en separat internkontrollplan för hjälpmedelscentralen (bilaga) och en gemensam 
internkontrollplan för regionalt stöd socialtjänst och vård, FoUiS och vård- och omsorgscollege. 
Kontrollområden som följts upp i samband med helårsrapporten är: 

 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter: genomfört. 
 Medarbetarsamtal: genomfört 
 Rätt lön: kontrollerat varje månad 
 Bisysslor: uppdaterad lista finns 
 Uppföljning av beslut: stickprov genomförts 
 Attestkontroll: fungerande arbetsrutin finns 
 Fullständiga fakturor: inga konsulttjänster eller inhyrd personal har förekommit under året 

. 
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1. 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.   

Vår sammantagna bedömning är att det finns en tillfredställande 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.  

Kommunen har på övergripande nivå en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Det finns en 
överenskommelse mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun beträffande drift 
och förvaltning av IT. IT-avdelningens ansvar är tydligt dokumenterat och kommunen har 
en tydlig systemförvaltarorganisation. Det framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för medarbetare vid förvaltningarna. 
Vidare saknas det kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska finnas vid 
respektive förvaltning.  

Vi bedömer att funktionalitet och säkerhet i systemen är tillräcklig. Det finns en 
tillfredställande styrning av driftsäkerheten och det sker systematiska tester av IT-miljön. 
Kommunen har en god kännedom kring samtliga verksamhetssystem och har klassat 
informationen för, i stort sett, samtliga system utifrån SKR:s verktyg KLASSA, vilket vi ser 
positivt på.   

Det genomfördes en översyn av IT- och informationssäkerhetsområdet under 2020, vilket 
vi ser positivt på. Inom ramen för denna identifierades vissa risker och åtgärder. Det saknas 
dock rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer det angeläget att kommunstyrelsen 
säkerställer att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet.  

I granskningen framkommer att rutiner kring upprättande av systemförvaltningsplan, 
loggkontroller och rutiner för hantering av behörigheter inte efterlevs fullt ut. Ansvaret 
ligger på systemförvaltarorganisationen. Vi bedömer att det bör finnas någon form av 
uppföljning för att säkerställa efterlevnad av rutinerna samt för att säkerställa att 
systemförvaltare har tillräckliga förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.    

Vi bedömer det angeläget att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. Detta för att stärka efterlevnaden av gällande rutiner och främja en god 
säkerhetskultur.  

Det saknas en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet. Kommunstyrelsen tar inte heller del av någon regelbunden 
återrapportering beträffande IT- och informationssäkerhet. Detta innebär att styrelsens 
helhetsbild av området och möjlighet att vidta åtgärder vid identifierade svagheter är 
ytterst begränsad.  

Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• Säkerställa att det genomförs systematiska riskanalyser beträffande kommunens 
hantering av IT och informationssäkerhet. 
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• Säkerställa att det genomförs kontinuerliga utbildnings- och 
informationssäkerhetsinsatser beträffande IT- och informationssäkerhet för samtliga 
medarbetare. 

• Säkerställa en regelbunden uppföljning av de mål som finns inom IT- och 
informationssäkerhetsområdet, bland annat avseende Rutiner för IT-säkerhet. 

• Säkerställa att det genomförs en regelbunden uppföljning av efterlevnad av gällande 
rutiner. 

• Tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och synkronisera eventuella rutiner, 
riktlinjer och mallar. 

• Genomföra en översyn för att säkerställa att systemförvaltare har tillräckliga 
förutsättningar för att bedriva sitt uppdrag.  

• Besluta om en ny strategi samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande 
systemförvaltningsmodell. 

• Tillse att samtliga nämnder upprättar en handlingsplan som konkretiserar målen i Digital 
plan 2018–2021. 

• Säkerställa att styrdokument som syftar till att omfatta bolagen, exempelvis rutiner för 
IT-säkerhet, beslutas av kommunfullmäktige och fastställs av respektive bolagsstämma. 

 
Vi rekommenderar samtliga nämnder inom kommunen att:  
• Utse kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning. 
• Säkerställa upprättande av förvaltningsplaner för samtliga system. 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

Offentlig verksamhet är som alla verksamheter i hög grad beroende av 
informationsteknologi (IT) i olika former. Samtliga av kommunens verksamhetsområden är 
beroende av fungerande IT-stöd. Detta gäller i allra högsta grad samhällskritisk 
verksamhet. IT har blivit en strategisk resurs för att uppnå ändamålsenlighet samt 
effektivitet i de verksamheter där kommunen verkar. 

En verksamhets beroende av IT medför dock risker i olika grad. Ett exempel är den ökade 
sårbarheten vid olika former av driftstörningar. Det är därför väsentligt att kartlägga hur 
IT-säkerhetsarbetet hanteras, avseende t.ex. kommunikation och underhåll.  

Det är väsentligt att det finns en strategisk styrning samt tillräcklig intern kontroll knutet 
till IT i kommunen. I Oxelösunds kommun är drift av ett flertal IT-system utlagda på extern 
leverantör, vilket i sin tur ställer krav på tydliga avtal samt en systematisk uppföljning.  

Revisorerna har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys 2020 beslutat att rikta en 
fördjupad granskning mot kommunens IT-hantering. 

2.2 Syfte och revisionsfrågor  

Syftet är 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.   
 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Hur säkerställs informationssäkerhet samt funktionalitet och säkerhet i de IT-systemen 
som kommunen använder? 

► Är ansvarsfördelningen med avseende på IT tydlig? 
► Finns tydliga styrdokument (policy, riktlinjer) och följs efterlevnaden av dessa upp 

regelbundet? 
► Genomförs regelbundna riskanalyser med avseende på IT-området? 
► Hur arbetar kommunen med externa leverantörer av IT-system och stödtjänster? I 

synnerhet avseende upphandling, styrning och uppföljning av sådana tjänster? 
 

2.3 Ansvarig nämnd och avgränsning 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder på en övergripande nivå. 

Granskningen omfattar inte penetrationstester eller liknande av kommunens IT-system. 

Informationssäkerhet berörs till viss del inom ramen för rutinerna kring IT-hanteringen. 

Informationssäkerhets grundprinciper är: 
• Konfidentialitet (Informationen är otillgänglig för obehöriga) 
• Integritet (Säkerställa tillförlitlighet i informationen) 
• Tillgänglighet (av information) 

2.4 Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för 
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som ligger till 
grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen.    
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► Mål och budget 2020–2022 
► Relevanta av fullmäktige antagna styrande dokument på området 
► COSO-modellen för intern kontroll 
► MSB:s metodstöd KLASSA 

I verksamheters arbete med ledningssystem för informationssäkerhet finns det vissa 
komponenter att beakta. MSB:s metodstöd är en bra utgångspunkt och är uppdelat på fyra 
metodsteg med tillhörande metoddelar: identifiera och analysera, utforma, använda och 
följa upp.  

 

I stort, bygger såväl LIS som COSO-modellen på liknande principer för styrning, vilket även 
appliceras på den interna kontrollen kring IT-hanteringen. COSO-modellen består av fem 
huvudkomponenter:  

• Kontrollmiljö (exempelvis ledarskapsresurser, ansvarsfördelning oh styrdokument), 
• riskanalys,  
• kontrollaktiviteter,  
• information och kommunikation (som hjälpmedel räknas exempelvis intranät och 

utbildning),  
• uppföljning. 
 

2.5 Metod  

Granskningen har genomförts som en intervju- och dokumentstudie. Intervjuer har 

genomförts med ansvariga/samordnande funktioner rörande IT i kommunen, se bilaga 1. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade getts möjlighet att komma 

med synpunkter på rapportutkastet för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på 

korrekta fakta och uttalanden. Granskningen har genomförts december 2020 – mars 

2021.  
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3. Resultat av genomförd granskning  

3.1 Styrning av IT-området 

Digital plan 2018–2021 
Kommunstyrelsen beslutade i 2017 om Digital plan 2018 – 2021. Syftet med den digitala 
planen är att ge stöd och vägledning i verksamheternas planering och genomförande av 
den digitala utvecklingen. Den digitala planen innehåller strategiska inriktningar och vägval 
gällande digital kompetens, delaktighet, trygghet, innovation, ledning, infrastruktur och 
hållbarhet. Kommunstyrelseförvaltningen svarar för att samordna och följa upp arbetet 
med handlingsplanen samt de uppsatta målen. För att omsätta planens syfte och mål ska 
planen kompletteras årsvis med en handlingsplan innehållande planerade insatser. Enligt 
uppgift har detta inte gjorts för respektive förvaltning. Det finns pågående processer för 
att ta fram planer vid utbildningsförvaltningen, äldreomsorgsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningen.  

Kommunstyrelseförvaltningen tar däremot fram en handlingsplan kring digital utveckling 
för två år framåt. Denna innehåller de planerade utvecklingsbehoven vid respektive 
förvaltning, baserat på ambitionerna i den digitala planen. Denna redovisas för IT-chefen 
och kommuncheferna, delvis för att säkerställa en långsiktig planering.  

Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
Riktlinjer för IT-säkerhet fastställdes av kommunchefen 2012. Riktlinjerna beskriver 
kommunkoncernens vilja och mål för drift och förvaltning av kommunens IT-resurser samt 
arbete med informationssäkerhet. Denna är, enligt intervjuade, gällande även för bolagen. 
Av riktlinjerna framgår roller och ansvarsområden. I riktlinjen framkommer även att det i 
kommunens årliga verksamhetsplan ska specificeras årsvisa mål samt direktiv för 
uppföljning, utvärdering och avrapportering.  

Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
Kommunchefen antog i maj 2012 Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun. I 
rutinerna för IT-resurser tydliggörs att ansvariga chefer är ytterst ansvariga för att 
medarbetare har nödvändiga kunskaper för att nyttja IT-resurser på ett säkert och effektivt 
sätt. Vid varje förvaltning ska det också finnas en kontaktperson i 
informationssäkerhetsfrågor. Detta saknas dock vid tiden för granskningen. I rutinerna för 
IT-resurser redovisas både gemensamma rutiner för kommunens och vem som är ansvarig 
för respektive område.  

 

3.1.1 Mål för området 

Inom området för granskningen har kommunen ett flertal mål. Målen återfinns främst i 
deras rutiner och riktlinjer. Nedan presenteras de mål som har bäring på 
granskningsområdet.  
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De mål som finns i Mål och budget 2020 samt den digitala planen följs upp inom ordinarie 
styrprocess med måluppföljning. Det finns ingen uppföljning av de mål som fastställts i 
kommunens rutiner eller riktlinjer med bäring på området.  Det finns inte heller någon 
samordnad uppföljning av efterlevnad av de olika styrdokumenten.  

 

3.1.2 Ansvarsfördelningen med avseende på IT   

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter. Av Reglemente för 
Oxelösunds kommuns kommunstyrelse framgår även att styrelsen ansvarar för 
utvecklingen av informationssystem, IT och kommunikation.  

Oxelösunds och Nyköpings kommuner har sedan juni 2010 ett organiserat samarbete 
genom nämnden ”Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 
service”. Nyköping kommun är värdkommun för nämnden.  Den Gemensamma 
Servicenämnden ansvarar för utvärdering och styrning av IT-enheten för att säkerställa att 
stödet svarar mot verksamhetsbehovet och att arbetet utförs enligt fastställda planer. 
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Sedan januari 2020 har kommunen en funktion med ansvar för 
informationssäkerhet/GDPR-samordnare. Informationssäkerhetsansvarig kallar till möten 
månadsvis med IT-strateg och säkerhetsstrateg för diskussion kring aktuella 
informationssäkerhetsfrågor, så som molnlagring men även åtgärder utifrån den 
genomgenomlysning som kommunen gjorde 2020 (se 3.2).  

Vidare har kommunen en extern resurs som är dataskyddsombud/personuppgiftsansvarig
1
. 

Den externa resursen är gemensam för flera kommuner i regionen. För ändamålet finns 
gemensamma Riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen. Vidare finns 
personuppgiftsombud vid varje förvaltning. Det sker en regelmässig uppföljning av avtalet 
beträffande dataskyddsombudet med Flens kommun, som bjuder in till utvärdering. För 
närvarande är avtalet under omprövning då de samverkande kommunerna har blivit färre.  

Av rutiner för IT-resurser framgår att förvaltningschefer, chefer för centrala enheter och 
avdelningar samt enhetschefer ansvarar för att personalen inom verksamheterna får 
nödvändiga kunskaper för att IT-resurser ska kunna utnyttjas på ett säkert och effektivt 
sätt.  

Förvaltningschef respektive chef för central enhet är ansvarig för informationssäkerheten 
vid respektive verksamhet. Av rutiner för IT-resurser framgår att det vid varje förvaltning 
ska finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor som kan medverka i information 
och erfarenhetsutbyte i dessa frågor. Enligt uppgift finns det, vid tiden för granskningen, 
inte uttalade kontaktpersoner för informationssäkerhetsfrågor.  

Förvaltningen ansvarar för säkerheten av den information som hanteras av verksamheten. 
Servicedesk samt drift och förvaltning av kommunövergripande verksamhetssystem 

(säkerheten i IT-miljön) hanteras däremot av IT-enheten
2
. IT-enheten är gemensam för de 

båda kommunerna, dock med Nyköpings kommun som värdkommun. Beställd tjänst 
levereras efter överenskommelse. Relationen mellan de båda kommunerna regleras i avtal. 
Oxelösund kommuns IT-strateg har till uppdrag att följa upp överenskommelsen med 
Nyköpings kommun. Detta innefattar ansvar för att följa faktureringen och 
kostnadsutvecklingen samt kravställa.    

 

3.1.3 Rollfördelning mellan Oxelösund och Nyköping 

Ansvarsfördelningen mellan Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun styrs av 

samverkansavtalet/överenskommelsen
3
. Den gemensamma nämnden och respektive 

kommunstyrelse beslutar om förlängning av avtalet med två år i taget. Avtalet innefattar 
denna typ av (infrastruktur)leverans: 

• Servicesdesk,  
• drift och förvaltning,  
• produktförsörjning (arbetsplatser, utskriftsenheter).  

IT-enheten har även ett åtagande kring systemförvaltarsamordning och IT-säkerhetsfrågor 
(informationsklassningsarbete). Informationsklassning sker efter beställning av 

 
1
 Flens kommun, Gnestas kommun, Katrineholms kommun, Strängnäs kommun, Oxelösunds  

kommun och Vingåkers kommun samarbetar kring dataskyddsförordningen.   
Kommunerna har genom samarbetet utsett ett gemensamt dataskyddsombud samt tillsammans  
tagit fram dessa riktlinjer för tillämpning av dataskyddsförordningen 
2
 Undantaget telefonisystemet 

3
 Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-verksamhet, 2015 – 2018 
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verksamheterna i Oxelösunds kommun. Av avtalet framgår att Oxelösunds kommuns 
beställarorganisation (IT-strateg, Oxelösund) ska hantera kravställning gentemot IT-
enheten. Av intervjuer med funktioner vid IT-enheten framgår dock att enskilda 
kravställningar även kan komma från tjänstemän inom Oxelösund kommuns förvaltningar 
och bolag som inte är systemansvariga.  

IT-enheten leds av en IT-chef direkt underställd kommundirektören i värdkommunen. 
Därutöver finns funktioner med ansvar för den tekniska säkerheten, samt två 
systemförvaltarsamordnare.  

Systemförvaltarsamordnarna stöttar de personer inom Oxelösunds kommun och Nyköpings 
kommun som är systemansvariga eller systemförvaltare. Därutöver har 
systemförvaltarsamordnarna i uppdrag att: 

• Stödja verksamheter med informationsklassning, 
• Stödja verksamheterna med att ta fram informationssäkerhetskrav vid 

upphandlingar, 
• Ta fram rutiner för systemförvaltning, 
• Stödja systemägare i arbetet med behörighetskontroll. 

I samarbetsavtalet regleras att kommunerna ska sträva efter att ha samma styrdokument, 
alternativt likställa innehållet i de olika styrdokumenten. Enligt intervjuade finns det en klar 
diskrepans inom detta område. Ett exempel är Oxelösund kommuns Digitaliseringsplan som 
inte är helt synkad med Nyköping kommuns e-strategi, bland annat avseende ambitioner 
och prioriteringar. Enligt intervjuade uppstår det flera gånger problem med krockar kring 
prioritering av projekt i de olika kommunerna. Inom ramen för IT-strategiforum (se 
beskrivning nedan) avser kommunerna enas om satsningar/prioriteringsförslag utifrån vad 
som framgår i de olika styrdokumenten. 

Av överenskommelsen framgår att verksamheterna ansvarar för att: 

• Vid förnyelse av verksamhetssystem, beakta möjligheterna till samordning med 
övriga verksamheter I de båda kommunerna.  

• Utarbeta verksamhetsplaner och systemförvaltarplaner (se även 3.1.4) 

Vidare framgår av överenskommelsen att det finns tre forum för samverkan. Dessa 
beskrivs nedan. 

IT-strategiforum 
Det finns ett gemensamt forum för att hantera strategiska frågor kring prioriteringar inom 
IT- och informationssäkerhetsområdet. Varje kvartal träffas IT-chef (Nyköping), E-strateg 
(Nyköping), Kommundirektör (Nyköping), Kommunchef (Oxelösund) och IT-strateg 
(Oxelösund) för att diskutera strategiska frågor.  

IT-verksamhetsform 
Dessa möten sker mellan IT och verksamheterna på ledningsnivå. Syftet är att förankra 
planerna och ha en löpande dialog kring verksamhetsutveckling och utbildning. Det 
framgår dock att detta forum inte längre är aktivt efter beslut i IT-strategiforum. 

 

IT-referensforum 
Därutöver finns även ett ”IT-referensforum” med syfte att ha en löpande dialog mellan IT 
och verksamheterna på operativ nivå. Oxelösunds kommun har representation från 
samtliga förvaltningar och bolag. Där finns möjligheter att undersöka synergier mellan 
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förvaltningar som har samma typ av uppdrag, även förvaltningar i Nyköpings kommun. IT-
chef och operativa funktioner från IT är med på mötet. Dagordning och protokoll skrivs.    

 

3.1.4 Styrning av IT 

Systemförvaltningsmodell - modell för styrning av IT 

Av Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen i maj 2015, 
gällande för Oxelösund och Nyköpings kommun framgår även mål och ansvarsfördelning 
mellan IT-enheten och verksamheterna. Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
framgår bland annat att kommunen ska:  

• verka för en proaktiv systemförvaltning 
• ha en tydlig fördelning av ansvar  
• ha en strategisk styrning,  

► där en systemförvaltningsstrategi på 2-5 år beslutas av kommunstyrelsen. 
Enligt uppgift har ingen ny strategi tagits fram efter den som beslutats i maj 
2015.  

• ha en taktisk styrning 
► Systemägare beslutar om förvaltningsplan 

• ha en operativ styrning 
► Löpande uppföljning kring systemet, ex. loggkontroller 

Kommunens Organisation och Systemförvaltningsplan för Oxelösund och Nyköping utgör en 
mall för planeringsunderlag. Planen ska sedan utgöra ett styrinstrument och stöd för det 
operativa arbetet med aktuella system eller objekt. Det är systemägaren som ansvarar för 
att förvaltningsplanen tas fram.  

Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en större roll i ansvaret för 
verksamhetsutveckling genom digitalisering. Av överenskommelsen kommunerna emellan 
framgår emellanåt att IT-enheten ska stödja verksamhetsutveckling med IT genom att:  

• tillhandahålla kompetens och resurser för beredning och förslag till förbättringar 
avseende övergripande IT-arkitektur 

• utveckla Nyköpings och Oxelösunds kommuners IT-miljö 

Av Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell framgår att IT-styrningen innebär att: 
1. Verksamheten kravställer/efterfrågar utveckling/support och hanterar framdriften 
2. IT-enheten stödjer verksamheten 
3. Leverantören utför ändringarna 

En utmaning som beskrivs av de intervjuade är skillnaden i arbetssätt, efterlevnad av 
rutiner och uppföljningen inom området. De båda kommunerna har olika arbetssätt, 
resurser och kompetens kring framdriften av verksamhetsutveckling genom digitalisering. 
Kommunstyrelseförvaltningen fastställer dock en handlingsplan kring digital utveckling för 
två år framåt med de planerade utvecklingsbehoven vid respektive förvaltning. Denna 
avser underlätta planeringen för IT-enheten beträffande resurser. Intervjuade uppger dock 
att planeringsprocesserna inte är synkroniserade kring förfrågningar om exempelvis 
förändringar i drift och förvaltning av system och att ad hoc förfrågningar kan komma med 
kort framförhållning. Det finns däremot systemansvariga vid förvaltningarna som upplever 
att det vore fördelaktigt med större flexibilitet kring förfrågningar med kort 
framförhållning.  
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Kommunen har fastställt systemägare och systemförvaltare för de olika systemen. Dessa 
personer har huvudsakligen andra tjänster inom förvaltningarna och avsätter delar av 
tjänsterna till uppdraget som systemförvaltare. Några av de tillfrågade systemförvaltarna 
uppger att de inte har tillräckligt med tid för att utföra alla de arbetsuppgifter som krävs 
inom ramen för uppdraget som systemförvaltare. Det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats och loggkontroller samt behörighetskontroller inte har 
genomförts.  

Det finns relevanta utbildningsplaner och checklistor för utbildning av systemägare och 
systemanvändare som inkluderar IT- och informationssäkerhet. Vidare finns kvartalsvisa 
forum för systemförvaltare med olika teman och stöd för upprättande av 
förvaltningsplaner.  

Support och felanmälan tillhandahålls under kontorstid av tilldelad systemansvarig som i 
sin tur kontaktar IT-support vid behov. Respektive systemägare har en teknisk 
systemansvarig (TSA) vid IT-enheten för stöd kring tekniska frågor. Det finns tillfrågade 
systemansvariga som uppger att svarstiden inte alltid är tillfredställande. 

 

3.2 Riskanalyser 

Det finns flera risker kopplat till IT-hanteringen och informationssäkerhet. De 
påverkansfaktorer som är lämpliga för en organisation att ta i beaktande är:  

• Externa faktorer, så som lagstiftning och marknad 
• Interna faktorer, så som resurser, avtal och struktur 
• Relationer, som kunder/brukare, klienter, partners  

Det bör finnas en systematisk plan för förnyade riskutvärderingar. 

Under januari 2020 genomfördes en översyn av kommunens arbete med 
informationssäkerhet på uppdrag av kommunchefen. Kommunstyrelseförvaltningens 
säkerhetsstrateg, IT-strateg och GDPR-samordnare fick i uppdrag att kartlägga 
informationssäkerhetsarbetet med utgångspunkt i gällande lagkrav och regler. 
Kartläggningen skulle vidare mynna ut i en handlingsplan med åtgärder. De delar som 
kartlades och analyserades i kommunens översyn var: 

• Ansvar, styrning och organisation 
• Utbildning och information 
• Avbrott och kontinuitet 
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• Hantering av känsliga handlingar  
• Incidenthantering 
• Informationsklassning av system  
• Behörighets- och loggkontroll 
• Upphandling 
• Signalskydd 

I samband med riskanalysen upprättades en handlingsplan med åtgärder fördelade på 
kortsiktiga åtgärder (akuta) och långsiktiga. Åtgärdslistan innefattade åtta åtgärder, varav 
fyra var av långsiktig karaktär. Exempelvis att utbilda medarbetare och upprätta vissa 
rutiner, bland annat riktlinjer för informationssäkerhet vid upphandling. Dessa åtgärder har 
inte genomförts vid tiden för granskningen. Av de kortsiktiga åtgärderna har tre (av fyra) 
åtgärdats vid tiden för granskningen. Den åtgärd som återstår avser en informationsinsats 
som bland annat berör personuppgifter. Enligt intervjuade har kommunen inte kommit fram 
till hur omfattande insatsen ska vara samt vilken målgrupp som ska nås.  

Det saknas rutiner för att genomföra systematiska riskanalyser på övergripande nivå 
beträffande kommunens IT-hantering och informationssäkerhet. 

Respektive systemansvariga ska årligen ta fram riskanalys och kontinuitetsplan i enligt med 
systemförvaltningsplanen. 2014 och 2015 gjordes en årsvis samordnad uppföljning av 
planerna för alla system. Sedan 2016 har det dock inte genomförts någon samordnad 
uppföljning av dessa då medarbetarna upplevde uppföljningen som en rapportering snarare 
än ett verktyg för planering. Därmed saknas nu en samordnad kontroll över dessa. 
Ansvaret för genomförandet ligger dock fortsatt på de systemansvariga. Några av de 
tillfrågade systemförvaltarna uppger att det finns exempel på system där en 
förvaltningsplan inte har upprättats. 

Vidare ska det vid förändringar i IT-system göras riskanalys kring 
informationssäkerhetsområdet i de fall risker identifieras i förändringsbegäran. Detta ska 
genomföras av den systemägare som ansvarar för förändringsbegäran.  

 

3.3 Funktionalitet och säkerhet i IT-systemen 

Några av de komponenter som vi vill se ska finnas på plats avseende IT och 
informationssäkerhet, baserat på praxis kring intern kontroll, innefattar bland annat: 

• Kännedom om alla tillgångar med information, såväl fysiska som system och mjukvara 
• Att kommunen har fastställda systemägare och informationsägare  
• Att klassificering av information sker efter en systematisk modell 
• Att det finns krav på hantering av extern media och kryptering 
• Att det sker en periodisk rensning av behörigheter 
• Att tillgången till nätverken är begränsad 
• Att det finns vägledningar för lösenordshantering 
• Det finns rutiner för back-up och virusskydd 
• Att det sker en bevakning av nätverket (brandvägg etc) 
• Att det finnas sätt för att identifiera avvikelser, utreda och hantera avvikelser. Därefter 

utvärdera åtgärderna och skapa ett lärande för reducering eller eliminering av framtida 
liknande avvikelser. 

 
Kommunen har kartlagt samtliga system och fördelat systemansvariga för de respektive 
systemen. Vidare har kommunen har dokumenterade rutiner för: 
• IT-säkerhet 
• IT-resurser 
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• Lösenordshantering 
• E-post och känslig information 
• Upphandling av IT-system 

• Behörighetstilldelning 
• Säkerhetskopiering och backup 
• Incidenthantering 
• Personuppgiftsrapporter 
 
Kommunen har en egenkontroll som varje enhet ska göra årligen. Egenkontrollen är 
uppbyggd kring Checklista för årlig kontroll av verksamhetens säkerhet. I denna ingår IT-
säkerhetsfrågor. Bland annat huruvida medarbetare känner till rutiner för felanmälan, 
driftavbrott, lösenordsbyte och sekretessbelagda uppgifter. Verksamheterna ska årligen 
skicka in ifylld checklista till kommunens säkerhetsstrateg. Under 2020 erhöll 
säkerhetsstrategen enbart checklistor från 34 av kommunens 41 enhetschefer. Om 
verksamheterna identifierar brister ska dessa hanteras av enhetschef inom ramen för en 
handlingsplan. Det sker ingen uppföljning från centralt håll kring hur enheterna arbetar 
med att åtgärda eventuella brister.  

Informationsklassning 

Syftet med klassning är att säkerställa att informationen har ett tillräckligt skydd  
under informationens ”livscykel”. Det som ska tydliggöras med klassningen är hur 
informationen får användas: 
• Hur man får lagra informationen (kryptering) 
• Hur man får dela informationen 
• Får man visa informationen 
• Hur raderas informationen på ett säkert sätt?  

Oxelösund kommun har genomfört informationsklassningar av all digital information i de 
mest väsentliga IT-systemen i enlighet med Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid 
extern åtkomst. Informationsklassningen har skett utifrån SKL:s verktyg KLASSA4. Enligt 
uppgift återstår att klassa informationen i några system, exempelvis mindre system med 
ytterst få användare eller system som inte kopplar upp sig mot internet. Klassificeringen 
genomförs av systemförvaltarsamordnare vid Nyköpings IT-enhet och innefattar 
informationsklassning samt handlingsplan. Respektive systemägare och systemförvaltare 
ansvarar för att åtgärda de eventuella brister som identifieras i handlingsplanen. Det sker 
ingen samordnad kontroll eller uppföljning av dessa handlingsplaner.  

Vid förändringar i systemet finns en blankett för Förändringsbegäran. Inom ramen för 
denna krävs ställningstaganden kring huruvida förändringen påverkar 
informationsklassningen, om det krävs någon ny registrering kring 
personuppgiftsbehandling samt behov av riskanalys. Registrering av kommunens 
personuppgiftsbehandling i de olika verksamhetssystem har genomförts i samband med 
införandet av dataskyddförordningen. Enligt uppgift ska kommunens 
personuppgiftsansvarig under 2021 gå igenom samtliga system med 
personuppgiftsansvariga vid respektive förvaltning för att säkerställa att allt finns 
registrerat.  

Styrning av driftsäkerhet 
Vad gäller funktionaliteten i IT-systemen finns en, av Oxelösund kommun, fastställd 
priolista för de system som kommunen arbetar i. Det finns inga fastställda SLA-nivåer, utan 

 
4
 Informationsklassning är en metod som hjälper verksamheten att välja rätt åtgärder som skyddar 

informationen. 
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alla system ska driftsättas omedelbart vid driftavbrott. Prioriteringslistan förtydligar vilket 
system som ska åtgärdas först om flera system skulle gå ned. I de fall molntjänster är 
förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån (SLA5). 
Bland annat specificering av andel tid med driftavbrott som accepteras för de olika 
systemen.  

Av Rutin för säkerhetskopiering framgår att IT-enheten säkerhetskopierar/tar backup av all 
data, inklusive system, efter en rutin som bygger på daglig, veckovis och månatlig intervall 
(baserat på vilken säkerhetsklass systemet fått, A-D). Backuperna förvaras i IT-enhetens 
sekundärhall åtskilda från driftservrarna. Regelbundna tester sker av kopiornas läsbarhet. 

Systematisk testning  
Det finns rutiner för att systematiskt genomföra penetrationstester och sårbarhetsanalyser 

av IT-miljön, såväl som cybersäkerhetsanalyser
6
. Detta har gjorts både internt (av 

Nyköpings IT-enhet) och med hjälp av externt konsultstöd. Syftet är att identifiera 
svagheter i systemen.     

Incidentrapportering  
Vid incidenter ska felanmälan göras till systemansvarig samt incidentrapport upprättas 
enligt mall. Det finns en Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten den 18 
februari 2014, reviderad den 20 juni 2016. I denna anges att den som ”äger ärendet i 
Nilex ansvarar för att skriva incidentrapporten.” i Platina. Det finns även en mall/blankett 
för incidentrapport, upprättad av systemförvaltarsamordnare vid IT-enheten.  

Av Rutin för incidentrapportering framgår att avrapportering sker till IT-chef och 
systemansvarig. Vidare anges att det för verksamhetssystem rörande Oxelösunds kommun 
även ska skickas en rapport till IT-strateg. Detta sker huvudsakligen vid större incidenter 
rörande systemen. Vid kris eller omfattande störning ska även rapportering ske till TiB, 
kommunchef och IT-strateg.  

Av de gemensamma ”Riktlinjerna för tillämpning av dataskyddsförordningen framgår bl a 
”För att hantera en personuppgiftsincident ska det finnas en incidentgrupp bestående av IT-
chefen, säkerhetsansvarig och jurist (eller motsvarande funktion), samt samordnare och 
dataskyddsombud”. Incidentgruppen ska tillsammans med den som upptäckt incidenten 
utan onödigt dröjsmål kartlägga incidenten, göra en inledande bedömning och vidta 
nödvändiga åtgärder för en omedelbar begränsning av skadan.  

 

3.4 Externa leverantörer av IT-system och stödtjänster 

Vid upphandlingar finns fastställda IT- och informationssäkerhetskrav som ska inkluderas 
vid inköp av IT-relaterade produkter eller tjänster. Detta enligt fastställda Rutiner för IT-
resurser. Enligt uppgift finns det exempel på tillfällen då fastställda krav inte har tagits med 
av beställare vid IT-relaterade upphandlingar.  

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna individuella sekretessavtal med de 
konsulter som stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-miljö. I Processen 

 
5
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
6
 Bland annat CIS topp 20 Cybersäkerhetsanalys är ett internationellt säkerhetsramverk och verktyg som 

används för att analysera organisationens IT-miljö. Tester sker inom 20 områden (även kallat kritiska 
kontrollpunkter).  
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Införande av ny IT-lösning finns även beskrivet att upprättande av 
personuppgiftsbiträdesavtal ska ske. Enligt uppgift används SKR:s standardmall för 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part finns avtal med specificeringar vad gäller 
servicenivån (SLA7). 

 
7
 Ett SLA, eller serviceavtal, är ett avtal som uppförs mellan kund och leverantör, med avsikt att garantera en 

överenskommen nivå av service och support. 
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4. Vår bedömning 

Styrdokumenten för Oxelösunds kommun och Nyköpings kommun korrelerar inte alltid. Det 
finns olika ambitioner uttryckta i respektive kommuns styrdokument. Detta skapar 
svårigheter för IT-driften när det gäller prioritering av projekt och åtgärder. Det finns 
krockar kring de digitala ambitionerna som avses hanteras inom strategiska forum men 
inte är helt tydliggjord. Enligt intervjuade finns önskemål om att IT-enheten ska ha en 
större roll i ansvaret för verksamhetsutveckling genom digitalisering. Denna fråga bör 
rimligen hanteras inom ramen för framtida förnyelse av avtalet.  

Riktlinjer för IT-säkerhet avser gälla även för bolagen. Vi konstaterar dock att 
styrdokumentet inte har beslutats av fullmäktige, kommunstyrelsen, moderbolagets VD 
eller bolagens styrelser. Vi bedömer att så bör ske för att styrdokumentet ska vara gällande 
även för bolagen.   

Utifrån systemförvaltningsmodellen framgår att kommunen ska ha en strategi beslutad av 
kommunstyrelsen som sträcker sig över 5 år som mest. Vi noterar att ingen ny strategi har 
tagits fram sedan 2015. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör besluta om en ny strategi 
samt säkerställa att det görs en översyn av nuvarande systemförvaltningsmodell. 

Av den digitala planen framgår att planen ska kompletteras årsvis med en handlingsplan 
som konkretiserar målen och fastställer planerade insatser. Enligt uppgift har detta inte 
gjorts för respektive förvaltning. Vi bedömer att kommunstyrelsen bör säkerställa att så 
sker.   

Vid varje förvaltning ska det finnas en kontaktperson i informationssäkerhetsfrågor. Detta 
saknas dock vid tiden för granskningen. Vi bedömer det angeläget att kommunen utser 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor vid respektive förvaltning.  

Det saknas rutiner för att systematiskt genomföra riskanalyser beträffande kommunens IT-
hantering och informationssäkerhet. Vi bedömer att kommunstyrelsen behöver tillförsäkra 
att det genomförs systematiska riskanalyser av kommunens IT-hantering samt 
informationssäkerhetsområde.  

Det finns parallella rutiner för incidentrapportering, både blanketter och system. Vi 
bedömer att kommunen behöver tydliggöra rutinerna för incidentrapportering och 
synkronisera eventuella rutiner, riktlinjer och mallar. 

Kommunen har omfattande riktlinjer, rutiner och mallar vilket ställer krav på tillräcklig 
kunskap hos medarbetare som vardagligen hanterar systemen. Vi noterar att modellen för 
styrning av IT ställer höga krav på att verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. Respektive chef ansvarar för att 
medarbetarna har tillräcklig kunskap. Det sker dock ingen uppföljning av detta. Det finns 
utbildningsplaner för systemansvariga. Kommunen har uppmärksammat att det finns ett 
behov av informations- och utbildningsinsatser kring informationssäkerhet. Vi bedömer det 
angeläget att kommunen genomföra utbildnings- och informationsinsatser beträffande 
både informationssäkerhet och IT-hantering. Sannolikt kan säkerhetsstrategens underlag 
beträffande medarbetarnas kännedom om rutinerna utgöra ett underlag för vilka insatser 
som det finns behov av.  

Vi bedömer även att Oxelösund kommun behöver genomföra informationsinsatser för att 
tillse att beställarorganisationen är tydlig för samtliga medarbetare inom 
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kommunkoncernen, samt att kravställningar gentemot Nyköping kommun huvudsakligen 
hanteras genom denna.  

Det finns en årlig checklista för viss uppföljning av efterlevnad kring IT-säkerheten. Det 
sker däremot ingen samordnad kontroll av efterlevnad av de mål som finns beträffande IT- 
och informationssäkerhet, exempelvis i rutiner för IT-säkerhet.  
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5. Svar på revisionsfrågor  

Oxelösund den 23 mars 2021 

 

Madeleine Gustafsson  Jan Darrell 

Verksamhetsrevisor, EY  Certifierad kommunal revisor, EY 

Revisionsfråga Svar 

Är ansvarsfördelningen med 
avseende på IT tydlig? 

Delvis. Relationen med Nyköping kommun beträffande 
IT regleras i samverkansavtal.  Det finns utmaningar 
kopplat till de olika prioriteringarna i Oxelösund och 
Nyköping.  Det finns en tydlig styrning av IT med 
fastställd systemförvaltarorganisation. Det 
framkommer dock indikationer på att roller och 
arbetsgång vid beställningar inte är helt tydliga för 
medarbetare vid förvaltningarna. Vidare saknas det 
kontaktpersoner i informationssäkerhetsfrågor som ska 
finnas vid respektive förvaltning. 

Finns tydliga styrdokument 
(policy, riktlinjer) och följs 
efterlevnaden av dessa upp 
regelbundet? 

Delvis. Det finns relevanta styrdokument men saknas en 
regelbunden uppföljning av efterlevnad, bland annat 
avseende Riktlinjer för IT-säkerhet. Kommunens 
checklista för systematiskt säkerhetsarbete innebär en 
viss kontroll av efterlevnad, men denna är inte 
tillräcklig.  

Genomförs regelbundna 
riskanalyser med avseende på 
IT-området? 

Nej. Det genomfördes en översyn av IT- och 
informationssäkerhetsområdet under 2020. Inom 
ramen för denna identifierades vissa risker/åtgärder.  
Det genomförs riskanalyser vid förändringsbegäran. Det 
saknas dock rutiner för att genomföra systematiska 
riskanalyser beträffande kommunens IT-hantering och 
informationssäkerhet. 

Hur säkerställs 
informationssäkerhet samt 
funktionalitet och säkerhet i 
de IT-systemen som 
kommunen använder? 

Det finns relevanta rutiner. Kommunen har god 
kännedom om systemet och en tydlig 
systemförvaltarorganisation. All information i de 
väsentliga systemen har klassats. Det finns en styrning 
av driftsäkerheten och genomförs tester. Vi noterar att 
modellen för styrning av IT ställer höga krav på att 
verksamheterna har resurser och kompetens för att 
hantera framdriften av eventuella utvecklingsbehov. 

Hur arbetar kommunen med 
externa leverantörer av IT-
system och -stödtjänster? I 
synnerhet avseende 
upphandling, styrning och 
uppföljning av sådana 
tjänster? 

Det finns rutiner på plats vid IT-enheten för att teckna 
individuella sekretessavtal med de konsulter som 
stödjer verksamheten med testning av kommunernas IT-
miljö. I de fall molntjänster är förlagda på en tredje part 
finns avtal med specificeringar vad gäller servicenivån 
(SLA). 
Vid upphandlingar finns fastställda IT- och 
informationssäkerhetskrav som ska inkluderas vid inköp 
av IT-relaterade produkter eller tjänster.  
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6. Bilaga: Källförteckning 

Intervjuade funktioner 
 
• Kommunchef, Oxelösunds kommun 
• Ekonomichef, Oxelösunds kommun 
• IT-strateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• IT-chef, Nyköpings kommun  
• Systemförvaltarsamordnare, IT enheten Nyköpings kommun 
• Systemutvecklare, IT-enheten Nyköpings kommun 
 
Synpunkter har även inhämtats från: 
• Säkerhetsstrateg, kommunstyrelseförvaltningen, Oxelösunds kommun 
• Utbildningschef, Oxelösunds kommun 
• Systemansvarig, utbildningsförvaltningen 
• Systemansvarig, kulturförvaltningen 
• Systemansvarig, vård- och omsorgsförvaltningen 

 
Dokument  
• Mål och budget 2020 
• Reglemente för Oxelösunds kommuns kommunstyrelse, beslutad av fullmäktige den 19 

september 2018. 
• Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern 

service, antagen 2017 
• Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2020 – 2022 
• Digital plan 2018–2021 
• Riktlinjer för IT-säkerhet i Oxelösunds kommun 
• Rutiner för IT-resurser inom Oxelösunds kommun 
• Riktlinjer för tillämpningen av dataskyddsförordningen, beslutad av kommunstyrelsen 

den 6 mars 2019 
• Bilaga 8 – Personuppgiftsincident, rutiner och intern rapport 

• Organisation och Systemförvaltningsplan 
• Systemförvaltningsstrategi 2015-2016, beslutad av kommunstyrelsen maj 2015 
• Förteckning över systemansvariga 
• Oxelösunds kommuns systemförvaltningsmodell 
• Checklista för systematiskt säkerhetsarbete 

• Urval av sju inkomna checklistor från enheterna 2020 
• Checklista för utbildning till systemansvarig 
• Mall, förändringsbegäran 
• Mall, incidentrapport 
• Utbildningsmaterial, Introduktion för nya system- och tjänsteförvaltare 
• Kravspecifikation, upphandling, informationssäkerhetskrav 
• Rutin för Incidenthantering, upprättad av IT-enheten 2014-02-18, reviderad 2016-06-

20 
• Rutin för Informationssäkerhetsklassning vid extern åtkomst, upprättad av IT-enheten 

2017-01-20 
• Rutin för säkerhetskopiering, upprättad av IT-enheten 2012-11-20 reviderad 2014-11-

28.  
• Samarbetsavtal för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma IT-

verksamhet, 2015 – 2018 



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-03-31

Utdragsbestyrkande

Kf §34 Dnr KS.2021.41

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans

Kommunfullmäktiges beslut

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 § 121 att medge kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden rätt att
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige föreslås vid
sitt sammanträde 2021-03-31 att även medge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
och vård- och omsorgsnämnden samma rätt.

Reglerna i kommunfullmäktiges arbetsordning och i styrelsens och nämndernas
reglementen är allmänt hållna och behöver kompletteras och förtydligas för att
säkerställa en korrekt och säker tillämpning av distansdeltagande i sammanträden.

Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans tydliggör vad kraven om särskilda
skäl, att ljud- och bildöverföring ska ske i realtid och att samtliga deltagare kan se och
höra varandra på lika villkor innebär samt tydliggör anmälningsförfarandet.
Riktlinjerna anger även ordförandes och ledamotens ansvar samt hur omröstning, jäv
och ajournering hanteras med deltagare på distans.

Sekretess- och myndighetsärenden kan för närvarande inte behandlas med
deltagare på distans då det inte går att säkerställa att ingen obehörig kan ta del av
uppgifterna. Det är heller inte möjligt att genomföra slutna omröstningar. Det är
ordförande som ytterst ansvarar för att samtliga regler och riktlinjer för
distansdeltagande är uppfyllda och efterlevs.

Beslutsunderlag
Protokoll 2021-03-17 - Ks § 50
Tjänsteskrivelse Ks
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag
Riktlinjer för deltagande i sammanträden på distans antas.

______

Beslut till:
Kommunstyrelsen (för kännedom)



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2021-03-31

Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för kännedom)

Utbildningsnämnden (för kännedom)

Vård- och omsorgsnämnden (för kännedom)

Kommunkansliet (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen    

  
2021-04-21   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(21)        Dnr KS.2021.3               
 
 
Redovisning av delegationsbeslut  
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Redovisningen godkänns 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och 
tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut 
ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen 
får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen 
fritt att återkalla lämnad delegation.  
 

Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2021-04-21 
Beslutsfattare 
 

Beslutsdatum Punkt i 
del. ordn 

Beslutets innehåll i korthet 
 

Beslutet 
hittas 

Henny Larsson 
2021-03-31 

D.8 Uppsägning personliga skäl 
extratjänst för SKA 

Personakt 

Henny Larsson 2021-03-31 D.8 Uppsägning personliga skäl 
extratjänst NA 

Personakt 

Malin Isegård 
Hanna Taflin 

2021-03-01 – 
2021-03-31 
 

B.12 Bifall                                      
 

BAB-diariet 

Sara Littorin 
Malin Isegård 

2021-03-01- 
2021-03-31 

A.20 Yttrande BAB- diariet 

Johan Persson 
Catharina Fredriksson 

2021-03-31 A.1 Avtal försäljning Körsbäret 1 Castor 

 
 
______ 
 
 
 



Tjänsteskrivelse 1(1)

Datum Dnr

2021-03-24 KS.2021.38

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
Christina Kleemo

Kommunstyrelsen

Årsredovisning för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund
2020

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

Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbunds årsredovisning 2020 fastställs.

2. Sammanfattning
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund gör ett ekonomiskt resultat på cirka 5,7 miljoner
kronor år 2020. Resultatet avsätts för att bekosta en ny reningsprocess vilket kommer att
komma hela kollektivet till gagn.

Som bilaga till årsredovisningen finns den investeringsplan för 2019–2030 som var aktuell
vid budgeten för 2020. Direktionen har sedan dess tagit ställning till en reviderad, mer
aktuell investeringsplan för 2020–2030 i budgeten för 2021.

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat förbundets
årsredovisning och bedömer att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed samt att resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.
Vissa mindre avvikelser förekommer men de bedöms ej vara väsentliga.

Årsredovisningen föreslås fastställas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks daterad 2021-03-24

Granskningsrapport

Årsredovisning 2020

Investeringsplan 2019–2030

Protokollsutdrag direktionen 2021-02-11

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (för kännedom)

Nyköping kommun (för kännedom)
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Sammanfattning
PwC har pA uppdrag av vattenverksforbundets fortroendevalda revisorer granskat
vattenversforbundets 6rsredovisning for perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 . Uppdraget
ing6r som en obligatorisk del av revislonsplanen for Ar 2020.

Syftet med granskningen dr att ge kommunens revisorer underlag for sin skriftliga
bedomning om arsredovisningen dr upprdttad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed samt om resultatet dr forenligt med de m6l fullmdktige beslutat.

tvled utg6ngspunkt frAn stdllda revisionsfrAgor ldmnas foljande revisionella
bedomningar:

RevisionsfrAga Kommentar

Ldmnar
Arsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
stdllningen?

Ar 6rsredovisningens
resultat forenligt med
de m6lfullmdktige
beslutat avseende
god ekonomisk
hushAllning?

Uppfyllt

Grundat pA v6r
granskning har det
inte framkommit
n69ra
omstdndigheter som
ger oss anledning att
anse att
6rsredovisningen inte
ldmnar upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
stdllningen. Finns
vissa mindre
avvikelser som
kommenteras i

rapporten.
Balanskravet uppfylls

Uppfyllt

Samtliga mAl bedoms
som uppfyllda. N6gon
sammanfattande
bedomning ldmnas
inte.
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Ar riikenskaperna i

allt vasentligt
ratWisande?

Uppfyllt

Det finns negra
mindre, ej vasentliga
awikelser. Dessa
kommenteras i
rapporten.

o
o
o

Utan att det paverkar var bedomning ovan rekommenderar vi direktionen att

. Se dver rutinerna for betalning av skatter och avgifter.
o Anskaffa ett systemgenereratanlaggningsregister.
. Tydliggora planeringen for det overuttag som gors pa taxan kopplat till framtida

investeringsbehov

-L 3
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Inledning
Bakgrund

Enligt kommunallagen 11 kap. 19 S ska ersredovrsningen liimnas over till
medlemskommunernas fullmaktige och revisorerna snarast mo.iligt och senast den 15

april Aret efter det ar som redovisningen avser.

Enligt 4 kap 3 S LKBR ska Arsredovisningens delar uppraftas som en helhet och ge en
rdttvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller landstingets
ekonomiska stillning. Detta galler aven kommunalforbund.

Medlemskommunernas fullmaktige skall formulera verksamhetsmassiga och finansiella
mAl for god ekonomisk hushallning i budgeten. Dessa mel ska sedan foljas upp i

de16rsrapport och arsredovisning.

Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 S bedoma om resultaten i

Arsredovisningen er forenligt med de mel fullmaktige beslutat. Revisorernas skriftliga
beskrivning ska lamnas till medlemskommunernas fullmaktige infor behandlingen av
ersredovisningen. Denna granskning utgor underlag for det utlatande som revisorerna
ska lamna till fullmaktige.

Direktionen dr ansvarrg for upprettandet av arsredovisningen

Syfte och RevisionsfrAgor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag for sin skriftliga bedomning om
arsredovisningen dr upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om resultatet er forenligt med de mAl medlemskommunernas fullmaktige beslutat.

Granskningen ska besvara foljande revisionsfregor:

Lamnar arsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska stallningen?

Ar 6rsredovisningens resultat fcjrenligt med de m6l fullmdktige beslutat avseende
god ekonomisk hush6llning?

Ar rdkenskaperna i allt vdsentligt rattvisande?

Revisionskriterie r

Foljande kriterier anviinds i granskningen:

o Kommunallag (KL)

o Lag om kommunal bokf6ring och redovisning (LKBR)

o RSdet for kommunal redovisnings rekommendationer

. Direktionens beslut avseende god ekonomisk hushallning

a

a

a
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Avgrinsning och metod

Avgrdnsning och inriktning har skett efter en bedomning av vesentlighel och risk. Till
grund for bedomningen ligger bland annal resultatet av tidigare ars granskning och
fiiriindringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.

Fel i rakenskaperna betraktas som vesentliga om de dr av sAdan omfattning eller typ att
de, om de varit kdnda for en vdlinformerad lasare av irsredovisningen med intressen i

kommunen, hade paverkat dennes bedomning av kommunen. Detta kan inkludera s5vdl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

Granskningen kommer att utforas enligt god revisionssed med ulgangspunkt i utkast
"Vdgledning for redovisningsrevision i kommuner och landsting" frAn Sveriges
kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom intervjuer,
dokumentgranskning och granskning av r,ikenskapsmalerial.

Granskning av kommunens meluppfyllelse har genomforts I enlighet med Skyrevs
rekommendation "RU Granskning av arsredovisning".

En oversiktlig granskning av intern kontroll i system och rutiner vilka bed6ms som
vasentliga fdr den finansiella rapporteringen har genomf6rts.

Den granskade ersredovisningen faststalldes av direktionen 2021-02-11 och
medlemskommunernas fu llmdktige behandlar 6rsredovisningen 2021 -OS-1 1 (Nyk<iping)
och 2021-0$1 1 (Oxelosund).

Rapportens innehall har sakgranskats av forbundschef och fcirbundscontroller.

_l-
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Verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomisk stdllning

lakttagelser

Fiirrvaltnin gs be rattel se

F6rvaltningsberdttelsen innehaller i alft vasentligt de uppgifter som ska finnas kraven
enligt LKBR och RKRs rekommendationer.

Redovisning av pensioner behover utvecklas for att uppfylla kraven enligt RKR R 10.
Upplysning ldmnas om att pensionsetagandet till fullo kommer att tackas av tecknade
pensionsforsekringslosningar, men detta er inte tillrackligt. lntjanad formen har inte
bokats upp, men beloppet dr inte viisentligt och reglering sker Aret efter. Direktionen har
fattat beslut i december om pensioner till de fortroendevalda. Forbundsordningen
reglerar endast ordningen for att bestamma ekonomiska form6ner till revisorerna, inte till
ledamoter och ersattare i beslutande forsamling. Detta ska framga enligt
kommunallagen. Reglering enligt beslutet har ennu inte skett och det har inte bokats
upp nagon kostnad 2020. Beloppet ar ej vasentligt. Se aven avsnitt rdkenskaper.

Driftrerio visn ing

Arsredovisningen innehdller en driftredovisning i eget avsnitt. Det framgar hur utfallet
forh6ller sig till den budget som faststalls for den lopande verksamheten.

ln veste rings redov isn ing

Arsredovisningen innehAller en investeringsredovisnlng i eget avsnitt.
lnvesteringsredovisningen omfattar en samlad redovisning av vattenverksforbundets
investeringsverksamhet. En utveckling av redovisningen beh6ver goras avseende
redovisning per projekt for att den fullt ut ska uppfylla kraven enligt RKR R14 drift- och
investeringsredovisning. Denna galler fr.o.m. rakenskapsaret 2020.

Grundat pa vAr granskning har det inte framkommit n6gra omstandigheter som ger oss
anledning att anse att Arsredovisningen inte liimnar upplysning om verksamhetens
utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska stdllningen.

Awikelse mot lag och god sed sker avseende redovisning av pensionsitagandet enligt
RKR R10. Redovisningen behover utvecklas i forvaltningsberafielsen och kostnaderna
finns inte med i Srsredovisningen. Dessa uppgar dock inte till vasentligt belopp.
lnvesteringsredovisningen behover utvecklas for att fullt ut uppfylla kraven i RKR R14
som galler fr.o.m. 2020. lnvesteringsredovisningen behover utvecklas for att fullt ut
uppfylla kraven enligt RKR R 14.

Vattenverksforbundet lever upp till kommunallagens krav pa en ekonomi i balans f6r Ar

2020

-Lpwc 6
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God ekonomisk hush6llning

Kommunfullmdktige har faststdllt ett m6ldokument for perioden 2020 innehallande ett
antal finansiella m6l och verksamhetsmAl.

lakttagelser

Finansiella mAl

I drsredovisningen gors en avsttimning mot kommunens finansiella m6lfor god
ekonomisk hushAllning som faststdllts i budget for 2020. Av den framgdr att samfliga
finansiella mdl dr uppfyllda.

MAI ftir verksamheten

Resultat foljer budget. Positivt resultat med 5 590
tkr

M6let uppfyllt

100 % egenfinansiering av
driftskostnader

Vattenavgifterna ska
finansiera driftskostnaderna

MAlet uppfyllt

Kostnadseffektiv verksam het Total kostnad/levererat vatten
ska inte 6verstig 5 kr/m3

M6let uppfyllt

Finansiella mil Utfall 2020 Miiluppfyllelse

God
vattenkvalitet
Utueckling av
vattenprovtagning

Provtagningsprogram
ufuecklas med
avseende pA krav och
behov for kontroll av
rAvatten och
dricksvatten.
Redovisning ldmnas i

forvaltn ingsberdttelsen.

M6let bedoms uppfyllt.

6rao
leveranssdkerhet
Etablera
reserwattentiikt

F6rnyelse
huvudvattenlednin
gar

Rapportering till
Direktionen om
fortlopande arbete

Fornyelse av
huvudvattenledningar
planeras att i genomsnitt
ske med 2 o/o per 6r. De
senaste fem 6ren
uppqes ca 3 o/o av

M6let bedoms uppfyllt.

MSlet bed6ms uppfyllt.

MAI f<ir
verksamheten
faststdllda i
budget 2020
(aktivitet)

Miluppfyllelse

Vattenverksftirbunde
ts bedcimning

Utfall2020
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huvudvattenledningen
ha fornyats per Ar.

I Arsredovisningen gors en avstdmning mot vattenverksforbundets verksamhetsmAl for
god ekonomisk hush6llning som faststdllts i budget 2020. Av den framgAr att samtliga
verksamhetsmAl bedoms som uppfyllda.

Beddmning

Grundat pa var granskning av arsredovisningen har det inte framkommit nagra
omstdndigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara forenligt
med de finansiella m6l som direktionen faststdllt i budget 2020.

Grundat p6 v6r granskning av arsredovisningen har det inte framkommit nagra
omstdndigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte skulle vara forenligt
med de verksamhetsmAl som direktionen faststdllt i budget 2020.

Direktionen ldmnar en ingen sammanfattande bedomning avseende den samlade
m6luppfyllelsen avseende god ekonomisk hushdllning for Ar 2020. Vi noterar dock att
redovisning ldmnas som visar att samtliga mAl bedoms som uppfyllda.

1 Med rakenskaper menas sammanstdllda rdkenskaper,

_&
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Utveckling av m6l Direktionsdag Mdlet bedoms uppfyllt.

UnderhAllsplan

Planerade arbeten
utfors

Utfort enligt plan enligt
forvaltn i ngsberdttelsen.
Utveckling av
underhAllsplaner och
forbdttring avseende
dokumentering och
uppfoljning uppges
fortgA.

MAlet bedoms uppfyllt

lnvesteringsplan

Utredningar utfors
sA att planen kan
foljas

Utfall bokslut. Fornyelse
av Fyrsjoledning,
fdrdigstiillande av
sandtvtitt och
transformatorstation har
genomforts.

MAlet bedoms uppfyllt.

resultatriikning, balansriikning, kassaflodesanalys och noter.

I

Rittvisande rekenskaperl

lakttagelser



a

a

Vid granskningen av vattenverksforbundets ersredovisning har foljande awikelser mot
LKBR och god sed noterats:

En investering dr felaktigt klassificerad som byggnad, mark och markanlaggning,
men borde vara klassificerad som inventarier och maskiner enligt RKR R4 Materiella
anlaggningstillgangar. Beloppet uppgAr till 582 tkr. Felet beddms som ej vdsentligt.
Forvdntat pensionsatagande iir inte uppbokat i rakenskaperna for 2020 utan
kommer ske undet 2021. De uppg6r till 33 tkr inklusive loneskatt for personalen
vilket dr ej vasentligt belopp. Fdr de fortroendevalda uppgar beloppet till 22 tkr
inklusive loneskatt. Det ar ej vasentligt, men vi har synpunkter pe beslutsordningen,
se avsnitt Forvaltningsberafi elsen.
Moms har inte redovisats pe intakt for awerkad skog. Beloppet uppgar till ca 38 tkr
vilket ej ar vasentli$. Rattelse kommer att gdras under 2021.

Totalt uppgar de resultatpaverkande awikelserna ovan till 93 tkr. Awikelserna beddms
ej vasentliga och paverkar inte periodens resultat i vasentlig omfattning.

Vi noterar att forbundet inte har ett systemgenererat anlaggningsregister vilket er en
rekommendation framSt de det minimerar risken for manuella fel.

Vi noterar att vattenverksforbundet under aret har erlagt ett anlal kostnadsrantor for sen
betalning av skatter och avgifter. Beloppet ar ej vasentligt, men vi rekommenderar att
forbundet ser over sin rutin for betalningar av skatter och avgifter.

Vi noterar att forbundet dven 2020 har redovisat overskott. Det kommenteras att detta
setts av i ny rakning, men ulvecklas inte ytterligare. Enligt Lagen om allmanna
vattentjanster stalls kravet att uttagen taxa inte far overskrida vad som behovs fdr som

behovs for att bedriva nodvandig verksamhet, d.v.s. vinst far inte genereras. Uttag fAr
goras ftir att sattas av till en overskottsfond for nyinvesteringar under vissa
forutsattningar. Det framgar at forbundet har ett stort investeringsbehov och
kapitalbehov fram6t men planen fdr overuttaget i taxan bor till kommande ar utvecklas i

redovisningen sa att detta tydliggors i forhallande till lagstiftningen.

Vi bedomer att rdkenskaperna i allt vdsentligt dr riittvisande.

Awikelser mot lag och god redovisningssed har noterats avseende klassificering inom

materiella anl5ggningstillg6ngar, uppbokning av pensionsetagande och ej

saffedovisning av intaktsmoms vid en forsel.ining. Beloppen ar ej vasentliga. Vi noterar
att anliiggningsregistret inte dr systemgenererat samt att vattenverksftjrbundet har
erlagt kostnadsrantor for skatter och avgifter, ej vasentliga belopp.

a
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Bedomningar utifrfln
revisionsfrflgor

RevisionsfrAga Kommentar

Ldmnar
6rsredovisningen
upplysning om
verksamhetens utfall,
verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
stiillningen?

Ar 6rsredovisningens
resultat forenligt med
de mAl direktionen
beslutat avseende
god ekonomisk
hushAllning?

Ar rdkenskaperna i

allt vdsentligt
rdttvisande?

Uppfyllt

Grundat pA vAr
granskning har det
inte framkommit
nAgra
omstdndigheter som
ger oss anledning att
anse att
6rsredovisningen inte
ldmnar upplysning
om verksamhetens
utfall, verksamhetens
finansiering och den
ekonomiska
stiillningen. Finns
vissa mindre
avvikelser som
kommenteras i

rapporten.
Balanskravet uppfylls.

Uppfyllt
Samtliga m6l bedoms
som uppfyllda.

Uppfyllt

De avvikelser vi har
noterat bedoms som
ej vdsentliga.

.
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Rekommendationer
Utan att det p6verkar vAr bedomning ovan rekommenderar vi direktionen att

. Se 6ver rutinerna for betalning av skatter och avgifter.

. Anskaffa ett systemgenererat anldggningsregister.

. Tydliggora planeringen for det overuttag som gors pA taxan kopplat till framtida
investeringsbehov.

2021-03-04

Onnerth
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Annika Hansson
Uppdragsledare

-Lpwc

Denna rapport har upprdttats av Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) pA uppdrag
av NykopingOxelosunds vattenverksforbund enligt de villkor och under de forutsdttningar som framgAr av
projektplan frAn den 1 1 december 2020. PwC ansvarar inte utan sdrskilt Atagande, gentemot annan som tar del
av och forlitar sig pA hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga 1Prognos för NOVFs verksamhet 2019-2030

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Årlig lånebehov enl Investeringsplan 20 000 000 12 400 000 41 000 000 74 000 000 33 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000

Summa lånebehov enl investeringsplan 32 400 000 73 400 000 147 400 000 180 400 000 180 400 000 190 400 000 190 400 000 210 400 000 210 400 000 230 400 000 230 400 000 235 400 000

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Intäkter 24 450 000 24 000 000 24 000 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 24 500 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000

Övriga intäkter 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

Summa ränta 24 520 000 24 070 000 24 070 000 24 570 000 24 570 000 24 570 000 24 570 000 24 570 000 25 070 000 25 070 000 25 070 000 25 070 000 25 070 000

Årlig kostnader exkl avskrivningar 13 511 000 14 661 000 17 161 000 18 161 000 18 161 000 18 161 000 18 161 000 18 161 000 19 161 000 19 161 000 19 161 000 19 161 000 19 161 000

Indexberäkning kostnader 0 270 220 275 620 281 020 286 420 291 820 297 220 302 620 308 020 313 420 318 820 324 220 329 620

Årlig avskrivningar 2 560 000 2 808 000 3 628 000 5 108 000 5 768 000 5 768 000 5 968 000 5 968 000 6 368 000 6 368 000 6 768 000 6 768 000 6 868 000

Nedskrivningar
Summa ränta 177 000 648 000 1 468 000 2 948 000 3 608 000 3 608 000 3 808 000 3 808 000 4 208 000 4 208 000 4 608 000 4 608 000 4 708 000

Summa kostnader 16 248 000 18 387 220 22 532 620 26 498 020 27 823 420 27 828 820 28 234 220 28 239 620 30 045 020 30 050 420 30 855 820 30 861 220 31 066 620

Vinst/förlust 8 272 000 5 682 780 1 537 380 -1 928 020 -3 253 420 -3 258 820 -3 664 220 -3 669 620 -4 975 020 -4 980 420 -5 785 820 -5 791 220 -5 996 620

Balanseradvinst/förlust 15 290 000 20 972 780 22 510 160 20 582 140 17 328 720 14 069 900 10 405 680 6 736 060 1 761 040 -3 219 380 -9 005 200 -14 796 420 -20 793 040

Räntesats 2% i snitt 10 år
Avskrivningar 2%
Indexberäkning kostnader 2%







Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-03-23 KS.2020.63

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
Richard Andersson

Kommunstyrelsen

Svar på motion gällande fastighetsförvaltning

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

Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om kommunens
affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern
upphandling.

2. Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och Klas Lundbergh (L)
föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige 2020-05-08 § 48
att Oxelösunds kommun genomför en upphandling enligt LOU av förvaltning av
kommunens fastigheter samt att detta bör länkas till beslutet om att inrätta en förändrad
förvaltarprocess och organisation av kommunens verksamhetsfastigheter.

Idag sköts Kommunens fastighetförvaltning och -drift till största delen av Kommunens
helägda dotterbolag Kustbostäder i Oxelösunds AB.

Den fastighetsförvaltning som sköts av Kustbostäder har inte föregåtts av någon
upphandling, utan har hanterats som ”interna köp” som är undantagna från LOU.

För att Kommunen ska få köpa tjänster av Kustbostäder utan föregående upphandling
krävs det att vissa kriterier är uppfyllda, de s.k. ”Teckal-kriterierna”. ”Teckal-kriterierna”
behandlar Ägarförhållande, Kontrollkriteriet samt Verksamhetskriteriet. Kriterierna innebär
följande:

Ägarförhållande

Det får inte finnas något privat ägarintresse i den part som är leverantör, i detta fall
Kustbostäder.

Kontrollkriteriet

Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över leverantören som motsvarar den
som myndigheten utövar över sin egen förvaltning.

Verksamhetskriteriet

I fall leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den
upphandlande myndigheten, får denna verksamhet endast vara av marginell karaktär. Med
marginell karaktär menas att Kommunen ska stå för minst 80 % av leverantörens



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2021-03-23 KS.2020.63

omsättning.

Då det idag råder en osäkerhet kring om Kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt,
samt att den granskning som Revisionen gjorde gällande avtalsförhållandet mellan
Kommunen och Kustbostäder också visade en osäkerhet kring om Teckal-kriterierna är
uppfyllda, bör en oberoende utredning av det avtals- och affärsförhållande som
Oxelösunds kommun har gentemot Kustbostäder genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-23

Johan Persson Richard Andersson
Kommunchef Upphandlingsansvarig

Beslut till:
Upphandlingsansvarig (FÅ)
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FÅ)



Till kommunfullmäktige i Oxelösund!

Motion angående fastighetsförvaltning

Oxelösunds kommun ger varje år ett uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB att förvalta
kommunens verksamhetsfastigheter. Uppdraget innebär bl. a. att bolaget ska sköta drift,
löpande reparationer, hyresfrågor, underhållsplaner och vara ett stöd i fastighetsfrågor m. m.
till kommunen.

Fastighetsförvaltningen fördes organisatoriskt över från kommunens egen organisation till
bolaget den 1 januari 2001. Målsättningen var att samordna organisation och administration
för kommunens verksamhetsfastigheter med bolagets administration för kommersiella
fastigheter och bostäder och att uppnå samordningsvinster genom ett gemensamt
utnyttjande av kompetensen i båda organisationerna.

Den årliga uppdragsersättningen uppgår årligen till ca 35 miljoner, varav ca 4 miljoner utgörs
av administrativa kostnader.

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018, KS §112. 2018, att ge kommunchefen en rad
uppdrag i detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutade sedermera i mars 2019, KS § 38. 2019, att ställa sig bakom
inrättande av fastighetsansvarig/-fastighetschef.

Alliansens uppfattning är att fastighetsförvaltningen kan skötas bättre om flera
uppdragstagare ges möjlighet att tillföra kompetens och erfarenhet.

Yrkande

Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

Att Oxelösunds kommun genomför en upphandling enligt LOU av förvaltning av kommunens
fastigheter. Detta bör länkas till beslutet om att inrätta en förändrad förvaltarprocess och
organisation av kommunens verksamhetsfastigheter

Oxelösund den 8 maj 2020

iran Bernhardsson (KD) Klas Lundbergh (L>-



Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2)

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-05-13

Utdragsbestyrkande

Kf §48 Dnr KS.2020.63

Motion angående fastighetsförvaltning

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige medger att motionen får lämnas in och överlämnas den till
kommunstyrelsen för beredning.

Dagens sammanträde

Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD), Klas Lundbergh (L)

Inkommer med följande motion till kommunfullmäktige:

Motion angående fastighetsförvaltning

Oxelösunds kommun ger varje år ett uppdrag till Kustbostäder i Oxelösund AB att förvalta
kommunens verksamhetsfastigheter. Uppdraget innebär bl.a. att bolaget ska sköta drift,
löpande reparationer, hyresfrågor, underhållsplaner och vara ett stöd i fastighetsfrågor m.m.
till kommunen.

Fastighetsförvaltningen fördes organisatoriskt över från kommunens egen organisation till
bolaget den 1 januari 2001. Målsättningen var att samordna organisation och administration
för kommunens verksamhetsfastigheter med bolagets administration för kommersiella
fastigheter och bostäder och att uppnå samordningsvinster genom ett gemensamt
utnyttjande av kompetensen i båda organisationerna.

Den årliga uppdragsersättningen uppgår årligen till ca 35 miljoner, varav ca 4 miljoner
utgörs av administrativa kostnader.
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018, KS §112.2018, att ge kommunchefen en rad
uppdrag i detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutade sedermera i mars 2019, KS § 38.2019, att ställa sig bakom
inrättande av fastighetsansvarig/-fastighetschef.

Alliansens uppfattning är att fastighetsförvaltningen kan skötas bättre om flera
uppdragstagare ges möjlighet att tillföra kompetens och erfarenhet.

Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta

Att Oxelösunds kommun genomför en upphandling enligt LOU av förvaltning av
kommunens fastigheter. Detta bör länkas till beslutet om att inrätta en förändrad
förvaltarprocess och organisation av kommunens verksamhetsfastigheter

Oxelösund den 8 maj 2020
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Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2021-03-24 KS.2019.140

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
Rickard Andersson

Kommunstyrelsen

Svar på motion om upphandling av städtjänster i kommunala
fastigheter

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

Motionen anses besvarad.

Kommunstyrelsens beslut

Ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en oberoende utredning om kommunens
affärsrelationer med de kommunala bolagen är i enlighet med kriterierna för intern
upphandling.

2. Sammanfattning
Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Göran Bernhardsson (KD) och Klas Lundbergh (L)
föreslår i en motion ställd till kommunfullmäktige 2019-12-11 § 139
att utreda om det finns ett avtal mellan KBAB och Oxelösunds kommun kring städtjänster
samt om avtal finns utreda om avtalet är giltigt. Därefter utsätta städtjänsterna för offentlig
upphandling i enlighet med LOU.

Fram till och med 2014-12-31 hade kommunen i egen regi en verksamhet som bedrev Kost
& Städ. Av olika anledningar valde kommunen att bryta upp den verksamheten och
överlåta städtjänsterna åt kommunens helägda fastighetsbolag Kustbostäder AB.

De avtal som reglerar uppdragen utgörs av avtal om städning för varje fastighetsobjekt
(totalt 26 stycken). De städavtal som har ingåtts mellan kommunen och Kustbostäder har
inte föregåtts av någon upphandling, utan har hanterats som ”interna köp” som är
undantagna från LOU.

För att kommunen ska få köpa tjänster av Kustbostäder AB utan föregående upphandling
krävs det att vissa kriterier är uppfyllda, de s.k. ”Teckal-kriterierna”.”Teckal-kriterierna”
behandlar Ägarförhållande, Kontrollkriteriet samt Verksamhetskriteriet.

Kriterierna innebär följande:

Ägarförhållande
Det får inte finnas något privat ägarintresse i den part som är leverantör, i detta fall
Kustbostäder.

Kontrollkriteriet
Den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över leverantören som motsvarar den
som myndigheten utövar över sin egen förvaltning.
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Verksamhetskriteriet
I fall leverantören även utför verksamhet tillsammans med någon annan än den
upphandlande myndigheten, får denna verksamhet endast vara av marginell karaktär. Med
marginell karaktär menas att Kommunen ska stå för minst 80 % av leverantörens
omsättning.

Då det idag råder en osäkerhet kring om Kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt, samt
att den granskning som Revisionen gjorde gällande avtalsförhållandet mellan Kommunen
och Kustbostäder också visade en osäkerhet kring om Teckal-kriterierna är uppfyllda, bör
en oberoende utredning av det avtals- och affärsförhållande som Oxelösunds kommun har
gentemot Kustbostäder genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2021-03-23

Johan Persson Richard Andersson
Kommunchef Upphandlingsansvarig

Beslut till:
Kommunchef (FÅ)
Ekonomichef (FK)
Upphandlingsansvarig (FK)
Kustbostäder AB (FK)



Till Kommunfullmäktige i Oxelösund

Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter

Offentlig upphandling är en lagstadgad process för inköp av varor, tjänster med mera
som görs av offentliga aktörer.

Syftet med reglerna är att säkerställa myndigheternas likabehandling av alla som vill få
affärskontrakt med offentlig sektor. Det handlar också om att få ut mesta möjliga av varje
skattekrona.

l Oxelösund levererar det kommunala bostadsbolaget, KustbostäderAB, alltjämt
städtjänster till de kommunala fastigheterna till en kostnad av ca 10 miljoner kr.

Allianspartierna vill nu att kommunen:

Utreder om det finns ett avtal mellan KBAB och Oxelösunds kommun kring städtjänster
samt om avtal finns:

utreda om avtalet är giltigt.
Därefter utsätta städtjänsterna för offentlig upphandling- i enlighet med LOU.

Oxelösund den 11 december 2019

j^lianspartierna (M, L, C, KD)

-r

Kla§ Lundbergh

iöran Bernhardsson
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2019-12-11

Utdragsbestyrkande

Kf §139 Dnr KS.2019.140

Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen får lämnas in.

Dagens sammanträde

Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C), Klas Lundbergh (L) och Göran Bernhardsson (KD)
inkommer med följande motion.

Till Kommunfullmäktige i Oxelösund

Motion om upphandling av städtjänster i kommunala fastigheter

Offentlig upphandling är en lagstadgad process för inköp av varor, tjänster med mera som
görs av offentliga aktörer.

Syftet med reglerna är att säkerställa myndigheternas likabehandling av alla som vill få
affärskontrakt med offentlig sektor. Det handlar också om att få ut mesta möjliga av varje
skattekrona.

I Oxelösund levererar det kommunala bostadsbolaget, Kustbostäder AB, alltjämt
städtjänster till de kommunala fastigheterna till en kostnad av ca 10 miljoner kr.

Allianspartierna vill nu att kommunen:

Utreder om det finns ett avtal mellan KBAB och Oxelösunds kommun kring städtjänster
samt om avtal finns:
utreda om avtalet är giltigt.
Därefter utsätta städtjänsterna för offentlig upphandling - i enlighet med LOU.

Oxelösund den 11 december 2019

Allianspartierna (M, L, C, KD)

Dag Bergentoft

Bo Höglander

Klas Lundbergh

Göran Bernhardsson
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Margrita Sjöqvist   
  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen 2021  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelsens beslut  
Den ekonomiska uppföljningen per mars godkänns. 

2. Sammanfattning  
I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,7 mkr och ett resultat enligt 
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,7 mkr.  
Resultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till 13,2 mkr, vilket är en förbättring 
med 0,5 mkr gentemot budget.  
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -10,1 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens överskott med 0,1 mkr, Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,3 
mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens underskott med -0,4 mkr 
Utbildningsnämndens underskott -1,7 mkr och Vård- och omsorgsnämndens underskott 
med -8,4 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 3,6 mkr. 
I Vård- och omsorgsnämndens årsprognos ingår Coronarelaterade merkostnader på 
5,1 mkr.    
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,8 mkr. 
I finansförvaltningen medför intäkterna från skatter och statsbidrag ett budgetöverskott på 
13,6 mkr. Prognosen är baserad på SKR:s prognos från den 18 februari. 
Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticeras ett 
budgetöverskott på 1,4 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för januari och 
februari. 
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,4 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från KPA, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på KPAs 
senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2020. 
Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på -2,0 mkr vilket beror på 
förväntad utebliven utdelning från Oxelösunds hamn.  
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter är ursprungligt på 7,7 mkr. Beslut om tilldelning 
från reserven har skett på 1,7 mkr till Kommunstyrelsen för finansiering av högre kostnader 
för Stjärnholms stall. Beslut om tilldelning från reserven har skett på 0,1 mkr till 
utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari och 
februari. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng 
för mars till och med december på 3,6 mkr som förväntas finansieras med medel från 
kommunens reserv för oförutsedda utgiften. Resterande del av reserven på 2,3 mkr 
förväntas gå åt under året.  
Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,3 mkr förväntas gå åt under året.  
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Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader. 
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Corona relaterade merkostnader. I 
dagsläget är eventuella framtida ersättningar inte medtagna i prognosen. 

3. Ärendet 
Ekonomi 
 
Uppföljning och prognos per mars är den första för 2021. 
 
I mål och budget 2021 har kommunen ett årsresultat på 12,7 mkr och ett resultat enligt 
kravet på balans i kommunernas ekonomi på 12,7 mkr.  
Nämndernas budget har förstärkts med 2,9 mkr för helårseffekten av prioriterade medel 
som tilldelas i slutet på 2020.  
 
Resultatet för 2021 kommer enligt prognosen att uppgå till 13,2 mkr, vilket är en förbättring 
med 0,5 mkr gentemot budget.  
 
Nämndernas verksamhet 
 
Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott på -10,1 mkr, beroende på 
Kommunstyrelsens överskott med 0,1 mkr, Kultur- och fritidsnämndens överskott med 0,3 
mkr, Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens underskott med -0,4 mkr 
Utbildningsnämndens underskott -1,7 mkr och Vård- och omsorgsnämndens underskott 
med -8,4 mkr. I Utbildningsnämndens årsprognos ingår en preliminär avräkning på 3,6 mkr. 
I Vård- och omsorgsnämndens årsprognos ingår Coronarelaterade merkostnader på 
5,1 mkr.    
Kommunstyrelse förutser ett helårsresultat i prognosen på 0,1 mkr. Intäkterna förväntas 
bli 1,8 mkr högre främst på grund av högre intäkter för arrenden. Personalkostnader 
förväntas bli 0,3 mkr lägre än budgeterad vilket främst beror på att en tjänst inom 
personalenheten jobbar 50% inom utbildningsförvaltningen i ca 3 månader. Kostnaderna 
för köpt verksamhet beräknas bli 1,9 mkr högre än budgeterad, vilket främst beror på en 
negativ avräkning på 2,0 mkr från Kustbostäders fastighetsförvaltning som orsakas av 
högre kostnader för reparation, skadegörelse och konsulter. En detaljerad genomgång 
kommer att ske senare. En annan orsak är köpt verksamhet för IT-verksamheten, en 
årsprognos på -0,2 mkr som fördelas sig på en negativ avräkning för 2020 på 0,4 mkr samt 
en positiv årsprognos på 0,2 mkr för 2021. Övriga kostnader visar en negativ årsprognos 
på 0,2 mkr vilket främst beror på högre juristkostnader i samband med justerade arrenden. 
Kommunstyrelsen har fått besked om en byggsanktionsavgift på 1,0 mkr för uppförande av 
tältstall utan bygglov. Byggsanktionsavgiften är inte medtagen i årsprognosen. 
 
Utbildningsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -1,7 mkr.  
Budgetreglerna anger att nämnden ska ha ökat anslag för volymökningar i skolan (barn- 
och elevpengen). För perioden januari och februari har Utbildningsnämnden fått en 
ramökning på 0,1 mkr. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för 
barn- och elevpeng för mars till och med december på 3,6 mkr som ingår i årsprognosen. 
Budgetunderskottet kan hänvisas till fritidshem, gymnasieskola och Komvux/SFI.  
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Vård- och omsorgsnämnden förutser ett helårsresultat i prognosen på -8,4 mkr. I Vård- 
och omsorgsnämndens årsprognos ingår Coronarelaterade merkostnader på 5,1 mkr.    
 
Utfallet per mars för Vård och omsorgsnämnden totalt visar ett sammantaget ackumulerat 
resultat om -4,2 mkr vilket fördelar sig mellan Social och omsorgsförvaltningen med  
-1,5 mkr samt Äldreomsorgsförvaltningen med -6,8 mkr på grund av högre 
personalkostnader.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet 
bedöms ett negativt resultat på -0,4 mkr vilket beror på högre konsultkostnader. 
Periodens resultat är ett överskott på 0,1 mkr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 
lämnat besked till Kommunstyrelsen om en byggsanktionsavgift på 1,0 mkr för uppförande 
av tältstall utan bygglov. Byggsanktionsavgiften är inte medtagen i årsprognosen. 
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar en helårsprognos där resultatet bedöms ett positivt 
resultat på 0,3 mkr. Resultatet för perioden är ett överskott på 0,4 mkr främst orsakat av 
lägre personalkostnader. 
 
Regeringen har utlovat ersättning för finansiering av Corona relaterade merkostnader. 
Nämnderna har vidtagit åtgärder för att särredovisa Corona relaterade merkostnader. I 
dagsläget är eventuella framtida ersättningar inte medtagna i prognosen. 
 
Finansförvaltningen 
 
Exploateringsverksamheten bedöms att hålla sin budget på 12,8 mkr.  
 
Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett budgetöverskott på 13,6 mkr vilket 
beror på positiva preliminära slutavräkningar för 2020 och 2021. Prognosen är baserad på 
SKR:s prognos från den 18 februari. Under pandemin har prognosen för skatter och 
statsbidrag varierat kraftigt. Detta gör att det finns en stor osäkerhet i prognosen för skatter 
och statsbidrag beroende på hur den ekonomiska konjunkturen utvecklar sig. 
Finansförvaltningens verksamhetskostnader och intäkter prognosticeras ett 
budgetöverskott på 1,4 mkr vilket beror på ersättning för sjuklönekostnader för januari och 
februari. Till Kommunstyrelsen i juni kommer ett förslag om att dessa medel skall föras ut 
på nämnderna enligt 2020 års princip. 
Kostnaderna för pensioner bedöms att bli högre än budget, -2,4 mkr. Prognosen grundas 
på beräkningar från KPA, som görs två gånger om året. Prognosen är baserad på KPAs 
senaste prognos som gjordes i samband med årsbokslut 2020. 
Bokförda interna poster, d.v.s. interna kapitalkostnader och 
personalomkostnadspålägg, bedöms att hålla budgeten. 
 
Finansnettot bedöms att visa en negativ budgetavvikelse på -2,0 mkr vilket beror på 
förväntad utebliven utdelning från Oxelösunds hamn. 
Kommunens reserv för oförutsedda utgifter på ursprungligt 7,7 mkr. Beslut om tilldelning 
från reserven har skett på 1,7 mkr till Kommunstyrelsen för finansiering av högre kostnader 
för Stjärnholms stall. Beslut om tilldelning från reserven har skett på 0,1 mkr till 
utbildningsnämnden för finansiering av avräkning barn- och elevpeng för januari och 
februari. Utbildningsnämnden har dessutom en preliminär avräkning för barn- och elevpeng 
för mars till och med december på 3,6 mkr som förväntas finansieras med medel från 
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kommunens reserv för oförutsedda utgiften.  Resterande del av reserven på 2,3 mkr 
förväntas gå åt under året.  
Reserven för löneökning av prioriterade grupper på 5,3 mkr förväntas gå åt under året. 
Tilldelning har skett på 2, 9 mkr för helårseffekten av prioriterade medel som tilldelas i 
slutet på 2020.  
 
 
Beslutsunderlag  
Resultaträkning 2021, kommunen 
 
 
Johan Persson Margrita Sjöqvist  
Kommunchef Controller  
 
  
 
 
Beslut till:  
Utbildningschef (FK) 
Chef Äldreomsorgsförvaltningen (FK) 
Chef Social- och omsorgsförvaltningen (FK) 
Miljö- och samhällsbyggnadschef (FK) 
Kultur- och fritidschef (FK) 
Ekonomichef (FK) 
Redovisningschef (FK) 
Controller (FK) 
Kommunstrateg (FK) 
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