
 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

 
 
 
Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2021-01-27 kl. 08.30 i Eventsalen, 

Koordinaten samt via Teams 
  
  

    
 Catharina Fredriksson  
 Ordförande Christina Kleemo 
  Sekreterare 
   
     
Företagsetablering, Jogersö  Johan Scherlin 08.30-08.50 
Tema Personal   Henny Larsson 08.50-09.50 
Sluttäckning Björshult   Emelie Nylund 10.05-10.35 
Kommunikation   Annelie Ljungwald 10.35-10.55 
Glokala Sverige   Ia Synneborn  11.05-11.20 
Villabacken     Kjell Andersson 11.20-11.40 
Oxelöskolan    Pär Blom  11.40-12.00 
 
         
Nr DiarieNr Ärendemening Handläggare Sid 
1 KS.2021.1  Information och föredragningar   Christina Kleemo    

2 KS.2019.134  Uppföljning av räddningstjänst 2020    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Niklas Thelin   5 

3 KS.2020.116  Utvärdering av målstyrning och roller 
kommunstyrelsen 2020    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag med följande ändring 
 
Andra beslutsmeningen, tredje punkten, sista 
meningen ändras till Dock upplevs att 
följsamheten till fattade beslut kan bli bättre 
längre ut i organisationen. 
 

Mats Dryselius   16 



 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

4 KS.2018.150  Finansiering av byggnadstekniskantikvarisk 
förundersökning samt driftkostnader vid 
Stjärnholm stall    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag med följande ändring 
 
Tredje beslutsmeningen ändras till Finansiering 
av investering 570 tkr sker via 
investeringsreserven. 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

20 

5 KS.2020.133  Firmatecknare    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Magnus Petersson   23 

6 MEX.2020.142  Markanvisning Bo Klok - Sjögatan    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Kjell Andersson   25 

7 KS.2019.110  Ställningstagande om kommunen ska äga 
eller hyra förskolebyggnad vid Peterslund    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Handlingar kommer till kommunstyrelsen 
 

Johan Persson   44 

8 KS.2018.34  Finansiering av överskridande av 
investeringen byte av ventilationssystem 
vid Breviks gymnastikbyggnad    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

160 



 

 

KALLELSE till ledamöter  
UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.  
 

 
Kommunstyrelsen  

 
 

 

9 KS.2020.134  Medlemskap i Glokala Sverige    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Ia Synneborn   162 

10 MEX.2020.137  Markanvisning Villabacken    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Kjell Andersson   170 

11 KS.2019.56  Utökning av budget för anpassningar av 
gymnastikbyggnad vid Stenviks förskola 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius 

174 

12 KS.2020.136  Utredning om framtida användande av 
Breviksskolans lokaler    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag med följande ändring 
 
Andra beslutsmeningen ändras till Uppdraget 
redovisas senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i november 2021. 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

178 

13 KS.2020.138  Utredning om framtida användande av 
Oxelö förskola    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag med följande ändring 
 
Andra beslutsmeningen ändras till Uppdraget 
redovisas senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i juni 2021. 
 

Sarah Heltborg 
Ronelius   

179 

14 KS.2020.5  Delgivningar    Thomas 
Hermansson   

180 
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Kommunstyrelsen  

 
 

 

15 KS.2021.3  Redovisning av delegationsbeslut    Christina Kleemo   285 

16 KS.2021.4  Information från kommunalråd och 
kommunchef    

Christina Kleemo    

17 KS.2020.137  Revidering av lokala ordningsföreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön 
inom Oxelösunds kommun    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Christina Kleemo   287 

18 KS.2020.91  Renhållningstaxa 2021    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Niklas Thelin   292 

19 KS.2020.91  Slamtömningstaxa 2021    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Niklas Thelin   302 

20 KS.2020.139  Ändring av aktieägaravtal avseende 
Nyköping-Östgötalänken AB    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Christina Kleemo   307 

21 KS.2020.112  Delårsrapport Nyköping Oxelösunds 
vattenverksförbund    
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
till beslut 
Enligt framskrivet förslag 
 

Thomas 
Hermansson   

330 

22 KS.2020.131 Fördelning bidrag sjuklön Magnus Petersson 353 
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Kommunstyrelseförvaltningen
Niklas Thelin

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

Kommunstyrelsen

Uppföljning av räddningstjänst 2020

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 2020-11-30

o Uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020 (utkast,
uppföljning pågår)

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

Det ekonomiska resultatet för 2020 är inte fastställt, men årsprognosen per delår
indikerade ett positivt utfall.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att uppföljningen godkänns.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef Säkerhetsstrateg

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2020-12-28

Verksamhetsuppföljning 2020-12-15

Uppföljning av Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2020 (utkast)

Beslut till:

Säkerhetsstrateg (FK)

Sörmlandskustens räddningstjänst, Patrik Kullman och Thomas Ydrenius (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se


  Verksamhetsuppföljning Oxelösund 

Sida 1 av 3 

 
 
 
 

 2020-12-15  15.00 

 Plats:   Teams 
Dagordning för mötet  
 

1. Organisationsfrågor 
 

Uppdrag att göra en översyn av organisationen som ska vara 
klart till mars. 
 
Budget 2021   
 
 

2. Kommunövergripan
de säkerhetsarbete 

 

Allt arbete den senaste perioden har fokuserats på Covid-19.  
Några ärenden till Oxelösund kommun genom TiB, 
Oljeutsläpp, Mindre brand vid Blåklockans fsk 
 
Uppsägning av Rapid Reach. Intresserade att var med på nytt 
system?  
 
 

3. Rådgivning och 
Myndighetsutövning 
 

Allt arbete den senaste perioden har fokuserats på Covid-19. 
Alla tillsyner har planerats om till hösten/vintern. 
FAQ gällande remisser och förfrågningar är klar. Kommer att 
ligga på hemsida när den är klar. 
 
 
 
 

4. Räddningsinsats 
 

Personalläget: Totalt 21 anställda som finns tillgängliga.  
 
Nytt höjdfordon är nu levererat och personalen är utbildad. 
 
 
 

5. Verksamhet o 
Utvecklingsstöd 

Inget nytt resultat, det som levererats tidigare i september 
gäller.  
 
Årsuppföljning MSB gällande LSO och Brandskyddskontroll 
 
 
 

6. Övrigt Kommande möten 
Tisdagar? 
 
 

 



     
 

Sida 2 av 3 

            2018        2019  2020    Totalt 
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Tidpunkt Händelse Adress 
2020-09-05 14:22   Östersjön utanför Femöre 
2020-10-27 20:16   Strandvägen 3 Restaurang Läget 
2020-10-28 19:45   Sundavägen vid Krabbvägen 
2020-09-28 15:40 Annan hjälp till ambulans Äspskärshällarna 
2020-10-09 00:58 Annan hjälp till ambulans Örnvägen 4 
2020-09-12 20:27 Annan händelse utan risk för skada Breviken 
2020-11-07 12:59 Annan händelse utan risk för skada Björntorpsvägen 67 bottenvåningen 
2020-11-18 13:15 Annan händelse utan risk för skada Norr om Aspa 1 i Stjärnholmsviken 
2020-11-19 04:01 Annan olycka/tillbud Fiskehamnen Oxelösund 
2020-10-12 22:00 Annan vattenskada Sjöängsvägen 80 
2020-09-01 10:53 Automatlarm utan brandtillbud Thorsgatan 7 
2020-09-04 12:58 Automatlarm utan brandtillbud Föreningsgatan 14, Skolan 
2020-09-10 18:42 Automatlarm utan brandtillbud Höjdgatan 27 
2020-09-25 14:31 Automatlarm utan brandtillbud Silfverstiernas väg 2 
2020-09-30 13:45 Automatlarm utan brandtillbud Klockartorpsvägen 3 
2020-11-09 04:14 Automatlarm utan brandtillbud Thorsgatan 7,HVB Oliven 
2020-11-20 00:12 Automatlarm utan brandtillbud Thorsgatan 7,HVB Oliven 
2020-11-20 01:25 Automatlarm utan brandtillbud Thorsgatan 7,HVB Oliven 
2020-11-23 05:39 Automatlarm utan brandtillbud Thorsgatan 7A 
2020-11-29 11:10 Automatlarm utan brandtillbud Stjärnholm 
2020-10-30 18:02 Begränsat läckage av drivmedel/olja Väg 515 strax norr väg 510 Stjärnholm 
2020-11-21 15:26 Brand fordon/fartyg I höjd med Trädgårdsgatan 6 A 
2020-11-11 18:54 Brand i avfall/återvinning Sundstigen 33 
2020-11-24 19:21 Brand i avfall/återvinning Sundstigen 33 
2020-10-05 17:05 Brand i byggnad Esplanden 15 B 
2020-10-10 19:12 Brand i byggnad Frösängsvägen 36 3:e våningen 
2020-09-15 17:40 Hjärtstoppslarm Södra Malmgatan  
2020-09-17 21:10 Hjärtstoppslarm Lastuddsvägen Stjärnholm 
2020-10-13 17:05 Hjärtstoppslarm Femöre väster om småbåtshamnen 
2020-09-10 17:30 Lyfthjälp Björntorpsvägen 73 
2020-10-26 12:46 Självmord/försök Snöskatevägen  
2020-09-09 16:31 Trafikolycka Mastvägen 26  
2020-10-22 10:47 Trafikolycka Sundav. - Björntorpsv. rondellen 
2020-11-28 20:28 Trafikolycka Väg 53  

 

Händelser från 1/9 2020 till och med 30/11 2020 

 



 
 

Uppföljning av Oxelösunds kommuns 
”Handlingsprogram för en säkrare och tryggare 
kommun” 2020,  
 

 

 

 

 

 

 



       

Helt uppfylld 
Delvis uppfylld 
Ej uppfylld 

 

 Uppföljning av HP 2020, utkast  2 
 

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. 
HL 

På grund av sjukskrivning har SSAM-
ronderna ej genomförts.  

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

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

Kommunala säkerhetsutbildningar för 
personal (HLR, LABC, Brand) har inte 
genomförts 2020.  
Orsaken är att medel för utbildningar inte 
har avsatts i kommunstyrelsens budget 
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  
HL 

Säkerhetsdagarna 2020 är inställda pga 
Covid-19 

2020-
01-01 
 
 

2020-
12-31 

 

 

Kommentar 2020: 
 

 
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.  
NI 

Tillsyner har pga Covid -19 inte utförts. 
 
Tillståndshanteringen har genomförts enligt 
gällande rutiner och där fanns inga 
förseningar under året. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

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

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. 
HL 

Utbildningar har genomförts vid flera 
tillfällen hos Oxelösunds Hamn som ägs till 
50% av kommunen. 
 
Kommunala säkerhetsutbildningar för 
personal (HLR, LABC, Brand) har inte 
genomförts 2020.  
 
Rådgivning till privatpersoner, företag och 
organisationer är en betydande del i 
verksamheten. 

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 

Säkra och effektiva 
räddningsinsatser genom 
planering, övning, uppföljning 
och utvärdering 
PK 

Organisationen har under året ställt om 
arbetssätt med att förbereda för 
räddningsinsats i syfte att kvalitetssäkra den 
operativa förmågan. Det innefattar bland 
annat planering, genomförande och 
uppföljning av övningsverksamheten i hela 
organisationen. Det innefattar även att 
tydliggöra individens och organisationens 
operativa förmåga. Detta är ett långsiktigt 
arbete som kommer ta ett par år innan full 
effekt har uppnåtts. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

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

Första insatsperson finns infört sen 2016 i 
Oxelösund. 

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 
PK 

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 
PK 

Koncept finns inte framtaget men vid 
huvuddelen av de händelser som vi agerar 
vid erbjuds drabbade önskad hjälp. 
Finns inte detta framtaget i samband med 
pamfletten om gjordes typ 2018??? 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 
8.3.6 Räddningstjänsten ska dra och sprida lärdomar fråninträffade 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 

Under 2020 har en olycksundersökning 
genomförts för en händelse med en 
lägenhetsbrand. 

2020-01-01 2020-
12-31 

 

 
8.3.7 Informationssäkerhet Tillträdesbegränsning Säkerhetsprövning 
Aktivitet 

Titel Kommentar Start 
datum 

Slut 
datum 

Status 

Genomföra säkerhetsanalys 
HL 

Säkerhetsskyddsanalys samt 
säkerhetsskyddsplan har upprättats och 
fastställts av kommunchefen. 
 
Säkerhetssamtal och placering i 
säkerhetsklass av nyckelpersoner sker 
löpande efter behov. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

Informera och vid behov initiera 
utbildning för berörda 
verksamheter  
HL 

Fokus under 2020 har varit de som 
bedriver säkerhetskänslig verksamhet.  

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 



       

Helt uppfylld 
Delvis uppfylld 
Ej uppfylld 

 

 Uppföljning av HP 2020, utkast  5 
 

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

En säkerhetsskyddsplan, med utgångs-
punkt i genomförd säkerhets-
skyddsanalys, har 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 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

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

Kommunens pandemiplan har uppdaterats 
under våren 2020. 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

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

Har inte genomförts 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  

Vissa aktörer övades i INGEBORG i maj 
2019 

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 
andramyndigheter, privata 
aktörer och frivilligorganisationer 

Kommunen har genomfört den 
distribuerade seminarieövning inom TFÖ 
2020 som samtliga landets kommuner 
genomför. 

 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 



       

Helt uppfylld 
Delvis uppfylld 
Ej uppfylld 
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Genomföra övning som 
omfattarpsykiskt och socialt 
omhändertagande samt 
bemötande av media  

Kommunikation övades under INGEBORG 
2019 

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 

Krisledningsplan är framtagen och 
fastställd av kommunstyrelsen. Planen 
övades under INGEBORG 2019 

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) 

Styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap 2019-2022 har fastställts av 
kommunfullmäktige i december 2019 

2020-
01-01 

2020-
12-31 

 

 
 

 

 



       

Helt uppfylld 
Delvis uppfylld 
Ej uppfylld 

 

 Uppföljning av HP 2020, utkast  7 
 

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 

 

 



Tjänsteskrivelse 1(4)

Datum Dnr

2021-01-08 KS.2020.116

OXL2
621
v 1.0
2007-
03-13
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registrator@oxelosund.se

Kommunstyrelseförvaltningen
Mats Dryselius

Kommunstyrelsen

Utvärdering av målstyrning och roller kommunstyrelsen 2020

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Redovisning av kommunstyrelseförvaltningens utvärdering godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar att lyfta följande i sin egen utvärdering.

 Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för både utbildning av nämnd inför ny mandatperiod som introduktion
av nya ledamöter under pågående mandatperiod

 Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda men ser att dessa behöver förstärkas
med exempel som diskussionsunderlag för ökad förståelse

 Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda
parter får vara uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter
mot dessa. Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig
bryter spelreglerna. Dock upplevs ibland ett motstånd längre ut i
organisationen mot politiska beslut

 Något behov av att revidera policydokumentet under innevarande
mandatperiod finns inte

2. Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Policy för målstyrning och roller i Oxelösunds kommun
(2012-02-15, § 13). Hur policyn efterlevs ska följas upp och utvärderas en gång per år av
samtliga nämnder och förvaltningar för redovisning till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen genomförde vid sammanträdet den 25 november en utvärdering av
målstyrning och roller för egen del. Resultatet av utvärderingen beslutades inte vid
sammanträdet varför detta beslut behöver ske vid sammanträde i den 27 januari 2021. Vid
Kommunstyrelsens egen utvärdering konstaterades följande:

 Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för både utbildning av nämnd inför ny mandatperiod som introduktion
av nya ledamöter under pågående mandatperiod

 Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda men ser att dessa behöver förstärkas
med exempel som diskussionsunderlag för ökad förståelse

 Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda
parter får vara uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter
mot dessa. Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig
bryter spelreglerna. Dock upplevs ibland ett motstånd längre ut i
organisationen mot politiska beslut
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Datum

2020-10-29 KS.2020.116

Som underlag till kommunstyrelsens egen utvärdering lämnas
kommunstyrelseförvaltningens utvärdering.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att policyn för målstyrning och roller fungerar
som avsett, policyn ger förutsättningar för ett effektivt och förtroendefullt
samarbete mellan politiker och tjänstemän.

Kännedomen om policyn för målstyrning och roller bedöms som god i
Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter och information om policyn ingår i
genomgången för nya medarbetare.

Kommunstyrelsen föreslås fastställa framkomna slutsatser vid sammanträde den 25
november.

3. Ärendet
Kommunstyrelsens bedömning av hur policyn efterlevs genomfördes vid sammanträdet
den 25 november.

Utgångspunkt för kommunstyrelsens bedömning är följande frågeställningar:

1. Är policyn känd för nämndens ledamöter?

a. Är policydokumentet ett inslag i utbildningen av nämnder inför ny
mandatperiod?

b. Ingår policyn i introduktionen av ledamöter som är nya under pågående
mandatperiod?

c. Är spelreglerna tydliga och klara för samarbetet mellan förtroendevalda och
anställda?

d. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

Kommunstyrelsen kom vid sammanträdet den 25 november fram till följande värdering:

 Policyn är känd av Kommunstyrelsen som konstaterar att gruppledarna har
ansvaret för både utbildning av nämnd inför ny mandatperiod som introduktion
av nya ledamöter under pågående mandatperiod

 Kommunstyrelsen uppfattar spelreglerna som tydliga och klara för samarbetet
mellan förtroendevalda och anställda men ser att dessa behöver förstärkas
med exempel som diskussionsunderlag för ökad förståelse

 Kommunstyrelsen ser att spelreglerna efterlevs i huvudsak men att båda
parter får vara uppmärksamma och säga ifrån om det upplevs att någon bryter
mot dessa. Kommunstyrelsen noterar att tjänstemannasidan nästan aldrig
bryter spelreglerna. Dock upplevs ibland ett motstånd längre ut i
organisationen mot politiska beslut

 Något behov av att revidera policydokumentet under innevarande
mandatperiod finns inte
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Kommunstyrelseförvaltningens bedömning:

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp har den 2 november diskuterat policyn
utifrån fastställda frågeställningar.

2. Kännedom om Målstyrning och roller

a. Hur bedömer ni medvetenheten om policyn i era verksamheter?

Kännedomen bedöms som god. I Strateggruppen finns en mycket stor kunskap och
denna bedöms även finnas inom Mark och exploatering. Gemensamt för dessa
enheter är att de ofta interagerar med den politiska ledningen. På Kost- och
Kommunikation och serviceenheten har man pratat om den men berör inte de
frågorna alltför mycket.

b. Ingår information om policydokumentet i introduktionen av nyanställda?

Utbildning ingår för nya medarbetare förutom inom Kostenheten där det ges
information då verksamheten ligger långt ifrån den politiska styrningen.

3. Spelregler för förtroendevalda och anställda

a. Upplevs spelreglerna för samarbetet mellan förtroendevalda och anställda
tydliga och klara?

Spelreglerna i sig upplevs som tydliga. Ibland uppstår frågor som är i gränslandet
mellan rollen som politiker och tjänsteman och då kan det emellanåt vara svårt att
värdera hur man ska agera. För vissa grupper kanske det behövs illustrationer eller
”case”-beskrivningar för att förstås som t.ex en film.

4. Efterlevs spelreglerna avseende de olika rollerna och arbetsuppgifterna?

I huvudsak ja, men det finns undantag. Ibland är inte gränserna självklara varför en
levande diskussion behövs. Vad- och hur-frågan kan behöva diskuteras ur båda
sidors perspektiv. Lojalitet mot politiska beslut är A och O.

5. Decentralisering

a. Är största möjliga ansvar och befogenheter förlagt så långt ut i
organisationen som möjligt?

Ja, givet de ekonomiska förutsättningarna. Det är till och med så att externa
organisationer ställer sig frågan om det är korrekt att ansvaret ligger så långt ut.

b. Är enheterna självständiga gentemot förvaltningsledningen i enlighet med
policyns förutsättningar?

Ja, samtidigt som alla enheter samverkar vid bristande måluppfyllelse eller åtgärder
med anledning av prognosticerat underskott i verksamhetsuppföljning.

c. Ingriper förvaltningsledningen i enheternas verksamhet vid brister i enlighet
med policyn?

Har inte varit aktuellt, ledningsarbetet uppfattas som transparent.
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6. Samverkan med fackliga organisationer

a. Fungerar samarbetet med de fackliga organisationerna i enlighet med
policyn?

Ja. Samtidigt vore det önskvärt med ett större engagemang från de fackliga
organisationerna i strategiska frågor som inte kräver ett omedelbart avgörande dvs
ett mer långsiktigt synsätt.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Johan Persson Mats Dryselius
Kommunchef kommunstrateg

Beslut till:
Kommunstrateg (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Finansiering av Byggnadstekniskantikvarisk förundersökning 
samt driftkostnader vid Stjärnholms stall

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

 Finansiering av driftkostnader 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältställ år 2021
finansieras av KS oförutsett

 Godkänna investering 570 tkr för byggnadstekniskantikvarisk förundersökning inkl.
kostnad för framtagande av förfrågningsunderlag för kommande upphandling av
Stallets renovering.

 Finansiering av investering 570 tkr sker via KS reserv för oförutsedda utgifter.

 Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

2. Sammanfattning
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2020-09-02 fick kommunchefen i uppdrag att tillse att
verksamheten senast 2020-09-30 evakueras från nuvarande stall till tillfälliga lokaler i form
av tältstall. Rapport lämnas vid kommande sammanträde inkluderat slutlig uppskattad
kostnad för åtgärden samt förslag till finansiering. Vid kommunstyrelsens sammanträde
2020-09-30 presenterades åtgärd samt förslag till finansiering.

Ordförande yrkade vid sammanträdet att punkten Finansiering av driftkostnad 1 225 tkr år
2021 hänskjuts Mål och budgetberedningen ändras till en ny punkt med lydelsen
Kommunchefen ges i uppdrag att ta fram förslag till finansiering av driftskostnaden 1 225
tkr för 2021 och återkomma till Kommunstyrelsen med detta för beslut senast vid
sammanträde i januari 2021. Kommunstyrelsen beslutar enligt ändringsyrkande.

Verksamheten och hästar är evakuerade ur befintligt stall. Stallet har fått en temporär
uppstämpning för att klara av eventuella snölaster under vintern. Kommunstyrelsen har
informerats om att kommunstyrelseförvaltningen undersöker en mer långsiktig lösning kring
tillfälligt stall där hästarna kan husera under kommande renovering av stallets tak. Parallellt
med det arbetet behöver handlingar tas fram för en ny upphandling av kommande
takrenovering, där har utlovats att kommunstyrelseförvaltningen återkommer med offert och
tidplan.

3. Ärendet
Stjärnholms stall är en kultutminnesintressant byggnad och unik i sitt slag vilket innebär att
renovering behöver ske med varsamhet och stöd av en byggnadsteknisk antikvarie.
Innan ny upphandling kan ske av takrenoveringen behöver byggnadstekniksantikvarisk
förundersökning utföras för att kartlägga omfattningen av den kommande renoveringen i
Stallet. I detta arbete tas även handlingar fram till kommande upphandling.
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Under hösten har byggnadsteknisk antikvarie tagit del av nuvarande ritningar, rapporter och
gjort platsbesök för att bilda sig en uppfattning om projektets storlek och tidsåtgång för en
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning och återkopplat med offert och tidplan.

Byggnadstekniskantikvarisk förundersökning
3-D scanning av takkonstruktion samt samtliga bärande väggar och bjälklag behöver
utföras.
Del A, Platsbesök, konstruktionsanalys, kompletterande mätning och skadeinventering.
Uppritning av takkonstruktion (stämp, bjälklag, takstol etc.) med utmarkerade åtgärder på
varje del samt inventering av åtgärder för dörrar och fönster.
Del B, Framtagande av förfrågningsunderlag för samtliga delar inkl. ritningar till
upphandling.

Tidplan
Scanning beräknas ta ca 1 månad efter bekräftad beställning. Därefter kan inventering
påbörjas. Vilket beräknas ta ca: 8 veckor. Efter detta sker sammanställning av
förfrågningsunderlag ca: 4 veckor. Total tidsåtgång för byggnadstekniskantikvarisk
förundersökning är beräknad till ca: 17 veckor. Efter detta kan upphandling påbörjas.

Byggnadsteknisk antikvarie medverkar i kommande byggentreprenad i form av deltagande
i löpande byggmöten. Avslutningsvis summeras projektet i en antikvarisk slutrapport.
Finansiering av dessa delar tas inte med i detta beslut utan behandlas i nästa fas,
byggnationsfasen.

3-D scanning feb
Del A, Arbete efter 3-D scanning mars-april
Del B, Förfrågningsunderlag för samtliga
delar inkl. ritningar till upphandling.

maj

Påbörja upphandling maj/juni

Kostnadsbild
3-D scanning 65 tkr
Byggnadsteknisk antikvarie 375 tkr
Byggherrekostnad/Förvaltartid 15 tkr
Oförutsedda kostnader 25 %
Svåruppskattad prisbild då det är svårt att beräkna
tidsåtgång i en sådan komplex och gammal byggnad.

115 tkr

Totalkostnad 570 tkr

Bidrag
Bidrag för del av kostnaden för byggnadstekniskantikvarisk förundersökning kommer att
sökas hos Länsstyrelsen. Beslut om bidrag och summa sker först när arbetet är slutfört.

Beslut
Enligt Kommunstyrelsens ändringsyrkande vid sammanträde 2020-09-30 föreslås
finansiering av 2021 års driftkostnader om 1 225 tkr för tillfällig etablering av tältställ
finansieras av KS oförutsett. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att
byggnadstekniskantikvarisk förundersökning finansieras via KS reserv för oförutsedda
utgifter.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-03

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Controller (FK)
Kommunchef (FK)
Fastighetschef (FK)
Fastighetsförvaltare KSF (FÅ)
Fastighetsekonom (FÅ)
Kultur och fritidsnämnd (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Margrita Sjöqvist

Kommunstyrelsen

Firmatecknare

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1 Handlingar/skrivelser som beslutas av kommunstyrelsen ska, i de fall styrelsen inte
beslutat om annan firmatecknare, undertecknas av ordföranden Catharina Fredriksson.
Vid ordförandens förfall undertecknar 1:e vice ordföranden Linus Fogel eller 2:e vice
ordföranden Patrik Renfors.

2. Handlingar / skrivelser kontrasigneras av kommunchef Johan Persson eller vid hans
förfall av ekonomichef Magnus Petersson. Kontrasignering kan även ske av controller
Margrita Sjöqvist när det gäller låneförbindelser eller borgen.

3. För följande ärenden:

• Utföra anvisningar på kommunens bank eller posträkning

• Kvittera eller överlåta till kommunen eller dess nämnder, ställda checkar eller
postremissväxlar

• Kvittera ut värdepost som ankommer till kommunen eller dess nämnder;

bemyndigas följande personer, två i förening, att teckna kommunens firma

a. ekonomichef Magnus Petersson

b. controller Margrita Sjöqvist

c. fastighetsekonom Sarah Heltborg Ronélius

d. redovisningsekonom Tove Bondestad

e. ekonom Henrik Lewerissa

f. ekonomihandläggare Liselott Evensson

g. ekonomihandläggare Rebecka Hagfalk

h. verksamhetsekonom Hanna Taflin

i. verksamhetsekonom Pål Näslund

j. verksamhetsekonom Camilla Örnebro

Sammanfattning
Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i kommunens namn
med rättsligt bindande verkan. Förändringar i organisationen gör att det finns behov av ett
nytt beslut om firmatecknare.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse KS - Firmatecknare

Johan Persson Magnus Petersson
Kommunchef Ekonomichef

Beslut till:
Utsedda
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Bo Klok - Sjögatan

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

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

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

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

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

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

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

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg
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MSF (FK)

EKONOMI (FK)
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Oxelö 7:50

Sjögatan

Södermanlands Län

Antagandehandling

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad 2017-11-21 Reviderad 2018-02-27

Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Granskningsutlåtande

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

GångvägGÅNG

Gång-/CykelvägGÅNG / CYKEL

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

8 Högsta nockhöjd är 8 meter,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

Utformning
Endast radhus, parhus eller kedjehus,  4 kap 16 § 1

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

Lägsta nivå för färdigt golv är + 2,2 meter. ,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Nedtagna träd ska ersättas inom planområdet,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap 21 §

Villkor för lov
Bygglov får inte ges förrän föroreningarna är åtgärdade,  4 kap 14 § 1

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

OXELÖ 7:1

Skärmtak

Övriga byggnader

Huvudbyggnad, husliv

Huvudbyggnad, takkontur

Rutnät

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns
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Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Oxelösunds kommun.
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Ajourförd och kompletterad 2017

Uppgifter om grundkartan

Ekan

2018-10-25 MSN

PLAN2017.3

2018-12-12 KF

2019-01-11

0481-P2019/1

ALTERNATIV MED 26 MODULER FÖRDELAT I LÄNGOR PÅ 2-6 HUS

AREA FASTIGHET CA 7500 KVM

40% BYA: 3000 KVM

MODUL ÄR CA 72 KVM + FRD(7,5KVM) = 79,5 KVM/MODUL

3000 KVM /79.5 KVM = FASTIGHETEN KAN BEBYGGAS MED CA 37 MODULER

Utfört av: Isabell Lilja Skanska Teknik 2020-09-24

400
0

400
0

4000

11256



8

GÅNG

PARK

PARK

a1

GATA
n1

E

CYKEL

GÅNG
a1

4

Skala: 1:1000 A2
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Beslutsdatum Instans

Detaljplan för del av Oxelö 7:50

Sjögatan

Södermanlands Län

Antagandehandling

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Upprättad 2017-11-21 Reviderad 2018-02-27

Samy Abu Eid, Carlstedt Arkitekter
Planarkitekt

Christoffer Karlström
Planarkitekt

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
Illustrationskarta

Granskningsutlåtande

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

GångvägGÅNG

Gång-/CykelvägGÅNG / CYKEL

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

8 Högsta nockhöjd är 8 meter,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

Utformning
Endast radhus, parhus eller kedjehus,  4 kap 16 § 1

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

Lägsta nivå för färdigt golv är + 2,2 meter. ,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Nedtagna träd ska ersättas inom planområdet,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap 21 §

Villkor för lov
Bygglov får inte ges förrän föroreningarna är åtgärdade,  4 kap 14 § 1

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §

OXELÖ 7:1

Skärmtak

Övriga byggnader

Huvudbyggnad, husliv

Huvudbyggnad, takkontur

Rutnät

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Grundkartans beteckningar

Nivåkurvor

Gångbanekant

Körbana kantsten

Körbanekant

Dike

Ägoslagsgräns

Barr eller lövträd

Barrskog, Lövskog

+14,3 Avvägd höjd

Belysningsstolpe

Häck

Staket, mur

Höjdsystem RH 2000

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 1630

Oxelösunds kommun.
av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Mätnoggrannhet:HMK-Ge:D

Ajourförd och kompletterad 2017

Uppgifter om grundkartan

Ekan

2018-10-25 MSN

PLAN2017.3

2018-12-12 KF

2019-01-11

0481-P2019/1

ALTERNATIV MED 24 MODULER FÖRDELAT I LÄNGOR PÅ 2-6 HUS

AREA FASTIGHET CA 7500 KVM

40% BYA: 3000 KVM

MODUL ÄR CA 72 KVM + FRD(7,5KVM) = 79,5 KVM/MODUL

3000 KVM /79.5 KVM = FASTIGHETEN KAN BEBYGGAS MED CA 37 MODULER

Utfört av: Isabell Lilja Skanska Teknik 2020-09-24
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Godkännande

Antagande

Laga kraft

Till planen hör:
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Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse
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Granskningsutlåtande

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap 5 § 2

GataGATA

GångvägGÅNG

Gång-/CykelvägGÅNG / CYKEL

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap 5 § 3

BostäderB
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 40 %,  4 kap 11 § 1

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med komplementbyggnad,  4 kap 11 § 1

8 Högsta nockhöjd är 8 meter,  4 kap 11 § 1

0.0 Högsta totalhöjd i meter,  4 kap 11 § 1

Utformning
Endast radhus, parhus eller kedjehus,  4 kap 16 § 1

Utförande
Källare får inte finnas,  4 kap 16 § 1

Lägsta nivå för färdigt golv är + 2,2 meter. ,  4 kap 16 § 1

Markens anordnande och vegetation
n1 Nedtagna träd ska ersättas inom planområdet,  4 kap 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap 21 §

Villkor för lov
Bygglov får inte ges förrän föroreningarna är åtgärdade,  4 kap 14 § 1

Strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt,  4 kap 17 §
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Uppgifter om grundkartan

Ekan

2018-10-25 MSN

PLAN2017.3

2018-12-12 KF

2019-01-11

0481-P2019/1

ALTERNATIV MED 24 MODULER FÖRDELAT I LÄNGOR PÅ 4 HUS

AREA FASTIGHET CA 7500 KVM

40% BYA: 3000 KVM

MODUL ÄR CA 72 KVM + FRD(7,5KVM) = 79,5 KVM/MODUL

3000 KVM /79.5 KVM = FASTIGHETEN KAN BEBYGGAS MED CA 37 MODULER

Utfört av: Isabell Lilja Skanska Teknik 2020-09-24
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Teckenförklaring

Traktbeteckning

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Fastighetsytor

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm

Medelfel 201 mm - 500 mm

Medelfel > 500 mm

Planbestämmelser

Administrativytegräns

Administrativ- och egenskapsytegräns

<alla andra värden>

u# - KM - Allmännyttiga underjordiska ledningar

z# - KM - Allmännyttig {..}

Utskriven: 8 januari 2021
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Höjdgatan 26 
OXELÖSUND 

0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Johan Persson   
0155-381 01  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

 
 
 
Ställningstagande om kommunen ska äga eller hyra 
förskolebyggnad vid Peterslund  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Utifrån redovisad kostnadsjämförelse beslutar Kommunstyrelsen att ny förskola i 
Peterslund uppförs i egen regi innebärande att kommunen själv bygger och äger förskolan 
Kommunchefen ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag till start av 
investeringsprojekt Ny förskola Peterslund samt finansiering av detsamma  

2. Sammanfattning  
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23:e november (UN § 61, 2020-
11-23) att fastställa förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. 
Förslaget bygger på att verksamheten vid nuvarande Peterslundsskolan byggs om till en F-
6 skola och elevantalet utökas vad avser skoldelen. Förskolan som i dagsläget är 
lokaliserad till lokaler i Peterslundsskolan och kringliggande paviljonger planeras flyttas till 
en nybyggd förskola i markområde mellan Sundavägen och nuvarande Peterslundsskolan. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-25 att ställa sig bakom, godkänna 
och ge i uppdrag att slutföra påbörjad process om förenklat planförfarande för en 
förskolebyggnad på del av fastigheten Stjärnholm 5:37(KS §144, 2019-09-25). 
Markområdet bedöms som lämpligt för uppförande av en ny förskola och processen med 
förenklat planförfarande genom förhandsbesked möjliggör för kommuner att genomföra 
byggnation av samhällsnyttiga byggnader på ett mer förenklat sätt och för att erbjuda 
kommuner möjlighet till kortare ledtid vid byggnation av byggnader för samhällsnyttigt 
ändamål. 
Inom ramen för kommunens lokalberedningsprocess och investeringsprocess har 
Kommunstyrelseförvaltningen på Kommunstyrelsens uppdrag och sedan 2019 berett 
frågan om en ny förskola bör uppföras i egen regi eller om den bör uppföras och ägas av 
annan där kommunen sedan hyr förskolan. Det senare alternativet är aktuellt att värdera 
eftersom kommunen har stått inför en rad investeringar de senaste åren och kommer att 
stå inför en rad investeringar kommande år. Dessa investeringar kommer behöva 
finansieras via lån vilket ökar kommunens skuldsättning. I den slutliga värdering som ligger 
till grund för detta ärende har diskussioner förts med företaget NREP AB som i ”PM - 
 Vi kan hjälpa er skapa Sveriges bästa förskola, äldre-och trygghetsboende” dataerat 2020-
11-26 framför sitt erbjudande till kommunen. 
SKL Kommentus har för kommunernas räkning upphandlat ett ramavtal för avrop av 
förskolor. Förskolorna är nyckelfärdiga, håller hög kvalitet, är anpassade efter de 
pedagogiska krav som finns vid drift av förskoleverksamhet och finns i olika storlekar. Ett 
avrop enligt detta ramavtal minskar kostnaden för och tidsåtgången vid uppförande av ny 
förskola. 
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För att minska kostnaderna, pressa tidsplanen samt för att göra värdering likvärdig av 
alternativen att bygga i egen regi eller att annan bygger, äger och hyr ut förskolan till 
kommunen har värderingen gjorts utifrån byggnation av Flexators Pilabo D som ingår i 
Kommentus ramavtal. 
För att göra jämförelsen mellan de båda alternativen likvärdig har de kostnader som NREP 
AB tar på sig genom föreslagen gränsdragningslista värderats. Vidare har kommunens 
kostnader vid eget uppförande värderats utifrån genomsnittliga avskrivningstider på 
investeringen om 30 år och om 40 år. Kostnadsjämförelsen visar vid en genomsnittlig 
avskrivningstid om 30 år har förhyrning en lägre kostnad med 30 tkr per år, vid en 
genomsnittlig avskrivningstid om 40 år så får kommunen en årlig lägre kostnad med 370 tkr 
per år. 
SKR anger i skriften ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” från 2019 rekommendationer till 
kommunerna då de står inför beslut om eget uppförande av verksamhetslokal eller 
inhyrning av verksamhetslokal. Dessa vägs in i ärendet och det föreslagna beslutet till 
Kommunstyrelsen. 
Utifrån den i tjänsteskrivelsen redovisade kostnadsjämförelse och då hänsyn tas till SKR:s 
rekommendationer förslås Kommunstyrelsen besluta att ny förskola i Peterslund uppförs i 
egen regi innebärande att kommunen själv bygger och äger förskolan 
Kommunchefen föreslås vidare ges i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med 
förslag till start av investeringsprojekt Ny förskola Peterslund samt finansiering av 
detsamma 
 

3. Ärendet 
Utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 23:e november (UN § 61, 2020-
11-23) att fastställa förslag till ny förskole- och skolorganisation för Oxelösunds kommun. 
Förslaget bygger på att verksamheten vid nuvarande Peterslundsskolan byggs om till en F-
6 skola och elevantalet utökas vad avser skoldelen. Förskolan som i dagsläget är 
lokaliserad till lokaler i Peterslundsskolan och kringliggande paviljonger planeras flyttas till 
en nybyggd förskola i markområde mellan Sundavägen och nuvarande Peterslundsskolan. 
Skolorganisationsförslaget har föregåtts av en längre tids beredning vilken innefattat 
kommande investeringsbehov i lokaler. Beredningen har därmed omfattat 
Kommunstyrelsens verksamhetsområde och har krävt ställningstaganden i kommunens 
investeringsbudget.  
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2019-09-25 att ställa sig bakom, godkänna 
och ge i uppdrag att slutföra påbörjad process om förenklat planförfarande för en 
förskolebyggnad på del av fastigheten Stjärnholm 5:37(KS §144, 2019-09-25). 
Kommunstyrelseförvaltningen har i samarbete med Utbildningsförvaltningen bedömt att 
detta är det lämpligaste markområdet för uppförande av en förskolebyggnad i området 
Peterslund. Fastigheten (tomten) är tillräckligt ur storleksperspektiv och erbjuder fördelen 
att lokaliseringsmässigt vara i närhet till Peterslundsskolan. Eftersom aktuell detaljplan där 
fastigheten ingår inte medger byggnation av skola beslutade Kommunstyrelsen om ett 
förenklat planbesked med förfarande via sk förhandsbesked. Av nedan bild framgår den 
planerade platsen för uppförande av en ny förskola. 
 



 Tjänsteskrivelse 3(7) 

Datum   
2021-01-20  KS.2019.110    

 

 
Planerat markområde för ny förskola i Peterslund, del av fastighet Stjärnholm 5:37 

 
Inom ramen för kommunens lokalberedningsprocess och investeringsprocess har 
Kommunstyrelseförvaltningen på Kommunstyrelsens uppdrag och sedan 2019 berett 
frågan om en ny förskola bör uppföras i egen regi eller om den bör uppföras och ägas av 
annan där kommunen sedan hyr förskolan. Det senare alternativet är aktuellt att värdera 
eftersom kommunen har stått inför en rad investeringar de senaste åren och kommer att 
stå inför en rad investeringar kommande år. Dessa investeringar kommer behöva 
finansieras via lån vilket ökar kommunens skuldsättning. 
I beredningen har en rad olika alternativ värderats och dessa har återrapporterats till 
Kommunstyrelsen som informationer vid två tillfällen. I den slutliga värderingen har 
diskussioner förts med företaget NREP AB. Beredningen har syftat till att få fram en 
ekonomisk och verksamhetsmässig värdering av uppförande av en 6-8-avdelnings förskola 
(160 föreskoleplatser). 
SKL Kommentus har för kommunernas räkning upphandlat ett ramavtal för avrop av 
förskolor. Förskolorna är nyckelfärdiga, håller hög kvalitet, är anpassade efter de 
pedagogiska krav som finns vid drift av förskoleverksamhet och finns i olika storlekar. Ett 
avrop enligt detta ramavtal minskar kostnaden för och tidsåtgången vid uppförande av ny 
förskola.  
För att minska kostnaderna, pressa tidsplanen samt för att göra värdering likvärdig av 
alternativen att bygga i egen regi eller att annan bygger, äger och hyr ut förskolan till 
kommunen har värderingen gjorts av en av de förskolor som går att avropa enligt 
Kommentus ramavtal. Utbildningsförvaltningen har medverkat i och angett vilken av de 
olika alternativa förskolorna ramavtal som de verksamhetsmässigt anser är lämpligast av 
de alternativ som finns att avropa enligt Kommentus ramavtal. Valet har fallit på alternativet 
Flexators förskola Pilabo D. Förskolan rymmer det behov av förskoleplatser som finns i 
området Peterslund enligt Utbildningsnämndens beslutade förskole-/skolorganisation. 
Förskolan uppförs i två våningar och medger val av olika utformning exempelvis av 
mottagningskök eller tillagningskök. Nedan bild visar ett exempel på uppförande av 
Flexator Pilabo D. 
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Exempel uppförande av Flexator Pilabo D 

 
NREP AB lämnade sitt slutliga erbjudande till kommunen om de ska bygga, äga och sedan 
hyra ut förskolelokal till Oxelösunds kommun 2020-11-26. Erbjudandet framgår av ”PM - 
 Vi kan hjälpa er skapa Sveriges bästa förskola, äldre-och trygghetsboende” daterad 2020-
11-26 vilken bilägges tjänsteskrivelsen. Enligt denna erbjuder NREP AB att kommunens 
hyreskostnad, vid en 20 årig förhyrning för en uppförd förskola Flexator Pilabo D, årligen 
skulle vara 2 960 tkr. Därtill har NREP AB efter förhandlingar med 
Kommunstyrelseförvaltningen som en eventuell framtida hyresvärd åtagit sig att svara för 
kostnaderna för vissa fastighetsåtgärder. För att göra jämförelsen likvärdig har värdet av 
dessa fastighetsåtgärder uppskattats av Kommunstyrelseförvaltningen. Dessutom har en 
årlig driftskostnad exkl media uppskattats och tillförts såväl alternativet NREP bygger och 
äger och i alternativet om kommunen själv bygger och äger för att öka jämförelsen.  
 
Av nedan tabell framgår uppskattade kostnader enligt NREP AB:s erbjudande och enligt 
ovan gjorda antaganden: 
NREP AB bygger  
Hyra avtal (20 år) enligt 
PM 2020-11-26 2 620 000 
Driftkostnader/exkl 
media/år 1 022 736 
Driftkostnader som ingår i 
gränsdragningslistan -329 852 
Totala driftkostnader 
erbjudande NREP AB 3 312 884 

 
För att uppskatta kommunens kostnad vid valet att själva bygga och äga förskolelokalen 
har en uppskattning av investeringen gjorts till 48 000 tkr. För investeringen har det 
beräknats att kommunen behöver uppta lån om 40 000 tkr. Investeringen har sedan 
tilldelats två alternativa genomsnittliga avskrivningstider, en om 30 år och en om 40 år. 
Enligt gällande regelverk för komponentavskrivning ska, förenklat uttryckt, de ingående 
komponenterna i en investering tilldelas en avskrivningstid som reflekterar den beräknade 
livslängden hos komponenten. För att göra beräkningar av kostnaden för en investering är 
det gängse att tilldela investeringen en genomsnittlig avräkningstid för hela investeringen 
som sedan kostnaden kan beräknas fram utifrån. Därför har två exempel tagits fram enligt 
ovan. Nedan framgår de framräknade kostnaderna för investeringen:   
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Kommunen bygger och avskrivning 40 år 
Driftkostnader exkl media/år 1 022 736 
Avskrivningar på 40 år 1 200 000 
Intern ränta 720 000 
Totala driftkostnader - Eget 
ägande 40 år 2 942 736 

 

Kommunen bygger och avskrivning 30 år 

Driftskostnader exkl media/år 1 022 736 
Avskrivningar på 30 år 1 600 000 
Intern ränta 720 000 

Totala driftkostnader - Eget 
ägande 30 år 3 342 736 

 
När kostnaderna jämförs enligt de framräknade exemplen så kan konstateras att om 
avskrivningstiden sätts till 30 år på kommunens investering så är alternativet att NREP AB 
bygger, äger och hyr ut förskola Pilabo D till kommunen det billigaste alternativet. 
Skillnaden är 30 tkr per år. I exemplet där den genomsnittliga avskrivningstiden för 
investeringen satts till 40 år så är alternativet att kommunen själva bygger och äger 
förskolan det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet då kostnaden understiger 
hyresalternativet från NREP AB med 370 tkr per år. 
SKR lämnar i sin skrift ”Äga eller hyra verksamhetslokaler” från 2019 rekommendationer till 
kommunerna då de står inför beslut om eget uppförande av verksamhetslokal eller 
inhyrning av verksamhetslokal. I skriften sammanfattas de fördelar och nackdelar som 
finns med eget ägande, då extern part svarar för investeringen, då extern part svarar för 
investering och drift av verksamhet samt försäljning av verksamhetslokal. Nedan redovisas 
de fördelar och nackdelar som SKR redovisar för eget ägande samt då extern part svarar 
för investeringen och kommunen hyr fastigheten av den externa parten. 
 
 

 
Källa: SKR skrift Äga eller hyra verksamhetslokaler 2019, tabell 3 sid 26 
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Datum   
2021-01-20  KS.2019.110    

 

 
Källa: SKR skrift Äga eller hyra verksamhetslokaler 2019, tabell 3 sid 27 

Som framgår av utdraget ur SKR:s skrift har kommunen full rådighet och kontroll över 
tillgången då man äger själv och kommunen kan ta tillvara de mer fördelaktiga 
finansieringsvillkor som kommuner har tillgång till. Ansvaret för framtida underhåll faller på 
kommunen med krav på tillgång till den specialistkompetens som krävs för att driva 
tillgången. Vid det egna ägandet ansvarar också kommunen själv för 
investeringsprocessen och styrningen av densamma. Till det SKR framför i skriften leder 
det till att kommunens själv måste tillse att investeringsprocessen är effektiv. 
Då extern part svarar för investeringen behöver kommunens sannolikt inte ha tillgången till 
samma specialistkompetens som vid eget ägande och kommunen tar del av 
erfarenheterna hos en extern fastighetsägares erfarenheter. Till nackdelarna hör att 
kommunens mer fördelaktiga finansieringsvillkor inte utnyttjas och vinstmarginalen tilldelas 
extern part. Kommunen blir också under hyrestiden beroende av extern part.  
Förutsättningen för att NREP AB ska göra en överenskommelse med kommunen om 
byggnation och uthyrning av förskola är att företaget ges möjlighet att förvärva någon 
fastighet inom kommunens koncern. Därmed har förvärv av den fastighet där äldreboendet 
Sjötången idag är belägen och som ägs av Kustbostäder AB diskuterats mellan parterna. 
Ledningen för Kustbostäder har genom vd Per Alm varit införstådda i dessa diskussioner 
och grunden för diskussionen har utgjorts av värdering av fastigheten som genomförts av 
Kustbostäder AB. NREP AB erbjuder vid en eventuell förhyrning av förskola i Peterslund 
att köpa fastigheten där Sjötången är belägen för 50 mkr. Man är då också beredda att 
svara för eventuella renoveringar. Företaget är vidare vid en affär intresserade av att 
uppföra eventuellt tillkommande äldreboende i Oxelösund. Enligt nuvarande analys i 
kommunens lokalbehovsprocess skulle ett sådant behov eventuellt kunna finnas vid början 
av 2030. Dessa erbjudanden ingår i ”PM - Vi kan hjälpa er skapa Sveriges bästa förskola, 
äldre-och trygghetsboende” daterad 2020-11-26.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Tjänsteskrivelse 7(7) 

Datum   
2021-01-20  KS.2019.110    

 
Utifrån kostnadsjämförelserna och mot bakgrund av SKL:s rekommendationer ovan 
föreslås att kommunen själva bygger och äger förskolan i Peterslund. Kommunchefen 
föreslås därför ges i uppdrag att återkomma med förslag till start av investeringsprojekt Ny 
förskola Peterslund. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-20 
”PM - Vi kan hjälpa er skapa Sveriges bästa förskola, äldre-och trygghetsboende” från 
NREP daterad 2020-11-26 
Bilaga 1. Förslag till särskilda bestämmelser Altura Fastigheter Oxelösund förskola AB och 
Oxelösunds kommun 
”Äga eller hyra verksamhetslokaler”, SKR, 2019 
 
 
 
 
 
 
Johan Persson Magnus Petersson  
Kommunchef Ekonomichef  
 
  
 
 
Beslut till:  
Kommunchef (FÅ) 
Fastighetsekonom (FK) 
Kustbostäder AB (FK) 
NREP AB (FK) 
 

 



Vi kan hjälpa er skapa 
Sveriges bästa förskola, 
äldre- och trygghetsboende

Oxelösunds kommun

26 november, 2020
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Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP 3

Alturas och NREPs

bakgrund

• NREPs stora satsning inom samhällsfastigheter bedrivs under varumärket Altura och inleddes 2017

• I detta projekt kommer Altura vara fastighetsutvecklare, långsiktig ägare och hyresvärd

• Altura är ett relativt litet och snabbfotat team om cirka 10 personer med gedigen bakgrund från både drift av äldreomsorg, fastighetsutveckling, 

förvaltning och bolagsbyggande.  Bakom Altura står NREP med cirka 300 medarbetare och starka affärsområden inom logistik (Logicenters) och 

bostäder

Intresse för Oxelösunds 

kommun och 

summering av dialog 

hittills

• Samarbetet i Oxelösunds kommun är av strategisk vikt för Altura och kommer att bli ett viktigt referensobjekt i hur vi bygger nära samarbeten med 

kommuner och agerar samhällsbyggare

• Vi ser uppförandet av den viktiga och brådskande förskolan som central i vårt samarbete. För att vi ska få ekonomi i vår förvaltning vill vi dock se 

ett större samarbete från början där Altura förvärvar äldreboendet Sjötången. Senare för vi gärna dialog om att uppföra och äga kommunens 

nya äldreboende och samtidigt ställer om Sjötången till ett attraktivt trygghetsboende

NREPs investerare och 

ekonomiska kapacitet

• NREP AB förvaltar via fonder för närvarande fastigheter till ett värde om cirka 50 miljarder kronor, i september 2020 fanns ett 

investeringsutrymme om cirka 20 miljarder kronor

• Det finansiella kapitalet kommer främst från nordiska pensionsfonder såsom Första AP-fonden, kända finska institutioner, PFA Pension och DIP 

(Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse). Investerarna är av naturen långsiktiga 

• NREP har långa och mycket goda relationer med nordiska storbanker, bland annat Swedbank, SEB, Nordea och Danske Bank. Samtliga nämnda 

banker finansierar per idag andra fastigheter och projekt inom NREP

NREP AB

• NREP AB har organisationsnummer: 556706-4885 och har varit aktivt sedan 2006

• NREPs fondverksamhet är regleras av lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden står under tillsyn av svenska 

finansinspektionen. NREP AB, är en auktoriserad AIF – Förvaltare och har institutnummer 59009 hos Finansinspektionen

• NREPs investeringar görs genom olika fonder och bolag, därav finns det inte ett organisationsnummer som ger en rättvisande bild på hela NREPs 

finansiella styrka

Summering av vårt intresse för Oxelösunds kommun

ARBETSMATERIAL



Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

Oxelösund stärker sin balansräkning på flera sätt genom samarbetet med Altura

4

50

48

Renovering av Sjötången

Underhåll och renovering av förskola

98-?

Sälja Sjötången

?

?

Deltotal

Nybyggnation av förskola

Total

50-?

▪ NREP förvärvar Sjötången för 50 mSEK och frigör

utrymme för andra investeringar i kommunen

KommentarerÖverblick över möjlig påverkan på Oxelösunds balansräkning, mSEK

▪ NREP kommer ansvara och bära risken samt

investering för att göra nödvändiga renoveringar i

Sjötången

▪ NREP gör utveckling av ny förskola, vilket kommunen

kan undvika

▪ NREP ansvarar för yttre underhåll och större

renoveringar

ARBETSMATERIAL



Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

NREP har vilja, kunskap och resurser för att lösa utmaningar i samhället

5

Bostäder Samhällsfastigheter Logistik

Unga vuxna som flyttar in till de nordiska 

huvudstäderna har svårt att hitta prisvärda 

bostäder.

En historiskt kraftig befolkningstillväxt sätter 

press på samhället att erbjuda sina central 

samhällsservice. Till följd av de 

demografiska förändringarna krävs nu en 

kraftig utbyggnad av befintligt bestånd av 

samhällsfastigheter, för att tillgodose det 

stora och kraftigt växande behovet.

Det moderna samhället och ekonomin kräver 

en allt större mängd logistiktjänster för att 

fungera och växa, men i Norden är behovet 

av fastighetsinfrastruktur och tjänster för att 

stödja den tillväxten kraftigt undervärderad

+10 år kö för att få ett 

hyreskontrakt i Stockholm

>40% av Sverige kommuner har brist på 

äldreboendeplatser

Det råder brist på flexibla logistikfastigheter i 

vilka kunderna tillåts växa över tid

NREP möter den växande efterfrågan av 

flexibla och sociala boendelösningar i 

nordiska storstäder.

Altura är en partner till kommuner för att 

möta det växande behovet av samhälls-

fastigheter, med primärt fokus på äldre-

boenden, skolor och förskolor av hög kvalitet.

Logicenters är den största ägaren och utvecklaren 

av modern logistik i Norden och erbjuder 

hyresgäster fastigheter att utvecklas i, i centrala 

kommunikationsnoder i hela Norden.
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ORGANISATION

6

Altura äger, förvaltar och 

utvecklar samhällsfastigheter 

med primärt fokus på 

äldreboenden, förskolor och 

skolor. 

Vår vision är att som 

fastighetsutvecklare bygga upp 

ett långsiktigt bestånd och vara 

den självklara partnern till såväl 

offentliga som privata 

operatörer och hyresgäster. 
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Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

Sverige står inför ett kraftigt investeringsbehov av skolor och särskilda boendeformer för äldre där ett ökat 
samspel mellan den offentliga och privata sektorn kan vara en del av lösningen

Källa: SKR, Finansdepartementet 7

1,000 nya 

skolor på 10 år

500 nya 

vårdboenden

Sveriges befolkning växer, till stor del på grund av ett högt 

barnafödande och migration, vilket kommer att öka antalet unga som 

ska gå i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vi ser en fortsatt 

urbaniseringstrend.

Skola och utbildning uppgår till nästan 40% av kommuners budget 

och dess andel av den totala budgeten har ökat kraftigt sedan 2010

Många av de skolor som byggdes under 60- och 70-talet står inför 

stora renoveringsbehov

Till och med 2030 väntas den äldre delen av befolkningen, de i störst 

behov av omsorg, fördubblas. Redan idag har 40% av Sveriges 

kommuner en brist på särskilt boende för äldre

Äldreomsorg uppgår till nästan 20% av kommuners budget med en 

ökad andel för varje år

Det befintliga beståndet är i kraftigt behov av utbyte och renovering 

eftersom de inte uppfyller dagens krav, vilket ökar det framtida 

behovet ytterligare 

Altura bygger smarta kvadratmeter och bidrar med 

utbildningslokaler som är dimensionerade för att skolans resurser kan 

fokusera på att bedriva kvalitativ undervisning och möjliggöra öppna 

och trygga mötesplatser

En ständigt föränderlig demografi ställer krav på flexibilitet i 

utformningen. En bra skollokal kan nyttjas även på kvällstid och 

anpassas för ett skiftande behov över tid. Därigenom bidrar en bra 

skola inte bara till framtidens kunskap, utan till en ökad 

resurseffektivitet i samhället och minskad klimatpåverkan.

Altura bygger och förvaltar vård- och omsorgsboenden som 

kännetecknas av hemlika miljöer och utgår från behoven av de 

boende, de arbetande och de besökande

Vi bygger effektiva planlösningar anpassade för en ekonomiskt 

hållbar drift och som tillåter verksamheten att fokusera på sin kärna 

– att erbjuda omsorg för de boende 

Vår vision är att som fastighetsutvecklare bygga upp ett långsiktigt 

bestånd och vara den självklara partnern till såväl offentliga som 

privata operatörer och hyresgäster
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Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP
1) Enligt info från Futurum och SISAB 2) Exkl. köp av mark

ALTURA OXELÖSUND

Projektkostnad referensförskolor (exkl. köp av mark)1

▪ Futurum

- Total projektkostnad: 32 000 000 SEK

- 5 avdelningar → 90 barn

- Projektkostnad/barn: ~350 000 SEK

- Miljöbyggnad nivå Silver

▪ SISAB #1

- Total projektkostnad: 28 000 000 SEK

- 5 avdelningar → 90 barn

- Projektkostnad/barn: ~310 000 SEK

▪ SISAB #2

- Total projektkostnad: 67 000 000 SEK

- 12 avdelningar → 216 barn

- Projektkostnad/barn: ~310 000 SEK

- Miljöbyggnad nivå Silver

▪ SISAB #3

- Total projektkostnad: 43 000 000 SEK

- 6 avdelningar → 126 barn

- Projektkostnad/barn: ~340 000 SEK

- Miljöbyggnad nivå Silver

▪ Altura

- Total projektkostnad2: 43 000 000 SEK

- 12 avdelningar → 160 – 180 barn

- Projektkostnad/barn: ~270 000 – 240 000 SEK

- Miljöbyggnad nivå Silver

Byggnadsspecifikationer

Altura bygger effektivt och med hög kvalitet

23

SISAB #1

30

Futurum SISAB #2 SISAB #3

29

Altura

32

37

Snitt: 32 211

Tusen SEK/BTA
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Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

ALTURA OXELÖSUND

Konceptbeskrivning

▪ Total projektkostnad (inkl. köp av mark): ca 46 000 000 SEK

- 1 843 kvm BTA (1716 LOA)

- 160 – 180 barn

→ 290 000 – 256 000 SEK/barn

▪ Årshyra: 2 960 100 SEK

- 160 – 180 barn

→ 18 500 – 16 400 SEK/barn

Projektspecifikationer

Förskola – Flexator Pilabo D

Produktspecifikationer

▪ 12 avdelningar, 2 våningar

▪ Solavskärmning

▪ Solcellsanläggning

▪ Tillagningskök

▪ Golvvärme

▪ Miljöbyggnad nivå Silver
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Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

Kolada indikerar att Oxelösund ligger i de högre spannet för kostnad per brukare i 
Södermanland

12
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Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

Högre kvalitet och bättre ekonomi för kommunen är målet

Källa: SKR, Finansdepartementet 13

Högre kvalitet i ett 

modernt äldreboende 

och kommunens nästa 

trygghetsboende

Bättre ekonomi

▪ Alturas förvärvar Sjötången och uppför kommunen nästa äldreboende, varpå Sjötången 

kan konverteras till ett behövt trygghetsboende som möjliggör flyttkedjor för kommunen

▪ Det blir ett modernt äldreboende, effektivt utformat med investeringar i de delar som ger 

mest, såsom utemiljö, välinvesterade gemensamhetsutrymmet och kvadratsmarta 

boendelägenheter

▪ Förvärv av Sjötången frigör kapital

▪ Moderna äldreboenden möjliggör en mer effektiv drift ur ett personalperspektiv

▪ Altura har erfarenhet att utforma äldreboenden effektivt ur ett hyresperspektiv – vi 

fokuserar på att skapa kvadratmeter med kvalitet, inte att maxa kvantitet

▪ Vi har erfarenhet av att utforma effektiva offentliga upphandlingar tillsammans med 

kommunen

ARBETSMATERIAL



Notes EN DEL AV NREPEN DEL AV NREP

Bättre ekonomi kan möjliggöras på flera sätt

14

Mer effektiv utifrån personal

▪ Per boende är generellt sett cirka 80% av totalkostnaden personalkostnad

▪ Exempel från en kommunal undersökning i Trelleborg visade att storlek och utformning spelar stor roll för 

totalkostnad per boende, mindre och ineffektivt utformade (t.ex. mindre avdelningar) har från 10-30 % 

högre kostnader per boende

▪ Större och moderna äldreboenden har möjlighet att utformas för att möjliggöra en effektiv drift

▪ Exempelvis skulle 10% besparing (antar ~1 000 000 SEK/boende i totalkostnad för Oxelösund enligt 

Kolada) för ett äldreboende med 60 platser bli cirka ~6 mSEK/år

Mer effektiv utifrån att 

bygga kvadratsmart

▪ Flera privata utvecklare har byggt äldreboenden åt kommuner senare åren med konkurrenskraftig kvm-

hyra – dock har hyran per vårddygn blivit väldigt hög jämfört med vad som är möjligt, exempelvis

▪ Ale – 650 SEK/vårddygn

▪ Mönsterås: ~600 SEK/vårddygn

▪ Altura utvecklar ett äldreboende åt Heby kommun, där är vårddygnshyran ~400 SEK/vårddygn, där vi 

tillsammans med kommunen omprioriterade utrymmen till mer kvalitativa ytor

▪ Nischer i korridorer, omklädningsrum (för många skåp/storlek), ineffektiv utformning av 

boendelägenhet

▪ Samtidigt la vi till ett SPA-rum och sparade ändå 10% yta

Mer effektiv byggnad utifrån 

att bygga ekonomiskt

▪ Altura har erfarenhet att upphandla entreprenad för uppförande av äldreboenden från flera projekt, både 

genom att arbeta tillsammans med en kommun och utforma ett upphandlingsunderlag enligt LOU samt 

privat upphandling

▪ Det kan handla om smarta materialval, rätt antal teknisk utrustning (t.ex. tvättmaskiner etc.)
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Bättre totalekonomi på upp till 7,4 miljoner kronor per år för kommunen kan 
möjliggöras genom uppförande av ett nytt äldreboende

Källa: Kolada, Svefa värdeutlåtande gällande Sjötången 15

Totalkostnad per brukare 

och dag

Hyra per brukare och dag

Mer effektiv byggnad utifrån 

att bygga ekonomiskt

2.386
2.725

344 400 +16%

(+56)

Sjötången Nytt äldreboende

2.381
1.986 -17%

(-395)

▪ Utbyggnad av ett nytt

äldreboende skulle kunna

leda nettobesparing på upp

till ~340 kronor per brukare

och dygn, vilket är circa 124 

tusen kronor om året och 7,4 

miljoner för 60 brukare

- Effekt av höjning av hyra

med 56 och möjlig

besparing genom att nå

rikets snitt i totalkostnad

med 395 kronor lägre

kostnad per brukare

▪ Centralt i nybyggnationen är

att verksamheten är med och 

kan planera samt uppdatera

hur driften görs kvalitativt

och ekonomiskt

▪ Kommunen möjliggör

samtidigt en gradvis ökning

av platser för äldreboende

Slutsatser
Oxelösund 

snitt

ARBETSMATERIAL
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Kontaktuppgifter

16

Carl-Adam von Schéele, kommersiellt ansvarig Altura

casc@nrep.com

070 – 271 43 31

Andreas Nisser, affärsutveckling Altura

anni@nrep.com

073 – 365 00 44

Besöksadress: 

Altura Fastigheter/NREP

Regeringsgatan 25, 11tr

111 35 Stockholm  Sweden

www.alturafastigheter.se
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER 

1 Hyresobjektet 

1.1 Hyresobjektets användning 

Hyresobjektet hyrs ut för bedrivande av verksamhet med inriktning enligt vad som 
beskrivs nedan: 

Förskola 

Det är ett absolut krav att inom/från Hyresobjektet inte bedrivs någon annan 
verksamhet än den ovan avtalade verksamheten utan Hyresvärdens skriftliga tillstånd.  

Hyresgästen får inte under några omständigheter bedriva sin verksamhet på sådant sätt, 
att andra hyresgäster drabbas av störning eller olägenhet eller så att fastighetens värde 
minskar. Hyresgästen är ansvarig för Hyresvärdens eventuella skadeståndsskyldighet 
gentemot tredje man till följd av Hyresgästens verksamhet. Hyresgästen ska hålla 
Hyresvärden ekonomiskt skadeslös för all skada som Hyresvärden kan komma att 
orsakas genom Hyresgästens verksamhet såsom exempelvis krav på hyresnedsättning 
och skadestånd från annan hyresgäst. 

1.2 Hyresobjektets omfattning och tillträde 

Hyresvärden ska på fastigheten [FASTIGHETEN] (”Fastigheten”) låta uppföra en byggnad 
(”Byggnaden”). Byggnadens omfattning har markerats i bilagda ritningar, Bilaga 2 
(Ritning). Den del av Byggnaden som ska förhyras av Hyresgästen ska utgöra ca [1 843] 
kvm BTA i två våningsplan och bestå av de gemensamhetsutrymmen och 
verksamhetsutrymmen som krävs för hyresgästens verksamhet (”Hyresobjektet”). 

Hyresgästen ska tillträda Hyresobjektet den dag Hyresobjektet är färdigställt (slutbevis 
eller intermistiskt slutbevis för Byggnaden måste ha erhållits) och slutbesiktigat med 
godkänt resultat (”Tillträdesdagen”). Tillträdesdagen beräknas preliminärt infalla 10 
månader efter att erforderligt bygglov för att uppföra Byggnaden vunnit laga kraft och 
startbesked erhållits. Hyresvärden ska meddela Hyresgästen definitiv tillträdesdag så 
snart det är möjligt. 

Tillträdesdag ska oavsett vad som stadgas ovan infalla senast 20xx-xx-xx. 

För färdigställande av inredning, egna hyresgästanpassningar och egna installationer 
etc. har Hyresgästen rätt till förhandstillträde av Lokalen i enlighet med vad som stadgas 
i Bilaga X, Projektbilaga. Detta under förutsättning att det inte påverkar Hyresvärdens 
arbeten i lokalen och att Hyresvärdens projektledare godkänner detta samt att 
Hyresgästen vid alla tillfällen följer de regler som gäller på arbetsplatsen.  

Hyresgästen är väl medveten om att på Tillträdesdagen kan vissa ombyggnadsarbeten 
återstå att utföra. Hyresgästen, som är väl insatt i planeringen och kommer att vara 
delaktig i den fortsatta planeringen, ska utan krav på nedsättning av hyran eller annan 
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ersättning tåla de hinder och men i nyttjanderätten som kan bli följden av att arbetena 
genomförs. 

Hyra ska erläggas av Hyresgästen från och med Tillträdesdagen i enlighet med punkt 2.1 
nedan. Hyran inklusive tillägg ska beräknas i enlighet med vad som anges nedan i 
punkt 2. 

1.3 Hyresobjektets utformning 

Hyresobjekt kommer att uppföras i enlighet med specifikationen i Bilaga 5 (Teknisk 
beskrivning) och ritningarna i Bilaga 2. Hyresgästen är beställare av entreprenaden som 
specificeras i bilaga 5. Hyresgästen ska sedan överlåta entreprenadkontraktet till 
Hyresvärden. Hyresgästens godkännande ska inhämtas vid ändringar i entreprenaden. 
Hyresvärden har dock rätt att utföra sådana ändringar av entreprenadensom är 
betingade av byggnadstekniska eller liknande skäl eller som påkallas av myndigheter 
förutsatt att detta inte påverkar Hyresgästen och/eller Lokalens 
funktion/användningsområde.  

Hyresvärd och Hyresgäst utser var sitt ombud som har fullmakt att ingå bindande avtal 
i projektrelaterade frågor för Hyresvärdens respektive Hyresgästens räkning i samband 
med Hyresgästanpassningarna av Lokalen. Parternas ombud framgår av Bilaga X 
Projektbilaga.  

Efter föregående skriftliga godkännande från Hyresgästen kan ÄTA kostnader påföras 
Hyresgästen i enlighet med vad som överenskommits i Bilaga X Projektbilaga.  

 

1.4 Ombyggnader under hyrestiden 

Hyresgästen ansvarar efter Tillträdesdagen för och bekostar samtliga 
hyresgästanpassningar av Hyresobjektet samt ansvarar för och bekostar samtliga övriga 
åtgärder enligt nedan.  

Hyresgästen får endast med Hyresvärdens skriftliga medgivande och enligt av 
Hyresvärden på förhand granskade och skriftligen godkända ritningar samt med 
anlitande av entreprenör som Hyresvärden godkänt vidta ombyggnads-, installations-, 
inredningsarbeten eller andra ändringar inom Hyresobjektet. Lämnar Hyresvärden sitt 
medgivande, är det likväl Hyresgästens skyldighet att tillse att bygglov m.fl. nödvändiga 
tillstånd föreligger innan ombyggnadsarbetena påbörjas. 

Det åligger Hyresgästen att utföra arbetena på sådant sätt och under sådana tider att 
övriga hyresgästers verksamhet inte störs. Hyresgästen ska i god tid före arbetets 
påbörjande informera Hyresvärden samt övriga berörda hyresgäster om tidplanen för 
arbetena och dess omfattning. 

För det fall ovan nämnda arbeten påverkar Fastighetens tekniska installationer ska 
Hyresgästen svara för de kostnader som uppstår i samband med dessa. Hyresgästen ska 
även ombesörja och bekosta upprättande/revidering av relationshandlingar för berörd 
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del av Fastigheten/Byggnaden samt efter genomförande överlämna sådana handlingar 
i original till Hyresvärden. Om så ej sker inom en månad efter det att arbetena 
färdigställts äger Hyresvärden rätt att ombesörja upprättande/revidering av 
relationshandlingar på Hyresgästens bekostnad. 

De åtgärder som Hyresgästen ska utföra enligt ovan ska vid färdigställandet besiktigas 
av Hyresvärden på Hyresgästens bekostnad. Besiktningsman utses av Hyresvärden. Det 
åligger Hyresgästen att utan dröjsmål och på egen bekostnad åtgärda besiktnings-
mannens anmärkningar beträffande Hyresgästens ombyggnadsåtgärder eller andra 
förändringar. Åtgärdade anmärkningar ska godkännas av besiktningsman vid 
efterbesiktning som Hyresgästen betalar. Vid besiktning ska protokoll upprättas och 
undertecknas av parterna. 

Hyresgästen är ansvarig för Hyresvärdens eventuella skadeståndsskyldighet gentemot 
tredje man till följd av Hyresgästens ombyggnadsarbeten. Hyresgästen ska hålla 
Hyresvärden skadeslös för all skada som Hyresvärden kan komma att orsakas genom 
Hyresgästens ombyggnadsarbeten, såsom exempelvis krav på hyresnedsättning och 
skadestånd. 

1.5 Underhåll och skötsel av Hyresobjektet 

Hyresvärdens och Hyresgästens ansvar för underhåll, tillsyn, skötsel och utbyte framgår 
av Bilaga 4 (Gränsdragningslista). I det fall en specifik utrustning eller specifikt föremål 
inte finns upptagen i Bilaga 4 ska de generella principer för ansvarsfördelning som 
framgår av bilagan gälla. Hyresgästen ska ansvara för och bekostar underhåll och 
reparationer av Hyresgästens egen inredning, utrustning samt egna installationer 

Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till Hyresobjektet för att utöva 
nödvändig tillsyn eller utföra underhålls- och/eller förbättringsåtgärder som inte kan 
uppskjutas utan skada. Därutöver har Hyresvärden rätt att få tillträde till Hyresobjektet 
för mindre brådskande underhållsåtgärder för vilka Hyresvärden svarar. Hyresvärden 
ska i god tid underrätta Hyresgästen om när och under vilken tid arbete ska utföras. 

1.6 Hyresgästens ansvar avseende vissa installationer 

1.6.1 Fettavskiljare 

För det fall myndigheterna ställer krav på att fettavskiljare ska finnas installerad för 
Hyresgästens verksamhet, ska Hyresgästen ombesörja och bekosta installation av 
fettavskiljare enligt de krav som gäller från myndigheterna vid detta avtals tecknande. 
Hyresgästen ska teckna erforderligt tömningsavtal enligt myndigheternas krav.  

Erforderligt underhåll och utbyte samt övrig skötsel och drift av fettavskiljare, åvilar 
Hyresgästen. 

Om myndigheterna framställer krav på installation av fettavskiljare och Hyresgästen inte 
efterkommer myndigheternas föreläggande äger Hyresvärden rätt att på Hyresgästens 
bekostnad installera fettavskiljare. 
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1.6.2 Sotning imkanaler 

Hyresvärden ombesörjer sotning av imkanaler på Hyresgästens bekostnad. Hyresgästen 
ska tillse att fettfilter i frånluften, monterade ovan stekbord, rengöres regelbundet och 
ansvarar i övrigt för det som framgår av gränsdragningslistan i Bilaga 4. 

1.6.3 Backup-system för mediaförsörjning 

För det fall avbrott i mediaförsörjningen allvarligt kan påverka Hyresgästens verksamhet 
uppmanas Hyresgästen att säkerställa att denne har tillräckliga backup-system härför. 
Innan installation av sådant backup-system sker ska Hyresvärden meddelas skriftligen. 
Det åligger Hyresgästen att ansvara för att eventuell reservkraft kontinuerligt testas. 

1.7 Nedsättning av hyra 

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran eller annan ersättning för hinder och 
men i nyttjanderätten till följd av att Hyresvärden låter utföra arbete för att sätta 
Hyresobjektet i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll inom Hyresobjektet 
eller Fastigheten i övrigt, eller annat arbete som särskilt anges i detta Hyresavtal. Det 
åligger dock Hyresvärden att i god tid underrätta Hyresgästen om arbetets art och 
omfattning samt när och under vilken tid arbetena ska utföras. Hyresvärden ska i 
möjligaste mån minimera störningar för Hyresgästen när angivna åtgärder vidtas. 

1.8 Miljö 

Hyresgästen ska förutom att följa bestämmelserna i Miljöbalken (1998:808) informera 
Hyresvärden i de fall man bedriver hälso- och miljöfarlig verksamhet samt om 
iakttagelser rörande Fastigheten som kan vara av betydelse för miljö eller hälsa. 

I Hyresobjektet råder ett generellt rökförbud och det åligger Hyresgästen att tillse att 
detta efterlevs. 

Hyresgästen ska under hyrestiden följa de anvisningar som Hyresvärden lämnar för 
hantering av avfall, farligt avfall och kemiska produkter. 

Hyresgästen ska samråda med Hyresvärden i frågor om val av bygg- och 
inredningsmaterial, teknisk utrustning för fasta installationer, vid ombyggnader m.m. 
som sker genom Hyresgästens försorg samt lämna Hyresvärden erforderlig 
miljöinformation. Endast byggvarudeklarerade produkter ska användas. 

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga tillstånd inom Hyresobjektet förvara 
produkter eller materiel, som kan framkalla skada på person eller egendom, eller som 
kan föranleda förhöjd försäkringspremie för fastighetsägarens fastighetsförsäkring eller 
inverka menligt på försäkringsskyddets giltighet eller omfattning.  

Hyresgästen ansvarar för att eventuella centrala köldmedieanläggningar som 
Hyresgästen vid var tid använder i sin verksamhet uppfyller samtliga krav som 
Miljöbalken och med stöd av Miljöbalken utfärdade föreskrifter uppställer. Detta 
innebär bland annat att Hyresgästen för dessa anläggningar är skyldig att tillse att regler 
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för anmälan, årlig kontroll och rapportering till myndigheter efterföljs. Hyresgästens 
ansvar omfattar även underhåll, erforderligt utbyte, nyinstallation av 
köldmedieanläggning etc. och anmälan därav. Kostnad och tillstånd etc. för detta ska 
hanteras av Hyresgästen.  

Hyresvärden har rätt att följa upp mediaförbrukning (el, värme, vatten) i Byggnaden. 
Detta är ett led i Hyresvärdens miljöarbete och krävs för att utföra energideklaration. 
Båda Parter ska stäva efter en minskning av Lokalens och fastighetens miljöpåverkan. 
Båda Parter ska köpa förnybar eller klimatneutral energi för uppvärmning och kyla samt 
el.   

Vid Hyresgästens upptäckt av, på Fastigheten eller i Hyresobjektet, förorening eller 
annat ämne som kan innebära risk för skada eller olägenhet för hälsa eller miljö ska 
Hyresgästen omedelbart skriftligen meddela Hyresvärden om detta. 

1.9 Hyrestid 

Hyresavtalet ska löpa under en period om 20 år från och med Tillträdesdagen. 
Tillträdesdag är preliminärt angiven till 20xx-xx-xx (”Preliminära Tillträdesdag”). Den i 
Kontraktet angivna tillträdesdagen är preliminär. Hyresgästen är sålunda införstådd 
med och accepterar att förändring av tillträdesdagen kan komma att inträffa varvid 
datumet för hyrestidens slut ska justeras till det månadsskifte som infaller närmast efter 
det att hyrestiden löpt under den tid som anges i Kontraktet.  

2 Hyra och tillägg 

2.1 Hyra 

Bashyran och tillägg ska betalas från och med Tillträdesdagen. Bashyran jämte i detta 
Hyresavtal angivna tillägg ska erläggas i förskott utan anfordran, senast sista vardagen 
före varje kalenderkvartals början.  

Bashyran ska bestämmas utifrån ett kvm-pris om 1725 kr/kvm LOA och år 
(”Kvm-Priset”) multiplicerat med antalet kvm LOA inom Hyresobjektet enligt 
uppmätning utförd enligt nedan. [Kommentar: Belopp att fastställas efter genomförd 
upphandling.] 

I syfte att fastställa årlig bashyra ska Hyresobjektets yta mätas och fastställas före 
Tillträdesdagen. Hyresobjektets yta ska mätas som LOA och enligt Svensk Standard SS 
21054:2009. Hyresvärden ska stå kostnaderna för sådan mätning. 

Den totala bashyran är uppskattad till 2 960 100 kr per år, baserat på Pilarbo D som är 
[1716] kvm LOA. 

Det ovan angivna Kvm-Priset är baserat på en total entreprenadkostnad för uppförandet 
av Byggnaden om 19 235 kr/kvm [BTA] (den ”Preliminära Byggkostnaden”). Respektive 
part ska i samband med Hyresgästens tillträde av Hyresobjektet eller, om tillämpligt, vid 
den senare tidpunkt då den faktiska entreprenadkostnaden för uppförandet av 
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Byggnaden enligt ingånget entreprenadavtal slutligt har fastställts (den ”Slutliga 
Byggkostnaden”) äga rätt att påkalla en justering av Kvm-Priset enligt följande. 

Om den Slutliga Byggkostnaden överskrider eller underskrider den Preliminära 
Byggkostnaden ska den procentuella förändringen mellan den Preliminära 
Byggkostnaden och den Slutliga Byggkostnaden i motsvarande mån öka respektive 
sänka det ovan angivna Kvm-Priset genom att hyran ökar med 70SEK/kvm LOA för varje 
1 000 000 SEK som projektkostnaden ökar. Om entreprenadsumman däremot skulle ha 
minskat ska hyran minskas med 30SEK/kvm LOA. 

Eventuell justering av det ovan angivna Kvm-Priset ska fastställas i ett tilläggsavtal till 
detta Hyresavtal.  

2.2 Index 

Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex (totalindex 
med 1980 som basår) tillägg till bashyran utgå med en viss procent på bashyran enligt 
nedanstående grunder. 

Bashyran anses vara anpassad till indextalet för oktober månad 2020, vilket ska utgöra 
bastal för indexeringen. 

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska 
tillägg utgå med det procenttal varmed indextalet höjts i förhållande till bastalet, dock 
lägst 2%. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexhöjningen, varvid 
hyreshöjningen beräknas på basis av den procentuella höjningen mellan bastalet och 
indextalet för respektive oktobermånad.  

Hyresförändringen sker alltid från och med den 1 januari efter det att oktoberindex har 
föranlett omräkning. 

2.3 Fastighetsskatt 

Hyresgästen ska samtidigt med bashyran till Hyresvärden erlägga ersättning för sin 
andel av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt för den taxeringsenhet där 
Hyresobjektet är belägen. Andelen beräknas såsom Hyresobjektets area dividerad med 
den totala uthyrningsbara arean i den taxeringsenhet där Hyresobjektet är belägen 
(andelstal).  

Fastigheten inom vilken Hyresobjektet är beläget har en preliminärt beräknad total 
uthyrningsbar area om ca [1716] kvm. Hyresobjektets area uppgår preliminärt till [1716] 
kvm, vilket för närvarande ger ett andelstal om [100] %. 

Medför allmän eller särskild fastighetstaxering under hyrestiden att fastighetsskatt 
uppkommer eller ändras ska Hyresgästen betala à conto den preliminärt beräknade 
fastighetsskatt som belöper på Hyresobjektet. Så snart nytt beslut om fastighetstaxering 
fastställts, ska mellanskillnaden mellan den beslutade fastighetsskatten som belöper på 
Hyresobjektet och vad som debiterats Hyresgästen regleras mellan parterna.  
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Enligt de regler som gäller vid Hyresavtalets tecknande utgör ersättningen för den andel 
av fastighetsskatten som belöper på Hyresobjektet vid hyrestidens början [0] kr per år. 
Hyresvärden kommer att vid kommande taxering av Fastigheten och därpå följande 
omtaxeringar av Fastigheten eftersträva lägsta möjliga taxeringsvärde. 

2.4 Avfallshantering 

Sophämtning ombesörjs och bekostas av Hyresgästen. Hyresgästen ska sköta sin 
hantering av avfall så att det inte orsakar olägenheter för andra hyresgäster eller tredje 
man. Hyresgästen ska tillse att avfall hanteras i enlighet med vid varje tid gällande 
bestämmelser meddelade enligt författning eller av Hyresvärden. Hyresgästen svarar 
för eventuella kostnader för anpassning av sophanteringssystem i Hyresobjektet samt 
Hyresvärdens eventuella kostnader för inrättande, drift och underhåll av den 
gemensamhetsanläggning som ska inrättas för avfallshantering. Hyresgästen har även 
att informera sina anställda och anlitade entreprenörer om gällande avfalls- och 
miljöbestämmelser. Miljöfarligt avfall som ej kan tas om hand i miljöstationen ska av 
Hyresgästen destrueras alternativt deponeras enligt gällande miljöskyddsföreskrifter på 
Hyresgästens egen bekostnad. Industrisopor samt skrymmande och brandfarligt avfall 
och föremål ska utan dröjsmål borttransporteras av Hyresgästen på dennes bekostnad. 
Sådana avfall, exempelvis möbler, pallar etc. får ej ställas upp på allmänna inre eller 
yttre ytor. 

2.5 Moms 

Frivillig skattskyldighet 

Hyresvärden upplåter Hyresobjektet med frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt 
(moms). 

Momsen ska erläggas samtidigt som avtalad hyra och ska beräknas på avtalat 
hyresbelopp jämte, i förekommande fall, på, enligt vid varje tillfälle gällande regler för 
moms på hyran, tillägg och andra ersättningar enligt Hyresavtalet och dess bilagor.  

Investeringsmoms 

Hyresgästen är skyldig att upplysa Hyresvärden om ny-, till- eller ombyggnation som 
Hyresgästen vidtar i, eller planerar att vidta i, Hyresobjektet då åtgärden kan komma att 
omfattas av mervärdesskattelagens bestämmelser om jämkning. Hyresgästen ska lämna 
meddelande om kostnaden för den utförda/planerade åtgärden, vad den ingående 
momsen har uppgått/kommer uppgå till samt hur Hyresgästen har hanterat/avser att 
hantera ingående moms hänförlig till den aktuella åtgärden.  

Om Hyresgästen underlåter att lämna uppgift om utförda åtgärder på Hyresvärdens 
skriftliga begäran ska Hyresgästen stå för eventuella kostnader för investeringsmoms 
som uppkommer med anledning av Hyresgästens underlåtelse. 
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Hyresgästens agerande 

Om Hyresvärden på grund av Hyresgästens agerande eller försummelse – så som 
förändrad verksamhet, upplåtelse av Hyresobjektet helt eller delvis i andra hand (även 
upplåtelse till kommunalt bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms eller 
på annat sätt förlorar avdragsrätt för ingående moms till följd av reglerna i 
mervärdesskattelagen eller på annat sätt begränsas i sin möjlighet att debitera moms 
ska Hyresgästen fullt ut ersätta Hyresvärden för den uppkomna skadan. Hyresgästen ska 
även framgent hålla Hyresvärden skadeslös i förhållande till den kostnadsökning 
Hyresvärden drabbas av på grund av Hyresgästens agerande eller försummelse.  

2.6 Bevakning & låsanordningar 

Hyresgästen ansvarar för att Hyresobjektet är utrustad med för verksamheten 
erforderliga lås-, larm- och säkerhetssystem. Hyresgästen ska samråda med 
Hyresvärden innan installation vidtas. Hyresgästen ska iaktta de säkerhetsföreskrifter 
som Hyresvärden utfärdar beträffande låsning av dörrar mm. Hyresgästen ansvarar 
under hyresförhållandet för säkert handhavande av nycklar och eventuella passerkort 
till Hyresobjektet och Fastigheten.  

2.7 Skadegörelse 

Hyresvärden ansvarar för utbyte av vissa poster i enlighet med gränsdragningslista, 
Bilaga X. Detta ansvar gäller förslitningsskador orsakade av normalt slitage och ålder. 
Ansvar för skador orsakade av åverkan, felaktig hantering eller oaktsamhet ligger på 
Hyresgäst. Hyresgäst har fortsatt fullt ansvar samt tar kostnad för att uppfylla egna 
försäkringskrav samt verksamhetens krav från myndighet eller räddningstjänst, även om 
dessa krav förändras över avtalstidens gång. 

 

2.8 Städning 

Det åligger Hyresgästen att ombesörja och bekosta all städning av Hyresobjektet. 

 

3 Övriga bestämmelser 

3.1 Myndighetskrav 

Hyresvärden ansvarar för att Hyresobjektet på Tillträdesdagen uppfyller samtliga vid 
Avtalsdagen gällande fastighetstekniska myndighetskrav som krävs för att 
Hyresobjektet ska kunna användas för avsett ändamål. Hyresgästen ansvarar för att 
inhämta samtliga av de tillstånd som krävs för Hyresgästen att bedriva sin verksamhet. 

Hyresgästen ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som 
myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd av från dagen efter Tillträdesdagen 
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gällande och framtida lagstiftning eller avtal, kan komma att kräva för Hyresobjektets 
avsedda användning. 

3.2 Villkor för avtalets giltighet 

Detta Hyresavtal är för sin giltighet villkorat av att (i) Hyresvärden erhåller 
bygglovsbeslut för uppförande av Byggnaden samt att bygglovsbeslutet vinner lagakraft 
och startbesked erhållits, och (ii) entreprenadavtal som möjliggör uppförande av 
Hyresobjektet har överlåtits till Hyresvärden, och (iii) att styrelsen för NREP AB fattat 
beslut om investering. För det fall villkoren ovan inte har uppfyllts senast den [31 
december 2021] har Hyresvärden rätt att häva detta Hyresavtal utan rätt till ersättning 
för endera part.  

3.3 Överlåtelse och andrahandsupplåtelse av hyresrätten 

Hyresgästen har inte rätt att överlåta hyresrätten eller upplåta hela eller del av 
Hyresobjektet i andra hand utan Hyresvärdens skriftliga godkännande. Hyresgästen har 
inte rätt att låta annan bedriva rörelse inom eller från Hyresobjektet.  

När Hyresvärden ska ta ställning till om en överlåtelse av Hyresavtalet kan medges 
beaktas särskilt om den tillträdande ägaren, med avseende på bl.a. branschkunnande, 
ekonomisk ställning och rörelsens framtida inriktning och sortiment, uppfyller de krav 
Hyresvärden generellt ställer på hyresgäster. 

Hyresgästen får inte utan Hyresvärdens skriftliga godkännande ändra verksamheten i 
Hyresobjektet. Detta omfattar även verksamhet som eventuell andrahandshyresgäst 
eller annan bedriver i Hyresobjektet. 

3.4 Pantsättning 

Hyresgästen har inte rätt att upplåta panträtt i hyresrätten till Hyresobjektet eller annan 
säkerhet för hans skuld av vad slag den vara må. 

3.5 Skydd för fastighet och person 

Hyresgästen ska väl vårda Hyresobjektets samt utöva fortlöpande noggrann tillsyn. 
Hyresgästen svarar fullt ut för alla skador i Hyresobjektet såvida inte skadan orsakats av 
Hyresvärden.  

Hyresgästen svarar även för skador på Hyresobjektet som ej täcks av Hyresvärdens 
fastighetsförsäkring och som uppkommer på grund av eller som direkt följd av, brottsligt 
angrepp mot Hyresgästen, Hyresgästens verksamhet eller lokal samt Hyresgästens 
personal. 

Det åligger dock Hyresvärden att hålla Fastigheten försäkrad i enlighet med vad som 
anges i punkt 3.6. 
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3.6 Försäkring 

Hyresvärden tecknar sedvanlig fastighetsförsäkring för Fastigheten. 

Det åligger Hyresgästen att teckna i tillfredsställande omfattning försäkringar för den 
egna verksamheten och all övrig försäkring för Hyresgästens egen egendom liksom 
ansvarsförsäkring som i rimlig omfattning täcker bl.a. det miljöansvar som kan 
uppkomma i anledning av verksamhetens bedrivande. Hyresgästen ska på Hyresvärdens 
anfordran förete försäkringsbevis och kvitto på inbetald premie. 

I det fall Hyresgästen är vållande till skada på Fastigheten svarar Hyresgästen gentemot 
Hyresvärden för vad som icke täcks av dennes egen försäkring. Hyresgästen ska på 
Hyresvärdens begäran lämna kopia på försäkringsbrev. 

3.7 Avflyttning 

Senast på dagen för hyresförhållandets upphörande ska Hyresgästen ha återställt 
Hyresobjektet i gott skick. Hyresgästen ska, om inte annat överenskommits, på egen 
bekostnad ta med inredning och installationer som tillhör Hyresgästen, samt ombesörja 
och bekosta borttagande av Hyresgästens utförda reparationer och ombyggnader. Om 
sådant medtagande eller borttagande ej har skett äger Hyresvärden rätt att på 
Hyresgästens bekostnad tillse att borttagande av sådan inredning, installation, 
reparation och/eller ombyggnad sker. Vidare ska Hyresgästen bekosta reparationer, 
som aktualiseras på grund av onormalt slitage eller eftersatt underhåll.  

Vid Hyresgästens avflyttning ska Hyresobjektet besiktigas. Ersättning för därvid 
konstaterade skador, och/eller eftersatt underhåll som Hyresgästen ansvarar för ska 
betalas av Hyresgästen. Vid besiktning ska protokoll upprättas och signeras av parterna. 
Besiktningsman ska utses av Hyresvärden. Kostnaden för besiktningsman ska delas lika 
mellan parterna. 

Hyresgästen har endast efter skriftlig överenskommelse med Hyresvärden rätt att lämna 
kvar avfall, kemiska produkter, utrustning eller installationer som kan innebära risk eller 
olägenhet för miljö och hälsa. 

Inte vid något förhållande ska Hyresvärden utge ersättning för förändringar, tillägg eller 
förbättringar, som Hyresgästen utfört i Hyresobjektet. 

Vid avflyttning ska Hyresobjektet lämnas i väl städat skick. Om Hyresobjektet vid 
återlämnandet brister i städning har Hyresvärden rätt att låta städa Hyresobjektet på 
Hyresgästens bekostnad. 

Vid avflyttning ska Hyresgästen senast på avflyttningsdagen återlämna samtliga 
passerkort och nycklar. 
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3.8 Parkeringsplatser 

Hyresgästen förbinder sig att tillse och verka för att Hyresgästens anställda inte parkerar 
sina fordon på andra än särskilt anvisade parkeringsplatser samt enligt i övrigt skyltade 
villkor. 

 

3.9 Skyltning 

Uppsättning av skyltar etc. ska ske i samråd med Hyresvärden. Hyresgästen ska inhämta 
och bekosta nödvändiga handlingar och erforderliga myndighetstillstånd från berörda 
myndigheter. Skylt får inte uppsättas utan att Hyresvärden lämnat sitt skriftliga 
medgivande. Eventuell reklamskatt betalas av Hyresgästen. 

Hyresgästen svarar för drift och underhåll av Hyresgästens ljusreklam eller annan 
skyltning, t.ex. rengöring och byte av ljuskällor i Hyresgästens egna skyltar. Om 
Hyresgästen underlåter underhållet kan Hyresvärden utföra detta på Hyresgästens 
bekostnad. 

Vid upp- och nedmontering av skyltar m.m. ansvarar Hyresgästen för att allt arbete 
utförs fackmannamässigt och på sådant sätt att inga skador uppstår på Byggnaden eller 
föranleder ökade kostnader för Hyresvärden. 

Uppkommer skada på Hyresvärdens egendom, tredje man eller tredje mans egendom 
föranledd av Hyresgästens skyltning, ansvarar Hyresgästen för detta. 

Hyresgästen får inte uppsätta skyltar eller bygga för skyltfönster in mot allmänna ytor 
eller i fasaden så att insynen till Hyresobjektet hindras. Hyresgästen får endast uppsätta 
skyltar som rör Hyresgästens verksamhet. 

Vid fastighetsunderhåll åligger det Hyresgästen att på egen bekostnad, och utan 
ersättning av något slag, nedmontera (och därefter uppmontera) skyltar. Vid avflyttning 
ska skylt nedmonteras och fasaden återställas i godtagbart skick. 

3.10 Brandskydd 

Det åligger Hyresgästen att utrusta fastigheten med av myndigheterna godkänd typ av 
branddetektering och brandskyddsutrustning inklusive handbrandsläckare samt att 
löpande tillse att detta underhålls på ett korrekt sätt i enlighet med gränsdragningslistan 
bilaga X inom Hyresobjektet. 

För att få utföra heta arbeten inom Fastigheten krävs certifikat utfärdat av 
Brandförsvarsföreningen. Arbetena ska alltid utföras enligt gällande regler och 
lagstiftning.  

För Hyresavtalet gäller även de bestämmelser vad gäller brandskydd som framgår av 
Bilaga 3 (Brandskyddsklausul). 
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4 Överenskommelser 

4.1 Hyresgästens rätt till framtida köp av fastigheten 

Hyresgästen har rätt att vid hyrestidens utgång förvärva Fastigheten utav Hyresvärden. 
Hyresgästen ska då till Hyresvärden framställa detta senaste 12 månader före 
hyrestidens utgång. Hyresgästen ska förvärva Fastigheten utav Hyresvärden till 
marknadsmässigt värde. 

4.2 Hyresvärdens rätt till tillträde 

Hyresvärden har rätt att utan uppskov få tillträde till Hyresobjektet för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter samt för att övervaka att Hyresgästen uppfyller sina förpliktelser enligt 
detta Hyresavtal. Hyresgästen ska härvid bistå Hyresvärden med den information som 
Hyresvärden begär. 

4.3 Bestämmelsernas inbördes förhållande 

Om det som anges i hyreskontraktet står i strid med vad som anges i särskilda 
bestämmelser har vad som angivits i de särskilda bestämmelserna företräde. 

4.4 Ändringar och tillägg 

Alla ändringar och tillägg till detta Hyresavtal ska vara skriftliga och undertecknade av 
båda parter för att vara gällande. Muntliga överenskommelser gäller således inte. 

________________________ 

 

 

 

Stockholm, den _____ /_____ 2020  Stockholm, den _____ /_____ 2020 

   

Altura Fastigheter Oxelösund Förskola AB  Oxelösunds Kommun 

   

Namn:   Namn:  
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Förord

Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsframskrivningar visar på om-
fattande prognosticerade demo grafiska förändringar med ett växande antal 
barn och unga samt äldre äldre personer (85 år+). Befolkningsförändringarna  
medför krav på kommunerna att anpassa sitt utbud av kommunal service. 
 Parallellt med behovet av investeringar för olika nya verksamhetslokaler, har 
kommunerna behov av att göra reinvesteringar i sina befintliga äldre verk-
samhetslokaler. Senast motsvarande stora förändring skedde gällande kom-
munala verksamhetslokaler var under 1960- till 1980-talen.

Skriften Äga eller hyra verksamhetslokaler tar upp olika aspekter och 
möjligheter för kommuner att ta ställning till inför beslut om vilken mix av 
finansieringsstrategier som ska användas för att möta behovet av verksam-
hetslokaler. Under arbetet med skriften har såväl kommuner som externa 
samhällsfastighetsföretag kontaktats, för att ge en bred bild av alternativ och 
faktorer att ta i beaktande.

Projektet har finansierats av Sveriges Kommuner och Regioners FoU-fond 
för kommunernas fastighetsfrågor. Skriften är författad av Henrik Berggren 
(uppdragsledare) (nu i Täby kommun), Patrik Texell, Martin Halldén, Fredrik 
Jehrén, Per-Erik Waller och Hans Nyström från Öhrlings Pricewaterhouse-
Coopers AB (PwC). Utredarna och skribenterna från PwC har bred erfarenhet 
av kommunala fastighetsinvesteringar.

Styrgruppen för projektet har bistått med kvalitativ vägledning för pro-
jektet och kunskapsunderlag till skribenternas arbete. Styrgruppen har be-
stått av Susanne Dingle, Stockholms stad, Jessica Aoun, Österåkers kommun, 
Sara Herräng, Järfälla kommun, Jan-Åke Troedsson, Malmö stad, Madeleine 
Bergström, Linköpings kommun, Robert Johansen, AB Svalövsbostäder, 
Hans Nyström, Huddinge kommun (tidigare PwC), samt Fredrik Holmström, 
SKR:s avdelning för ekonomi och styrning. Mattias Bokenblom och Björn 
Söderlundh, Kommuninvest, har bidragit med värdefulla kommentarer och 
kompletteringar till skriften. Helén Örtegren i SKR:s fastighetsgrupp har varit 
projektledare, medförfattare och redaktör. 

Tack till alla som har varit involverade i arbetet med skriften!

Stockholm i november 2019

Sveriges Kommuner och Regioner

Gunilla Glasare Peter Haglund Annika Wallenskog
Avdelningschef Sektionschef Chefsekonom och avdelningschef

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för ekonomi
och styrning
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KAPITEL 1KAPITEL 1
Inledning
Många kommuner har ett stort investeringsbehov. Investeringsbehovet kan 
omfatta infrastruktur, bl.a. IT samt vatten och avlopp, men tyngdpunkten ligger 
på behov av nyinvesteringar och reinvesteringar i verksamhetslokaler och bo-
städer. Med stora investeringsbehov kommer ett antal viktiga frågeställningar. 
Den första frågeställningen handlar om själva investeringsprocessen, hur olika 
förslag bereds och prioriteras. Ett viktigt verktyg blir lokalförsörjningsplanen.

En annan viktig fråga är hur kommunens olika investeringar finansieras. 
Det normala är att investeringar täcks genom avskrivningar och det positiva 
resultatet, det vill säga självfinansiering. Självfinansieringsgraden har under 
det senaste decenniet varit hög. Med de ökade investeringarna framöver, kan 
självfinansieringsgraden förväntas sjunka. En annan effekt av investeringar 
är ökade avskrivningar och finansiella kostnader som påverkar resultatet un-
der lång tid.

Utifrån resonemanget ovan finns det en tredje viktig frågeställning och det 
handlar om att använda verksamhetslokaler som finansieringskälla. Att 
sälja verksamhetslokaler och sedan hyra tillbaka dem på långa kontrakt är 
inte någon ny företeelse.

Lokalkostnader är, efter personalkostnader, vanligtvis den största kostnaden 
i kommunens budget. För skattefinansierade verksamheter i kommunal regi 
är det kommunledningens uppgift att tillse att det finns rätt mängd lokaler, 
med rätt funktion och kvalitet, belägna i rätt läge och kostnadseffektivt under 
såväl kort som lång sikt. Kommunens arbete med den långsiktiga strategiska 
lokalförsörjningen är därför väsentlig för att uppnå optimal lokallösning. 

Det kan konstateras att det finns skillnader mellan förutsättningarna för 
skattefinansierade verksamhetslokaler och marknaden för kommersiella 
lokaler. Att mäta nyttan av kommunens lokalförsörjning med beaktande av 
kvaliteten i verksamheterna är komplicerat.
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I den offentliga miljön ska fastighetskapitalet generera nytta för medborgarna 
eller servicepotential medan det i den privata miljön är nyttan för hyresgäs-
terna som ska generera avkastning på fastighetskapitalet.

För kommunen är det geografiska verksamhetsområdet tydligt avgränsat. 
Lokaler som används av kommunens kärnverksamheter är till stora delar 
utformade och anpassade för speciella ändamål, exempelvis skolor, idrotts-
anläggningar och lokaler för kulturändamål. 

De kommersiella fastighetsägarna drivs av vinstintresse och har stor flexi-
bilitet att välja att växa eller minska i olika geografiska marknader, fastighets-
typer och kan anpassa affärsmodeller efter marknadsförutsättningarna.
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tabell 1.  Strukturella förutsättningar för fastighetsverksamhet

Lokaler för skatte finansierade verksamheter Kommersiella lokaler

 - Politisk miljö
 - Nytta ur ett helhetsperspektiv
 - Offentliga tjänster
 - Speciell användning
 - Begränsade resurser

 - Tydligare ägarroll
 - Vinst
 - Mångfald av branscher
 - Highest-and-best use
 - Marknadens betalningsvilja

Skattefinansierade verksamhetslokaler har under senare år blivit ett nytt 
fastighetsslag på investerarmarknaden och brukar benämnas som samhälls-
fastigheter.

Syftet med denna skrift är att identifiera och analysera olika typer av finan-
sieringsformer samt att resonera kring hur de framtida investeringarna kan 
finansieras. Syftet är även att ta fram generella och strategiska råd. 

Offentlig Privat Samverkan är inte en vanlig upphandlingsform, och benämns 
ibland olika, OPS, Offentlig Privat Samverkan, eller PPP, Public Privat Part-
nership eller OPP, Offentligt Privat Partnerskap. Det kan noteras att OPS ännu 
inte är undantagen upphandlingslagstiftningen, utan både lagen om offentlig 
upphandling, LOU, och lagen om försörjningssektorerna, LUF, ska tillämpas 
som utgångspunkt. Dåvarande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (nu 
med namnet Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)) publicerade skriften 
”Riskhantering vid offentlig privat samverkan, OPS” 2010. Vidare informa-
tion eller analys av Offentlig Privat Samverkan ingår inte i denna skrift.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskhantering-vid-offentlig-privat-samverkan-ops.html
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KAPITEL 2
Kommunkoncernernas 
investeringar och finansiering
SKL konstaterar i ”Ekonomirapporten maj 2019” att kommunkoncernernas 
sammantagna investeringsvolym har ökat under en längre tid. Investering-
arna i kommunkoncernerna ökade från 79 mdkr år 2009 till 135 mdkr år 2017 
i löpande priser (71 procent). En prognos för 2018–2021 som baseras på en 
bearbetning av uppgifter från SCB, Kommuninvest och SKL:s enkät till kom-
muner avseende bolagen, indikerar att investeringarna ökade med 18 mdkr 
2018. Det är en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

diagram 1.  Kommunkoncernernas investeringar 2009–2017, bedömning 2018–2021
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Källa: Ekonomirapporten maj 2019, Sveriges kommuner och Landsting (baserad på källorna Kommuninvest, Statistiska centralbyrån 
och Sveriges Kommuner och Landsting).
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I ”Den kommunala låneskulden 2019” beskriver Kommuninvest att 31 procent 
av kommunernas investeringar har avsett fastigheter, vilket huvudsakligen om-
fattar service- och verksamhetslokaler såsom äldreboenden, förskolor och 
skolor samt idrotts- och badanläggningar, och 24 procent har avsett bostäder 
under åren 2007–2018.

diagram 2. Fördelning av kommunkoncernernas investeringar 2007–2018
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Källa: Den kommunala låneskulden 2019, Kommuninvest.

I ”Ekonomirapporten maj 2019” beskriver SKL att kommunkoncernernas 
låne skuld fortsätter att öka. Kommunkoncernernas ackumulerade låneskuld 
beror på att investeringar, huvudsakligen i kommunala bolag, till stor del har 
finansierats med extern upplåning.

Vid utgången av 2017 var låneskulden 546 mdkr i kommunkoncernerna, 
en ökning med drygt 4 procent jämfört med året innan. Sedan 2012 har låne-
skulden ökat med nästan 32 procent. I takt med att tidigare upplåning med 
högre ränta ersätts med lån till lägre ränta fortsätter genomsnittsräntan för 
kommunernas låneskuld att pressas nedåt.
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I nedanstående diagram framgår kommunkoncernernas låneskuld, där åren 
2018–2020 är en bedömning som baseras på enkätsvar från kommuner. Den 
visar att låneskulden ökade med 8 procent år 2018 och att den kommer att öka 
med 10 procent per år 2019 och 2020.

diagram 3. Kommunkoncernernas låneskuld

Miljarder kronor  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

202020192018201720162015201420132012

Låneskuld kommunkoncerner              Bedömning 

Källa: Ekonomirapporten maj 2019, Sveriges Kommuner och Landsting.
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Endast en mindre del av investeringarna har finansierats via försäljningar 
av tillgångar. För den enskilda kommunen kan det dock uppgå till betydande 
belopp. Kommuninvest har i sin rapport ”Försäljning av kommunala anlägg-
ningstillgångar 2013–2016” undersökt företeelsen ytterligare.

Mellan 2013 och 2016 uppgick försäljningarna av anläggningstillgångar till 
drygt 50 mdkr i Sverige. Cirka hälften av försäljningsinkomsterna stod för-
säljningen av bostadsfastigheter för. Försäljningen av kommunala bostads-
bolags fastigheter har dock skett i en begränsad utsträckning och beräknas till 
cirka 30 000 bostäder under perioden, vilket motsvarar 4 procent av det totala 
beståndet i de kommunala bostadsbolagen. De totala försäljnings beloppen 
minskade både 2014 och 2015 med 6 respektive 7 procent, men ökade sedan 
2016 med 36 procent från föregående år.
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I rapporten har Kommuninvest sammanställt en rad olika motiv till varför en 
kommun väljer att sälja bostäder. De motiv som framhålls är följande: 

 > Försäljningen frigör kapital, som kan användas till att genomföra  
prioriterade investeringar inom kommunkoncernen, utan att öka  
koncernens skulder. 

 > I orter med växande befolkning skapar försäljningarna möjlighet  
för fler bostadsföretag att etablera sig, vilket också kan medverka till 
nyproduktion av bostäder på orten.

 > Invånarna i kommunen bör i högre grad ges möjlighet att äga  
sin egen bostad. 

 > Det är fördelaktigt med ett mer blandat bestånd av hyresrätter  
och bostadsrätter. 

 > För det fastighetsägande bolaget är skälen till en försäljning ofta att 
frigöra kapital, för att kunna producera nya bostäder i syfte att möta  
en ökad efterfrågan.
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KAPITEL 3
Kommunernas utmaningar 
Sveriges befolkning ökade med 125 000 personer under 2017. Det är en his-
toriskt hög ökningstakt. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) befolknings-
prognos kommer Sveriges befolkning uppgå till 11,3 miljoner invånare 2035. 
Ökningen beräknas bli som snabbast under början av perioden på grund av 
stor inflyttning från andra länder.

diagram 4. Sveriges folkmängd 2000–2017 samt prognos fram till 2035
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Efterfrågan på kommunernas tjänster behöver nödvändigtvis inte öka eller 
minska i samma takt som antalet invånare förändras totalt. Alla invånare 
efter frågar inte alla delar av kommunernas tjänsteutbud. 

diagram 5.  Förändring i olika åldersgrupper
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Efterfrågan på verksamhetslokaler beror framför allt på utvecklingen för de 
specifika åldersgrupper, som verksamheterna vänder sig till och av statliga 
reformer eller samhällsförändringar, vilka påverkar målgruppernas efter-
frågan. Sedan 2000 är det framförallt barn i förskoleåldern och de yngre äldre 
invånarna som har ökat i antal.

Fram till år 2035 prognostiseras skoleleverna öka med knappt 300  000 
personer. De äldre över 80 år förväntas öka med 350 000 personer. Övriga 
grupper bedöms också öka, men i lägre utsträckning.
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Kommunernas verksamhetslokaler

Den kommunala sektorn byggdes ut kraftigt under 1960- och 1970-talen. 
Den kommunala konsumtionen, som andel av bruttonationalprodukten 
(BNP), ökade från knappt 8 procent till knappt 20 procent. Sedan början på 
1980- talet har andelen legat stabilt med mindre variationer mellan åren. Den 
kommunala konsumtionen definieras som samtliga utgifter för både drift och 
investering.

diagram 6.  Kommunal konsumtion som andel av BNP 
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Spåren av de expansiva åren syns i kommunernas fastighetsbestånd. Femtio 
procent av verksamhetslokalerna är uppförda under perioden 1960–1980. 
Många av dessa lokaler är slitna och i stort behov av renovering. I vissa fall är 
lokalerna i så dåligt skick, att det enda alternativet är rivning.
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diagram 7.  Kommunernas lokalbestånd efter byggnadsår, antal verksamhetslokaler
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Behov av investeringar

De kommunala verksamheternas behov av lokaler förändras över tid. Ibland 
handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall 
handlar det om att minimera risken för att stå utan nödvändiga lokaler när de 
behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud 
av lokaler. Detta förutsätter en strategisk lokalresursplanering. Resultatet av 
lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek.

Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kom-
munens budget- och planeringsarbete. Dels i form av investeringsutgifter 
och därmed finansierings- och likviditetsfrågor; dels i form av tillkommande 
drifts- och kapitalkostnader.

Utmaningen för den strategiska lokalresursplaneringen är att matcha den 
framtida demografiska utmaningen med ändamålsenliga lokaler. 

Bara under perioden 2019–2022 har Sveriges Kommuner och Regioner 
i ”Ekonomirapporten maj 2019”, baserat på enkätsvar från kommunerna, 
beräknat att det finns behov av cirka 730 förskolor, 390 grundskolor, 35 
gymnasieskolor, 150 äldreboenden och 370 gruppboenden. 



21Äga eller hyra verksamhetslokaler  

Sveriges befolkning beräknas öka från 10 230 200 invånare 2018 till 12 750 
300 invånare 2070. Kommuner behöver löpande planera för demografiska 
variationer som kan vara stora inom kommunerna mellan olika geografiska 
kommundelar när det gäller minskat och ökat behov av kommunal service år 
för år. 
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KAPITEL 4
Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsplanering

Lokalförsörjningsplanering är en arbetsprocess för kommuner att skaffa sig 
en strategisk överblick över tillgång till och behov av verksamhetslokaler. 
Arbetet kan läggas upp i fyra steg:

 > Nulägesbeskrivning där information sammanställs om lokalernas kapacitet, 
kostnader, teknisk status, hur väl lokalerna fungerar för verksamheten 
och de förändringar som håller på att genomföras.

 > Behovsbedömning av det förväntade lokalbehovet på kort och lång sikt.
 > Framtagande av lokalförsörjningsplanen där informationen, som tagits 

fram i fas 1 och 2 ovan, analyseras för att se hur kommunens lokalbestånd 
behöver anpassas och utvecklas, för att möta det förväntade behovet. 
Detta utmynnar i en lokalförsörjningsplan, som innehåller olika förslag  
på anpassningar av lokalbeståndet.

 > Uppföljning av hur arbetet med lokalresursplanering har fungerat. 

Arbetet med lokalresursplanering föreslås bedrivas kontinuerligt, så att lokal-
försörjningsplanen också uppdateras kontinuerligt. I arbetet behöver också 
flera olika förvaltningar och verksamheter engageras för att fånga behoven 
samt för att arbetet och därmed lokalförsörjningsplanen ska förankras på ett 
bra sätt. Hur arbetet ska organiseras avgörs lokalt. I den mindre kommunen 
är det enklare att få grepp om aktuell status och kommande behov avseende 
lokaler, medan i den större kommunen innebär detta ett betydligt mer omfat-
tande arbete.

Lokalförsörjningsplanen bör kompletteras med en politiskt förankrad 
policy rörande vilken strategi kommunen ska ha beträffande lokaler. Det 
gäller bland annat vilka lokaler, som är av strategisk betydelse och därför ska 
ägas och vilka typer av lokaler som med fördel kan förhyras. Här bör således 
motiven för ägande respektive förhyrning framgå. 
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Äga eller hyra – några principiella utgångspunkter

De mest väsentliga skillnaderna mellan att kommuner direkt äger eller hyr 
verksamhetslokaler är kopplade till flexibilitet och kontroll. I de fall kom-
muner väljer att hyra av egna fastighetsbolag bibehålls flexibiliteten i kom-
munkoncernen, men det tillkommer skillnader i redovisningsregler då det 
bland annat är olika regler för nedskrivningsprövning. Avskrivningsreglerna 
är dock samma för kommuner och bolag (se vidare kapitel 8).

Vid överföring av kommunägda verksamhetslokaler till eget bolag är syftet 
vanligtvis att uppnå en förbättrad styrning. Fördelarna som förväntas upp-
nås efter en bolagisering behöver dock vägas mot till exempel transaktions-
kostnader och skattekonsekvenser. 

tabell 2. Äga eller hyra – principiella utgångspunkter

Eget ägande Externt ägande

Flexibilitet Full rådighet
Utveckling vid behov

Val av servicegrad
Tidsbestämt åtagande
Kapital frigörs

Risk Ränterisk
Restvärdesrisk

Beroende av extern part
Åtagande oavsett behov
Exponering mot marknadshyresutveckling
Vinstmarginal till extern part

Vid försäljning av befintliga verksamhetslokaler kan vissa risker, exempelvis 
ränterisk, överföras till en extern part. En köpare kommer dock att beakta 
denna risk i hyresnivån och hyresutvecklingen under kontraktstiden samt i 
prisnivån vid förvärvet av fastigheten. Externa förhyrningar möjliggör varie-
rande servicegrad, som kan anpassas beroende på omständigheterna. 

Beroendet av en finansiellt stark extern motpart är viktigt av flera skäl, ex-
empelvis om lokalerna behöver utvecklas under hyrestiden. Det går dock inte 
att säkerställa att köparen över tid kvarstår som fastighetsägare. Argumentet 
att kapital frigörs vid en försäljning, måste givetvis prövas mot förutsättningen 
att låna motsvarade belopp. Kostnaden för lånefinansiering måste jämföras 
med hyreskostnaden. Se beräkningsexempel under avsnittet ”Räkneexempel”. 

Att frånhända sig kontrollen över långsiktigt strategiska lägen kan kompli-
cera kommunens förhandlingsposition i de fall verksamheterna ska bedri-
vas även efter den inledande hyresperioden. Fördelen med ett tidsbestämt 
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åtagande kan därmed bli en nackdel. Kommunens förhandlingsposition är 
bland annat beroende av vilka alternativ som finns för verksamheterna vid 
omförhandlingstidpunkten. Kommunens förhandlingsstyrka beror till en del 
av hur väl användningen är preciserad i gällande detaljplan. Kommunen kan 
också överväga att upplåta verksamhetslokalerna med tomträtt för att ytterli-
gare stärka skyddet för den speciella användningen via tomträttsavtal.

Det är sammantaget viktigt att analysera vilket mervärde en extern part 
tillför som kan balansera vinstmarginalen vid försäljning av befintliga verk-
samhetslokaler. De fördelar som på kort sikt kan uppnås vid en extern för-
säljning av befintliga verksamhetslokaler, kan på lång sikt behöva vägas mot 
högre kostnader i framtiden.

Vid behov av nya lokaler för kommunal verksamhet, kan kommunen kon-
kurrensutsätta produktion i egen regi mot marknaden i övrigt. Genom sam-
verkan med externa parter kan kommunen få tillgång till fler alternativa lä-
gen utöver det egna fastighetsinnehavet. En möjlighet är att byggnader, som 
inte längre efterfrågas för ursprungligt ändamål, eventuellt kan konverteras 
till verksamhetslokaler. Kommunens möjligheter till resurseffektiv lokal-
försörjning i samverkan med externa parter kan således utvärderas vid alla 
nya projekt.

Oavsett vilken strategi kommunen väljer för ägande av verksamhetslokaler 
för de egna verksamheterna, är det viktigt med en väl utvecklad och funge-
rande långsiktigt strategisk lokalförsörjningsplanering. Det bör också under-
strykas att det kan finnas motiv för det ena eller det andra alternativet som 
inte är mätbara. Det är motiv som exempelvis flexibilitet, rådighet men också 
motiv av principiell eller ideologiska art, som exempelvis att kommunen helt 
enkelt inte ska äga lokaler i någon större omfattning utan dessa ska hyras från 
marknaden.

Lagen om offentlig upphandling och hyresundantaget

Kommunen har behov av tydliga rutiner och processer vid inhyrning av ex-
ternt ägda verksamhetslokaler. En bedömning behöver göras vid varje enskilt 
tillfälle om hur lagen om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas för inhyr-
ningsavtalet. Gäller hyresutantaget i LOU för inhyrningsavtalet eller behöver 
inhyrningen av verksamhetslokalen upphandlas?

SKR publicerade vägledningen ”Gäller LOU vid hyra av lokal?” 2019 som stöd 
inför kommuners och regioners inhyrning av externt ägda verksamhetslokaler.

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/galler-lou-vid-hyra-av-lokal.html
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Finansieringslösningar vid nyinvestering

Givet att kommunen i sin lokalförsörjningsplan har kommit fram till att det 
finns ett lokalbehov, blir nästa fråga hur denna investering ska finansieras. 
Nedan redovisas fyra olika alternativ.

A. Eget ägande
I detta alternativ väljer kommunen att ta upp objektet i sin investeringsbudget 
bland övriga investeringar i infrastruktur och anläggningar. Här kan kommunen 
tvingas göra en prioritering bland objekten kopplat till eventuella finansiella 
mål avseende maximal investeringsnivå.

Självfinansiering
Investeringsnivån understiger årets resultat och avskrivningar. Avskrivnings-
kostnaderna påverkar inte likviditeten, vilket innebär att detta utrymme till-
sammans med resultatet kan användas för att finansiera investeringar. Detta 
innebär att investeringen självfinansieras. 

Lånefinansiering
Investeringsnivån överstiger årets resultat och avskrivningar. Det normala 
är att kommunen ser investeringsutgifterna sammantaget och inte att enskilda  
objekt kräver lånefinansiering och andra inte. Vissa kommuner har dock 
finansiella mål, som endast tillåter lånefinansiering för avgiftsfinansierad 
verksamhet och eventuellt också för större investeringar av strategisk bety-
delse. Dessa prövas och bedöms i så fall individuellt.

Försäljning
Som ett alternativ eller ett komplement till lånefinansiering, kan också för-
säljning av tillgångar bli aktuellt. Det handlar om både finansiella tillgångar 
(aktier, placeringar etcetera) och anläggningstillgångar (mark, verksamhets-
lokaler). Försäljning utgör inte någon betydande andel av den totala finan-
sieringen för genomsnittskommunen, men för en enskild kommun kan dock 
försäljningar ha stor betydelse.

tabell 3. För- och nackdelar med eget ägande (+/-)

+ -

Full rådighet och kontroll över tillgången. Ansvar för framtida underhåll och behov av 
specialistkompetens.

Kommunens fördelaktiga finansieringsvillkor 
och kommunens självkostnad.

Ansvar för investeringsprocessen och styrningen 
av denna samt framtida driftkostnader.

Eventuell värdeökning tillfaller kommunen. Ränterisk.
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B. Inhyrning av verksamhetslokaler där en extern part svarar för investeringen
I detta alternativ är det en extern part som bygger verksamhetslokalen och 
ansvarar för förvaltningen av denna. Kommunen tecknar ett långt hyreskontrakt 
och bedriver verksamheten i egen regi i den hyrda lokalen.

tabell 4. För- och nackdelar med att en extern part svarar för investeringen (+/-)

+ -

Kan innebära att kommunen inte behöver 
ta ansvar för framtida underhåll och behov 
av specialistkompetens. Beror på hur 
avtalets villkor är tecknade.

Kommunens fördelaktiga finansieringsvillkor 
nyttjas inte. Vinstmarginal till extern part.

Villkoren är kända och kostnaderna är 
förutsägbara enligt avtalet. En koppling till 
index kan dock innebära en viss osäkerhet.

De direkta finansiella kostnaderna är ofta högre 
vid förhyrning än vid ägande, varför vinsterna 
måste kunna inhämtas på andra områden. 

Flexibilitet vid kortsiktiga lokalbehov, 
exempelvis vid tillfälliga demografiska 
svängningar.

Beroende av extern part. Kommunens handlings-
alternativ och flexibilitet minskar vid långa avtal.

Kommunen kan få ta del av nyttan av  
en extern samhällsfastighetsägares  
erfarenheter.

C. Extern part svarar för såväl investering som drift av verksamhet
I detta alternativ svarar den externa parten för såväl investeringen i lokalen 
som fastighetsförvaltningen och driften av verksamheten i lokalen. Verksam-
heten finansieras av kommunen via ersättning enligt ett entreprenadavtal 
eller genom skolpeng till friskola eller genom valfrihetssystemet (lagen om 
valfrihets system, LOV). 

tabell 5. För- och nackdelar med att en extern part svarar för såväl investeringen som fastighets-
förvaltning som drift av verksamheten i lokalerna (+/-)

+ -

Kommunen behöver inte ta ansvar för 
framtida underhåll och behov av specialist-
kompetens. 

Kommunens fördelaktiga finansieringsvillkor 
nyttjas inte. Vinstmarginal till extern part.

Kommunens kostnader motsvarar beslutad 
nivå i ersättningssystemen eller ersättning i 
entreprenadavtal. En koppling till index i ett 
avtal kan dock innebära en viss osäkerhet.

Ingen rådighet och kontroll över tillgången.

Ingen påverkan på balansräkningen och ränte-
risken överförd på extern part.

Beroende av extern part för lokalförsörjningen.

Eventuell värdeökning tillfaller bolaget.
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Finansieringslösningar avseende befintliga lokaler

D. Försäljning av befintliga verksamhetslokaler
Kommunen gör bedömningen att de själva inte ska äga de aktuella verksamhets-
lokalerna. I detta alternativ säljer kommunen ut en eller flera verksamhetslokaler 
till en extern part. Kommunen tecknar ett hyresavtal avseende lokalen med 
köparen och bedriver sedan verksamhet i lokalen i egen regi. Detta kallas Sale 
and lease back. Kommunen kan givetvis också upplåta lokalen för verksamhet 
i extern regi, men står för hyreskontraktet. 

tabell 6. För- och nackdelar med en försäljning av verksamhetslokaler (+/-)

+ -

Kan innebära att kommunen inte behöver 
ta ansvar för framtida underhåll och inte 
har behov av viss specialistkompetens. 
Beror på hur avtalets villkor är tecknade.

De direkta finansiella kostnaderna är ofta högre 
vid förhyrning än vid ägande varför vinsterna 
måste kunna inhämtas på andra områden.  
Vinstmarginal till extern part.

Villkoren är kända och kostnaderna är 
förutsägbara enligt avtalet. En koppling till 
index kan dock innebära en viss osäkerhet.

Beroende av extern part. Kommunens handlings-
alternativ och flexibilitet minskar vid långa avtal.

Flexibilitet vid kortsiktiga lokalbehov 
exempelvis vid tillfälliga demografiska 
svängningar.

Frigörande av kapital.

Räkneexempel

Nedan följer två räkneexempel i syfte att som ett diskussionsunderlag jäm-
föra de direkta finansiella konsekvenserna av att äga alternativt hyra verk-
samhetslokaler av en privat hyresvärd. 

Räkneexemplen och kalkylerna utgår från förutsättningen att det finns 
ett långsiktigt behov av aktuella lokaler. Vid kortsiktiga behov, exempelvis 
beroende på tillfälliga demografiska svängningar blir det finansiella utfallet 
givetvis annorlunda och hyresalternativet blir mer fördelaktigt. Exemplen är 
schabloniserade.

I räkneexemplen som följer tas inte hänsyn till de kalkylerade restvärdena 
för skollokalerna respektive det särskilda boendet för äldre.

Grundskola 
Exemplet bygger på antaganden som baserats på information om projekt-
kostnader för nyproduktion av skolor i ett antal kommuner samt marknads-
data för hyresnivåer. Även finansiella antaganden såsom inflations-, amorte-
rings- och avskrivningstakt, räntenivå och belåningsgrad redovisas nedan. 



29Äga eller hyra verksamhetslokaler  

tabell 7.  Antaganden räkneexempel skollokaler*

Antaganden för drift- och underhållskostnader kr/kvm

Vidarefakturerade mediakostnader 140

Avfallshantering 20

Vidarefakturerbara löpande kostnader 15

Delsumma vidarefakturerbara kostnader benämnda som  
”Hyrestillägg” nedan för Alternativ 1a och 1b Hyra 175

Administration (ingår i ”Hyra” i Alternativ 1a och 1b Hyra) 20

Övriga fastighetskostnader (ingår i ”Hyra” i Alternativ 1a och 1b Hyra) 10

Avsättning för inre och yttre underhåll (ingår i ”Hyra” i Alternativ 1a och 1b Hyra) 100

Totalsumma kostnader (Hela drift- och underhållskostnaden 
ingår i ”Drift och Underhåll” i Alternativ 2 Äga) 305

Kalkylantaganden

Årlig hyresökning av bedömd marknadshyra 80 procent av KPI

Årlig höjning av Drift och Underhåll 100 procent av KPI

Antal platser 750

Yta per barn 15 kvm

Total yta 11 250 kvm

Kostnad per plats 400 000 kr

Total investeringskostnad 300 000 000 kr

Bedömd hyresnivå 2 000/1 375 kr/kvm

Hyrestillägg (vidarefaktureringsbara kostnader) 175 kr/kvm

Finansiella antaganden

Inflation 2 procent

Avkastningskrav (i räkneexemplet där kommunen äger skollokalerna) 0 procent

Belåningsgrad 100 procent

Ränta 4 procent

Avskrivning 3 procent

Amortering 3 procent

*kvadratmeter (kvm), kronor (kr), konsumentprisindex (KPI).
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Alternativ 1a. 
Hyra av skollokaler av extern part, högt avkastningskrav (7 procent) 
I alternativ 1a antas kommunen hyra skollokaler från extern part och därmed 
utgår hyra samt hyrestillägg för rätten att nyttja lokalerna. I exemplet antas 
hyresnivån för verksamhetslokaler avsedda för skoländamål uppgå till 2 000 
kr/kvm och år vilket genererar ett negativt kassaflöde om cirka 24,5 mnkr 
under det första året och drygt 26,1 mnkr under det femte året. Efter 25 år 
uppgår summan av kassaflödet till 748,1 mnkr. 

tabell 8. Kassaflöde högt avkastningskrav (7 procent)

Alternativ 
1a – Hyra 2019 2020 2021 2022 2023

Summa 
25 år

Hyra (22 500 
000)

(22 860 
000)

(23 225 
760)

(23 597 
372)

(23 974 
930)

(684 996 
534)

Hyrestillägg (1 968 750) (2 008 125) (2 048 288) (2 089 253) (2 131 038) (63 059 
653)

Kassaflöde (24 468 
750)

(24 868 
125)

(25 274 
048)

(25 686 
625)

(26 105 
968)

(748 056 
186)

Avrundat (24 469 
000)

(24 868 
000)

(25 274 
000)

(25 687 
000)

(26 106 
000)

(748 054 
000)

Alternativ 1b.  
Hyra av skollokaler av extern part, lägre avkastningskrav (4,6 procent) ger 
lägre hyra 
Om man i kalkylen justerar hyresnivån till 1 375 kr/kvm uppgår kassaflödet 
till drygt 17,4 mnkr under det första året. Vidare uppskattas kassaflödet upp-
gå till knappt 18,6 mnkr under det femte året. Efter 25 år uppgår summan av 
kassa flödet till cirka 534 mnkr. 

tabell 9. Kassaflöde lågt avkastningskrav (4,6 procent)

Alternativ  
1b – Hyra 2019 2020 2021 2022 2023

Summa 
25 år

Hyra (15 468 
750)

(15 716 
250)

(15 967 
710)

(16 223 
193)

(16 482 
764)

(470 935 
117)

Hyrestillägg (1 968 
750)

(2 008 
125)

(2 048 
288)

(2 089 
253)

(2 131 
038)

(63 059 
653)

Kassaflöde (17 437 
500)

(17 724 
375)

(18 015 
998)

(18 312 
447)

(18 613 
803)

(533 994 
770)

Avrundat (17 438 
000)

(17 724 
000)

(18 016 
000)

(18 312 
000)

(18 614 
000)

(533 994 
000)
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Alternativ 2.  
Äga skollokaler med 2 procents inflation och 4 procents ränta 
I alternativ 2 antas kommunen äga skollokalerna. Detta medför att det istället 
för en hyreskostnad uppkommer kostnader, amortering samt alternativkost-
naden för investerat eget kapital (om investeringen finansieras med både lånat 
och eget kapital samt att avkastningskrav på eget kapital finns). I exemplet 
antas hela kostnaden för investeringen upptas via lån. I exemplet är amorte-
ringen lika med avskrivning.

tabell 10. Investering och finansiering vid ägande

  2019 2020 2021 2022 2023
Summa 
25 år

Investering 300 000 000 

Lån 300 000 000 291 000 
000 

282 270 
000 

273 801 
900 

265 587 
843 

144 425 
167 

Amortering  9 000 000 8 730 
000 

8 468 
100 

8 214 
057 

7 967 
635 

159 907 
588 

Ränta 12 000 000 11 640 
000 

11 290 
800 

10 952 
076 

10 623 
514 

213 210 
118 

Avskrivning 9 000 000 8 730 
000 

8 468 
100 

8 214 
057 

7 967 
635 

159 907 
588 

tabell 11. Kassaflöde vid ägande

Alternativ 2 – Äga 2019 2020 2021 2022 2023
Summa 
25 år

Räntekostnad (12 000 
000)

(11 640 
000)

(11 290 
800)

(10 952 
076)

(10 623 
514)

(213 210 
118)

Drift och Underhåll (3 431 
250)

(3 486 
150)

(3 541 
928)

(3 598 
599)

(3 656 
177)

(104 461 
971)

Avkastningskrav på 
eget kapital 

- - - - - - 

Amortering (9 000 
000)

(8 730 
000)

(8 468 
100)

(8 214 
057)

(7 967 
635)

(159 907 
588)

Kassaflöde (24 431 
250)

(23 856 
150)

(23 300 
828)

(22 764 
732)

(22 247 
326)

(477 579 
678)

Avrundat (24 431 
000)

(23 856 
000)

(23 301 
000)

(22 765 
000)

(22 247 
000)

(477 579 
000)
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Jämförelse av kassaflöde vid nyanskaffning av en grundskola
I diagrammet nedan illustreras hur kassaflödet påverkas beroende på om 
kommunen väljer att äga eller hyra skollokalerna. I alternativ 1a – hyra med 
högt avkastningskrav på 7 procent ökar kostnaderna år för år, vilket beror på 
antagandet om att hyran för lokalerna kommer öka med inflationen under 
perioden. I alternativ 2 äga minskar däremot kostnaderna år för år, vilket 
främst beror på att kommunen amorterar på lånet och därmed får minskade 
kostnader. 

diagram 8.  Jämförelse av kassaflöde för alternativen hyra med hög avkastning respektive äga

Alternativ 1a – Hyra Alternativ 2 – Äga 
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I nedan diagram illustreras kassaflödet vid ett lägre avkastningskrav (4,6 pro-
cent) och därmed en lägre hyra. Med den lägre hyresnivån blir hyresalter-
nativet mer fördelaktigt än ägandet på kort sikt.

diagram 9.  Jämförelse av kassaflöde för alternativen hyra med låg avkastning respektive äga 

Alternativ 1b – Hyra Alternativ 2 – Äga 
Miljoner 
kronor 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

20
43

20
42

20
41

20
40

20
39

20
38

20
37

20
36

20
35

20
34

20
33

20
32

20
31

20
30

20
29

20
28

20
27

20
26

20
25

20
24

20
23

20
22

20
21

20
20

20
19



Kapitel 4. Lokalförsörjning 

34 Äga eller hyra verksamhetslokaler  

Särskilt boende för äldre
Exemplet bygger på antaganden som baserats på marknadsdata om projekt-
kostnader för nyproduktion av särskilt boende för äldre samt marknadsdata 
för hyresnivåer. Även finansiella antaganden såsom inflations-, amorterings- 
och avskrivningstakt, räntenivå och belåningsgrad redovisas nedan. 

tabell 12.  Antaganden räkneexempel särskilt boende för äldre

Antaganden för drift- och underhållskostnader kr/kvm

Vidarefakturerade mediakostnader 140

Avfallshantering 20

Vidarefakturerbara löpande kostnader 15

Delsumma vidarefakturerbara kostnader benämnda som  
”Hyrestillägg” nedan för Alternativ 1a och 1b Hyra 175

Administration (ingår i ”Hyra” i Alternativ 1a och 1b Hyra) 20

Övriga fastighetskostnader (ingår i ”Hyra” i Alternativ 1a och 1b Hyra) 10

Avsättning för inre och yttre underhåll (ingår i ”Hyra” i Alternativ 1a och 1b Hyra) 100

Totalsumma kostnader (Hela drift- och underhållskostnaden 
ingår i ”Drift och Underhåll” i Alternativ 2 Äga) 305

Kalkylantaganden

Årlig hyresökning av bedömd marknadshyra 80 procent av KPI

Årlig höjning av Drift och Underhåll 100 procent av KPI

Byggkostnad 33 333 kr/kvm

Total yta 5 400 kvm

Total investeringskostnad 180 000 000 kr

Bedömd hyresnivå 2 200/1 515 kr/kvm

Hyrestillägg (vidarefaktureringsbara kostnader) 175 kr/kvm

Finansiella antaganden

Inflation 2 procent

Avkastningskrav (i räkneexemplet där kommunen äger det 
särskilda boendet för äldre) 0 procent

Belåningsgrad 100 procent

Ränta 4 procent

Avskrivning 3 procent

Amortering 3 procent

*kvadratmeter (kvm), kronor (kr), konsumentprisindex (KPI).
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Alternativ 1a. 
Hyra av särskilt boende för äldre av extern part (högt avkastningskrav  
6,2 procent) 
I alternativ 1a antas kommunen hyra lokaler för särskilt boende för äldre 
från extern part. I exemplet antas hyresnivån för det särskilda boendet för 
äldre uppgå till 2 200 kr/kvm. Antaganden innebär ett negativt kassaflöde 
om 12,8 mnkr under det första året och 13,7 mnkr under det femte året. Ef-
ter 25 år uppgår summan av kassaflödet till knappt 392 mnkr.

tabell 13. Kassaflöde högt avkastningskrav (6,2 procent)

Alternativ 1a  
– Hyra 2019 2020 2021 2022 2023

Summa 
25 år

Hyra  (11 880 
000)

 (12 070 
080)

 (12 263 
201)

 (12 459 
413)

 (12 658 
763)

 (361 678 
170)

Hyrestillägg  (945 
000)

 (963 
900)

 (983 
178)

 (1 002 
842)

 (1 022 
898)

 (30 268 
633)

Kassaflöde  (12 825 
000)

 (13 033 
980)

 (13 246 
379)

 (13 462 
254)

 (13 681 
661)

 (391 946 
803)

Avrundat  (12 825 
000)

 (13 034 
000)

 (13 246 
000)

 (13 462 
000)

 (13 682 
000)

 (391 947 
000)

Alternativ 1b. 
Hyra av särskilt boende för äldre av extern part (lägre avkastningskrav  
4,1 procent)
Vid en lägre hyra om 1 515 kr/kvm uppgår kassaflödet till 9,1 mnkr under det 
första året och 9,7 mnkr under det femte året. Efter 25 år uppgår det totala 
kassa flödet till 209,4 mnkr. 

tabell 14. Kassaflöde lågt avkastningskrav (4,1 procent)

Alternativ 1b 
– Hyra 2019 2020 2021 2022 2023

Summa 
25 år

Hyra (8 
181 000)

(8 
311 896)

(8 
445 410)

(8 
581 594)

(8 
720 502)

(260 
127 630)

Hyrestillägg (945 000) (963 900) (983 178) (1 
002 842)

(1 
022 898)

(30 268 633)

Kassaflöde (9 
126 000)

(9 
275 796)

(9 
428 588)

(9 
584 436)

(9 
743 400)

(290 
396 236)

Avrundat (9 
126 000)

(9 
276 000)

(9 
429 000)

(9 
584 000)

(9 
743 000)

(290 
396 000)
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Alternativ 2. 
Äga ett särskilt boende för äldre med 2 procents inflation och 4 procents ränta 
I alternativ 2 antas kommunen äga lokalerna för det särskilda boendet för 
äldre. Detta medför att det istället för en hyreskostnad uppkommer kostnader, 
amortering samt alternativkostnaden för investerat eget kapital (om investe-
ringen finansieras med både lånat och eget kapital samt att avkastningskrav 
på eget kapital finns). I exemplet antas hela kostnaden för investeringen upp-
tas via lån. I exemplet är amorteringen lika med avskrivning.

tabell 15. Investering och finansiering vid ägande

  2019 2020 2021 2022 2023 Summa 25 år

Investering 180 000 
000

Lån 180 000 
000

174 600 
000

169 362 
000

164 281 
140

159 352 
706

86 655 100

Amortering 5 400 000 5 238 000 5 080 860 4 928 434 4 780 581 95 944 553

Ränta 7 200 000 6 984 000 6 774 480 6 571 246 6 374 108 127 926 071

Avskrivning 5 400 000 5 238 000 5 080 860 4 928 434 4 780 581 95 944 553

tabell 16. Kassaflöde vid ägande

Alternativ 2  
– Äga 2019 2020 2021 2022 2023

Summa 
25 år

Räntekostnad (7 200 000) (6 984 
000)

(6 774 
480)

(6 571 
246)

(6 374 
108)

(127 926 
071)

Drift och  
Underhåll 

(1 647 000) (1 679 
940)

(1 713 
593)

(1 747 
810)

(1 782 
766)

(52 753 
964)

Avkastningskrav 
på eget kapital 

0 0 0 0 0 0

Amortering (5 400 000) (5 238 
000)

(5 080 
860)

(4 928 
434)

(4 780 
581)

(95 944 
553)

Kassaflöde (14 247 000) (13 901 
940)

(13 568 
933)

(13 247 
490)

(12 937 
455)

(276 624 
588)

Avrundat (14 247 000) (13 902 
000)

(13 569 
000)

(13 247 
000)

(12 937 
000)

(276 625 
000)
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Jämförelse av kassaflöde vid nyanskaffning av ett särskilt boende för äldre
I diagrammet illustreras hur kassaflödet påverkas beroende på om kommunen 
väljer att äga eller hyra verksamhetslokalerna. I alternativ 1a – hyra med av-
kastningskrav 6,2 procent ökar kostnaderna under kalkylperioden, vilket 
beror på antagandet om att hyra för lokalerna kommer öka med inflationen 
under perioden. I alternativ – 2 äga minskar däremot kostnaderna under 
perioden, vilket främst beror på att kommunen amorterar på lånet och där-
med får minskade kostnader. 

diagram 10.  Jämförelse av kassaflöde för alternativen hyra med hög avkastning respektive äga

Alternativ 1a – Hyra Alternativ 2 – Äga 
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Nedan illustreras kassaflödet vid ett lägre avkastningskrav (4,1 procent) och 
därmed en lägre hyra. Med den lägre hyresnivån blir hyresalternativet mer 
fördelaktigt än ägandet på kort sikt.

diagram 11. Jämförelse av kassaflöde för alternativen hyra med låg avkastning respektive äga 

Alternativ 1b – Hyra Alternativ 2 – Äga 
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Slutsats
Som framgår av dessa schabloniserade räkneexempel, blir alternativet att 
äga mest ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. De årliga kostnaderna hän-
förliga till verksamhetslokalerna är lägre samt minskar över tid. Det behöver 
därmed finnas andra vinster med att hyra lokalerna, för att kompensera för 
den skill nad som uppstår till ägaralternativens fördel. 

Denna slutsats gäller när det handlar om relativt långsiktiga lokalbehov. 
Vid kortsiktiga behov för att exempelvis hantera tillfälliga svängningar, är 
hyres alternativet mer fördelaktigt.

Kommunen behöver beakta att det innebär en större risk att äga sina verk-
samhetslokaler. Konjunktur och underlagsförändringar påverkar värdet 
samt nyttjandegraden av lokalerna. Vid en nedgång av både det allmänna 
konjunkturläget samt behovsunderlaget, det vill säga antalet skolelever el-
ler äldre personer i behov av särskilt boende, finns det en risk att kommunen 
äger verksamhetslokaler som är värda mindre än vad man investerat i dem/
förvärvat dem för samt att det saknas erforderligt underlag för att bedriva 
verksamhet i lokalerna. 
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KAPITEL 5
Marknaden för 
samhällsfastigheter
Allmänt om utvecklingen

Intresset för samhällsfastigheter i form av kommunala verksamhetslokaler 
har ökat under det senaste decenniet. Begreppet samhällsfastigheter är eta-
blerat i branschen, men i denna skrift används begreppet verksamhetslokaler. 
Det ökade intresset härstammar från finanskrisen 2008–2009, då investerare 
började se de mindre riskabla investeringarna i samhällsfastigheter som mer 
attraktiva. Hyresgästerna i denna typ av lokaler är generellt sett långvariga 
och ekonomiskt stabila. Detta fastighetssegment är mindre känsligt för eko-
nomiska förändringar än exempelvis det kommersiella fastighetsbeståndet. 

De senaste åren har direktavkastningskraven för verksamhetslokaler 
minskat. Till exempel har den genomsnittliga nivån för särskilda boenden i 
storstadsregionerna legat mellan 4,0 till 4,5 procent (givet långa hyresavtal). 
Direktavkastningskraven utanför storstadsområden ligger mellan 1 till 2 
procentenheter högre. 

Nivån på direktavkastningskraven är nära sammanlänkade med sam-
mansättningen av hyresgäster och kontraktslängder för respektive fastighet. 
Skillnaden som tidigare fanns i prissättning mellan objekt med offentliga 
hyres gäster och objekt med privata aktörer som hyresgäster har minskat. 

Utbudsbrist på marknaden för flera typer av verksamhetslokaler kommer 
med största sannolikhet att fortsätta under kommande år. Bedömningar av 
de framtida demografiska förändringarna visar att ett flertal kommuner kom-
mer att vara i stort behov av nya verksamhetslokaler. 
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Intervjuer med några aktörer

Hemsö Fastighets AB 
Ordförande: Pär Nuder
VD: Nils Styf 
Ägare: Tredje AP-fonden (85 procent),  
AB Sagax (direkt och indirekt) (15 procent)

Hemsös verksamhet startade 2001 inom Kungsleden AB, då de 
första verksamhetslokalerna förvärvades. År 2009 blev Hemsö ett 
självständigt bolag. Per den 30 september 2019 omfattade Hemsös 
fastighetsportfölj 364 fastigheter med en sammanlagd uthyrnings-
bar yta på 1 833 tkvm och med ett marknadsvärde om 53 200 mnkr. 
Fastigheterna finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hyresgästerna 
består till största del av staten, kommuner och regioner, men även av 
privata företag med skattefinansierad verksamhet. 

Vacse AB
Ordförande: Daniel Jönsson
VD: Fredrik Linderborg 
Ägare: Apoteket AB:s pensionsstiftelse (14,3 procent), Atlas Copco-
gruppens Gemensamma Pensionsstiftelse (10,7 procent), Ericsson 
Pensionsstiftelse (A) (21,4 procent), Sandviks Pensionsstiftelse i 
Sverige (7,1 procent), Stora Ensos Svenska Gemensamma Pensions-
stiftelse (10,7 procent), Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse 
(21,4 procent) och Volvo Pensionsstiftelse (14,3 procent)

Vacse grundades år 2009 av sju svenska pensionsstiftelser. Vacse-
koncernen ägde per den 30 september 2019 15 förvaltningsfastig-
heter med en uthyrningsbar yta på 152,5 tkvm och till ett bedömt 
marknadsvärde om 6 435 mnkr. Vacses till storleken största fastighet 
är Säkerhetshäktet i Sollentuna. 
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Rikshem AB
Ordförande: Bo Magnusson
Tf VD: Per Uhlén
Ägare: Fjärde AP-fonden (50 procent),  
AMF Pensionsförsäkring AB (50 procent) 

Rikshem bildades 2010, då Vasakronan valde att sälja sina bostads-
fastigheter till bolaget, som då hette Dombron. Namnet Rikshem 
kom från ambitionen att äga fastigheter över hela Sverige, vilket 
företaget idag gör. Rikshem ägde per den 30 juni 2019 557 fastighe-
ter om totalt 2 267 tkvm med ett bedömt marknadsvärde (exklusive 
joint ventures om 2 300 mnkr) på 47 400 mnkr.

För att belysa marknadsaktörers uppfattning av privata aktörer som ägare till 
verksamhetslokaler, har de tre fastighetsbolagen Hemsö, Rikshem och Vacse 
deltagit i intervjuer och svarat på frågor kring bland annat deras verksamhet, 
upplägget av deras affärer, deras uppfattning av skälen till att kommunerna 
vill sälja, långsiktiga strategier samt finansiering av investeringar. 

De tre marknadsaktörerna Hemsö, Rikshem och Vacse har gemensamt att 
de alla är bolag, som satsat mycket på kommunala verksamhetslokaler och vill 
göra skillnad i utvecklingen av samhällsservice. De vill se långsiktigt ägande 
med hållbara ekonomiska, sociala och miljömässiga avtal. Hemsö, som delvis 
ägs av Tredje AP-fonden, betonar att genom att en del av deras vinstmedel 
går tillbaka till pensionssystemet, är de intresserade av att skapa en sam-
manhängande kedja som gynnar samhällsutvecklingen i längden. Vacse, som 
nischad aktör inom verksamhetslokaler och vars största fastighet har rätts-
väsendet som hyresgäst, menar på att de vill kunna erbjuda en hög grad av 
specialisering och av den anledningen gärna efterfrågar längre avtal och åta-
ganden. Även Rikshem poängterar att kommunerna är en trygg hyresgäst, där 
de kan kombinera affärsmässighet med samhällsengagemang. 
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Affärsupplägg

Gemensamt för marknadsaktörerna är att ingen av dem har ett sätt på vilket 
de förvärvar verksamhetslokaler. Det kom till uttryck under intervjuerna att 
de förvärvar på alla sätt som finns på marknaden och kontinuerligt bevakar 
offentlig upphandling. Det är viktigt att ha en naturlig kontaktyta och kon-
tinuerlig dialog med kommunerna, för att kunna anpassa lösningar efter 
kommunernas behov samt hitta en långsiktig efterfrågan. Vacses vanligaste 
upplägg är att de går in och köper relativt nybyggda verksamhetslokaler eller 
bygger nytt utifrån offentliga aktörers önskemål. Rikshem tydliggör att de 
gärna köper befintliga verksamhetslokaler, men att de minst lika gärna bygger 
nytt, särskilt i kommuner med kapacitetsunderskott gällande verksamhets-
lokaler, eftersom Rikshem då får möjlighet att tillföra objekt till kommunens 
marknad. Hemsö lyfter fram ett antal kriterier för deras affärer där de sätter 
stort värde på att fokusera på verksamhetslokaler, specialanpassade lokaler 
(exempelvis skolor/särskilda boenden för äldre), långsiktiga lösningar och 
indirekt eller direkt skattefinansiering. 

Intresset för att själva driva kommunal verksamhet i lokalerna, som privat 
utförare, är lågt hos bolagen. Marknadsaktörerna menar dock att de har erfa-
renhet av att förmedla kontakt med privata aktörer, som kan utföra drift el-
ler upphandla drift och förvaltning med andra operatörer. Rikshem hyr ut till 
kommuner, men även gärna till privata operatörer. De är intresserade av att 
utveckla verksamhetslokaler för att exempelvis stödja en mer effektiv vård. 
Vacse å andra sidan har helst avtal direkt med kommunerna eller offentliga 
ägare och inte med privata aktörer inom offentlig verksamhet. Om kommu-
nen är avtalspart däremot, kan verksamhetsutövaren vara vem som helst. 
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Motiv för försäljning och inhyrning av verksamhetslokaler

Det råder konsensus bland marknadsaktörerna att det säkerligen finns en 
ekonomisk drivkraft bakom försäljningarna, då investeringar i nya lokaler 
kräver mer kapital. Bland marknadsaktörerna uttrycks att de tror att även be-
hovet av specialistkompetens driver kommunerna till att sälja; dels för att bo-
lagen ibland har bättre förutsättningar än kommunerna själva att bedriva bra 
fastighetsverksamhet; dels för att kommunerna kan vilja satsa på andra in-
vesteringar och då inte vill dras med bestående kostnader och administration 
i övriga delar. En försäljning kan medföra att kommunerna får ekonomiskt 
utrymme att istället fokusera på sin verksamhet i lokalerna, vilket är en del av 
kommunens egentliga kärna. Det kan även inom en kommun vara ett för stort 
åtagande att äga både bostäder och verksamhetslokaler. Kommuner kan då 
vilja renodla sitt innehav. Bland de tankar marknadsaktörerna för fram, finns 
också att kommunerna kan vilja konkurrensutsätta delar av ett bestånd, som 
del i en lärandeprocess om försäljning och alternativ finansiering. 

Långsiktig strategi och ”vad gör privata aktörer lämpade att äga 
verksamhetslokaler”

Marknadsaktörerna är överens i sina svar kring långsiktig strategi – tanken är 
att leverera god avkastning till sina ägare. Både Hemsö och Rikshem är delägda 
av olika AP-fonder och belyser därför möjligheten att kunna få Sveriges pen-
sionskapital att växa. Som en del av långsiktighetstänkandet, vill marknads-
aktörerna gärna äga verksamhetslokaler i närhet till varandra, för att kunna 
skapa mervärde i de områden och kommuner där bolagen är verksamma. 

En av fördelarna med att ha en privat aktör som fastighetsägare och 
fastighetsförvaltare, är att kommunen kan dra nytta av en specialiserad 
förvaltnings organisation som kan verksamhetslokaler. Både kommuner och 
privata aktörer är lämpade att äga verksamhetslokaler och gemensamt för en 
bra aktör menar Rikshem, är att arbeta hållbart, långsiktigt ägande, välskötta 
lokaler, nöjda hyresgäster, att hålla vad man lovar samt att ha ett genuint in-
tresse för stadsdelars långsiktiga utveckling. 

Den marknad som aktörerna agerar inom, är den främst för tillväxtområden? 
Nej, menar marknadsaktörerna, men med vissa förbehåll. Det måste finnas 
tillräckligt stora objekt, som sammantaget gör att förvaltningen kan skötas 
ekonomiskt och att det möjliggörs en uppbyggnad av en förvaltningsorgani-
sation. Avsikten är att kunna investera i hela landet, men det finns en också 
en prioritering av primärt större städer och tillväxtorter, där det går att få till 
långa kommunala hyresavtal.
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Marknadsaktörernas intresseområden

Rikshem uttrycker ett intresse för såväl verksamhetslokaler som bostäder 
och poängterar att även försäljning av bostäder inom kommunen kan finan-
siera byggnation av verksamhetslokaler. Förutom kompetens kring olika 
 boendeformer och ett genuint intresse av verksamhetslokaler är Rikshem 
även intresserade av lokaler som kan tillföra värde till deras befintliga om-
råden, ex. bibliotek, idrottshallar eller närservice. Rikshem bygger inget 
utan att ha en hyresgäst och vid nybyggnation ser de ett nära samarbete med 
kommunen för att uppnå effektivare verksamhet. Vacse har även de ett in-
tresse av projekt för nybyggnation och köp av befintliga verksamhetsloka-
ler, såsom exempelvis skolor. De har kunskap inom bland annat uthyrning 
till rätts väsendet, grund skolor och kommunhus. Vacse investerar gärna i 
verksamhetslokaler i närheten av varandra och inte en enstaka förskola på 
en ort. Hemsö lägger stor vikt vid att vara säkra på att de objekt de uttrycker 
intresse för är verksamhetslokaler, alltså olika former av särskilda boenden, 
utbildnings lokaler eller lokaler för rättsväsendet. 

Bland kriterierna för att gå in i en investering, nämner alla marknads-
aktörerna att lokalerna gärna får vara lokaliserade så att de kan förvaltas 
gemensamt med redan ägda objekt, för att uppnå en effektiv förvaltnings-
organisation. Flertalet nämner även tillväxtpotential som en drivande faktor, 
när nya investeringsmöjligheter undersöks. Rikshem påpekar att de ofta ser 
till att matcha nya investeringar med sin befintliga fastighetsportfölj. 

En av de faktorer som styr var Vacse investerar, har varit tanken att inves-
tera där inte alla aktörer befinner sig. Vacse riktar sig till kommunerna med 
 argument att det strategiskt kan vara klokt att sälja byggnader, som har en 
marknad som förskolor, särskilda boenden, kontor etc. istället för special-
byggnader som kommuner ofta vill sälja. Hemsö framhåller att det de vill 
investera i är ”samhällsfastigheter” och upplever att flera andra aktörer är 
mer generösa i vad de tolkar in i begreppet ”samhällsfastighet”. Hemsö är 
inte intresserade av en normal kontorsfastighet eller butiksfastighet. Det 
som styr investeringarna är också bolagens kunskap om den anläggning de 
ska förvalta, varpå Rikshem valt att inte investera i simhallar, då de inte har 
kompetens att förvalta dessa i nuläget. 
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Erbjudanden om mervärde

Det som marknadsaktörerna kan erbjuda i form av mervärde, varierar mel-
lan att frigöra tid för kommunen, till att erbjuda en potentiellt mer kostnads-
effektiv förvaltnings- och underhållsstruktur. Marknadsaktörerna uppger 
att de alltid är beredda med kapital och har möjlighet att erbjuda snabba och 
kreativa lösningar på kommunens problem.

Ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och hyresvärd regleras i varje en-
skilt hyresavtal. Dock poängterar samtliga marknadsaktörer att det är viktigt 
med tydlig gränsdragning gällande ansvar och utförande gällande exempelvis 
drift, skötsel, underhåll och reinvesteringar så att det inte uppstår gråzoner. 
Vacse exempelvis tar oftast ett helhetsansvar för fastigheten och har en dialog 
centralt med hyres gästen och verksamheten som nyttjar lokalerna. Rikshem 
förtydligar att de alltid tar den långsiktiga risken, det vill säga marknads-
risken, varpå långa hyres avtal tecknas för verksamhetslokaler. 

Marknadsaktörernas förväntningar på kommunen 

Alla tre marknadsaktörer förväntar sig en nära och kontinuerlig dialog med 
kommunerna. Det krävs ett kontinuerligt samarbete kring ombyggnationer, 
som anpassas efter hyresgästens behov. Rikshem spår en stor ökning av grup-
pen äldre över 80 år på 10 års sikt och exemplifierar med att fastighetsägare, 
kommun och utförare alla har ansvar för att effektivisera och samtidigt öka 
kvaliteten i boenden för äldre. Hemsö menar på att en stor del av deras för-
bättringar sker på energisidan och hyresgästerna får där ta del av det genom 
sänkta driftskostnader. 

De risker som nämns, är kopplade till tidpunkten när hyresavtalen ska för-
längas. Den finns en risk att den kommunen inte vill fortsätta hyra lokalen. 

Rikshem förtydligar att de som fastighetsägare står för den så kallade va-
kansrisken vid nybyggnation. Därför bygger de som aktör i största möjliga ut-
sträckning verksamhetslokaler, så att det finns en alternativanvändning om 
marknaden skulle svikta på grund av exempelvis överetablering. Konsekven-
serna vid olika händelser regleras i alla marknadsaktörers fall i hyresavtalen. 
Självklart försöker marknadsaktörerna redan vid avtalstecknandet minimera 
de risker som finns och konsekvenser av oplanerade situationer som kan uppstå.
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KAPITEL 6 
Erfarenheter från  
genomförda affärer
Härnösands kommun

Härnösands kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 25 120 personer

Härnösands kommun genomförde en större fastighetsförsäljning 2007. 
Kommunfullmäktige hade fattat ett beslut under 2004 om ett så kallat 
balanspaket, som syftade till att reducera kommunkoncernens långsiktiga 
skuldsättning. Kommunens långivare hade då också identifierat att kommun-
koncernen behövde minska sin låneskuld. Då en stor del av skulden fanns i 
kommunens bolag, kom ett av förslagen att vara en avyttring av fastigheter 
i AB Härnösandshus. Verksamhetslokalerna hade förts över till det kommu-
nala bolaget från Härnösands kommun under 1990-talet.

Marknaden bedömdes under 2006 vara mogen för en försäljning i Härnö-
sand. Affären omfattade slutligen 43 verksamhetslokaler på cirka 154 000 
kvadrat meter. Verksamhetslokalerna omfattade skol-, vård-, omsorgs- och 
förvaltningsbyggnader. Försäljningen skedde i konkurrens med ett 30-tal 
intressenter. Slutligen vann Kungsleden affären och företaget förvärvade 
verksamhetslokalerna för 880 mnkr, att jämföra med det bokförda värdet 
på 641 mnkr. 
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Försäljningen genomfördes som en så kallad indirekt försäljning, fissionsför-
farande. Detta innebar att verksamhetslokalerna fördes över till två nybildade 
dotterbolag direkt under bolagskoncernens moderbolag och därefter avyttra-
des aktierna i dessa bolag. Köpeskillingen och realisationsvinsten hamnade 
därmed i koncernens moderbolag.

Köpeskillingen användes huvudsakligen till att lösa befintliga lån. Vidare 
fanns ett uppdrag att använda en del av köpeskillingen till renovering av kvar-
varande verksamhetslokaler i bolagets bestånd, exempelvis några idrotts-
anläggningar.

I affären ingick en överenskommelse om att viss driftpersonal skulle kvar-
stå i verksamheten under fem år. I hyresavtalen ingick bland annat att den 
nya fastighetsägaren skulle sköta underhåll och städning. Sedan affären ge-
nomfördes har Kungsleden sålt vidare verksamhetslokalerna till annan privat 
fastighetsägare.

AB Härnösandhus 
Moderbolag: AB Härnösandhus
Dotterbolag: AB Härnösandhus kommunfastigheter,  
AB Härnösand Näringsfastigheter

AB Härnösandhus är ett av Härnösand kommun helägt bostads-
företag. Koncernens resultat för år 2007 utvisade en vinst på 130,3 
mnkr. Under år 2007 genomförde AB Härnösandhus en större 
fastighetsförsäljning av merparten av fastigheterna i dotterbolagen. 
Genom försäljningen bytte 43 fastigheter med ett bokfört värde på 
cirka 641 mnkr ägare. Kvar i moderbolaget AB Härnösandhus ägo 
(2018) är cirka 1 700 lägenheter. I dotterbolaget AB Härnösandhus 
finns delar av kommunens verksamhet samt ett fåtal privata företag 
som hyresgäster. AB Härnösandhus Näringsfastigheter innehar ett 
mindre antal kommersiella fastigheter. 
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Erfarenheter
Någon särskild uppföljning av affären har inte gjorts och redovisats av Härnö-
sands kommun. Därför råder det säkerligen en del olika uppfattningar om 
det var en bra eller dålig affär. Vid utvärdering av en sådan affär behöver man 
dock först och främst fråga sig vad det ursprungliga syftet var med affären. 
För Härnösands kommun var det övergripande syftet att frigöra kapital för 
att minska sin externa skuldsättning, framför allt inom det kommunala bolaget 
som ägde verksamhetslokalerna. Detta syfte uppfyllde kommunen genom 
försäljningen.

Övriga synpunkter som framkommit i intervjuer med representanter för 
kommunen har inarbetats i rapportens slutsatser, se kapitel 9.

Enkätundersökning i åtta kommuner

För att samla erfarenheter från kommuner som har genomfört fastighets-
affärer har en enkät skickats ut. De kommuner som fick enkäten var Borlänge, 
Luleå, Nacka, Sigtuna, Skellefteå, Vårgårda, Värmdö samt Växjö. Fastighets-
affärerna har varit av två typer. Det har handlat om dels försäljning av bostäder 
från kommunala bostadsbolag; dels om försäljning av verksamhetslokaler. 

Enkäten (se bilaga 2) bestod av 10 frågor varav de inledande frågorna avsåg 
en kort beskrivning av den genomförda affären. Kommunerna tillfrågades om 
bakgrunden och syftet med den genomförda affären, för att få en uppfattning 
om den drivande faktorn var exempelvis finansiell eller ideologisk. Vidare 
fick kommunerna även svara på frågor avseende själva affärsuppgörelsen; 
vem som genomförde affären, hur finansieringsformen såg ut, vem som var 
köpare, förhandlingarna som hölls samt vilka juridiska lösningar som valts. 
En av enkätens frågor undersökte huruvida kommunen gjort en långsiktig 
analys av eventuella ekonomiska konsekvenser av affären. Slutligen fick kom-
munerna reflektera över uppföljning, erfarenheter och för-/nackdelar av att 
avyttra verksamhetslokaler eller låta privata aktörer investera i nya lokaler 
för att därefter hyra dem. 
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Sammanfattning av kommunernas enkätsvar

Bakgrund och syfte med affärerna 
Genomgående har kommunerna i sina svar på enkäten förklarat att syftet med 
de genomförda affärerna främst varit finansiellt. Flera har exemplifierat med 
att kommunen haft behov av att skapa utrymme för framtida investeringar 
samt attrahera nya investerare till kommunen som både investerar i kommu-
nen och skapar nya jobb. De flesta av de tillfrågade kommunerna har haft behov 
att få in pengar till kommunen för att kunna utveckla kommunens verksamhet 
på andra sätt än ägande av lokaler/bostäder. Enkätsvaren präglas av ett tydligt 
utvecklingsfokus. Ytterligare finansiella syften har varit att frigöra kapital och 
i det kunna minska kommunens låneskulder. Därtill har andra kommuner haft 
lånetak, som satt begränsningar för framtida investeringar och genom försälj-
ning fått ökat budgetutrymme genom externa finansiärer. 



53Äga eller hyra verksamhetslokaler  

Huvudsakliga lärdomar samt för- och nackdelar 
De huvudsakliga lärdomar som kommunerna lyfter fram, berör bland annat 
vikten av samordning och planering inom kommunen kring affärens genom-
förande och de förhandlingar som sker – att kunna presentera en enad och 
affärsmässig front. Att optimalt kunna använda de resurser och kunskaper 
som finns inom kommunen belyses som en viktig lärdom. Även att ha en bra 
organisation kring plan- och byggfrågor och fastighetsfrågor samt en etable-
rad juristfunktion lyfts fram. Bland lärdomar framkommer också att det är 
viktigt att inom kommunen se till att de pengar som genereras av försäljning 
går till det avsatta syftet, exempelvis nyproduktion, och inte går in i drift och 
underhåll av befintliga verksamhetslokaler. 

Flera av kommunerna nämner fördelar så som högre soliditet i de säljande 
kommunala bolagen, att få fler nya investerare till kommunen samt möjlig-
göra utvecklingsområden, som annars skulle legat utanför vad fastslagen 
budget hade lämnat utrymme för. Bland de nämnda fördelarna är det flera 
kommuner som har gemensamt att de gavs möjlighet att minska låneskulder. 
Det finns även upplevelser av att affärerna inneburit en win-win- situation för 
nya externa investerare och för kommunen. 

Avseende nackdelar präglas svaren av en tydlig konsensus bland kommu-
nerna om att det på lång sikt är mer ekonomiskt att äga verksamhetslokaler 
själv. En av de andra upplevda nackdelarna hos de kommuner som före för-
säljningen ägde en stor del av verksamhetslokalerna har varit att förlora sina 
tidigare stordriftsfördelar.
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KAPITEL 7
Hyresavtal

Förhandling och omförhandling

Marknaden för kommunala verksamhetslokaler är till vissa delar oprövad 
och är därför behäftad med osäkerhet. Många gällande hyresavtal tecknades i 
samband med att kommunerna sålde verksamhetslokalerna. Hyresvillkor för 
lokaler och försäljningspris för verksamhetslokaler förhandlades i ett samlat 
sammanhang.

I samband med tecknade av hyresavtal behöver kommunens fastighets-
strategi och lokalförsörjningsplanering hantera avvägningar rörande t.ex.:

 > Lokalernas storlek
 > Hyresperiod och villkor för eventuella behov av förlängning  

av hyresförhållandet
 > Behov av flexibilitet
 > Serviceinnehåll
 > Villkor för framtida hyresgästanpassningar (exempelvis kopplat till  

tillämpning av LOU) 
 > Gränsdragningslistan för fördelning av ansvar och kostnader
 > Hyressättningsmodell (inklusive villkor för uppräkning)
 > Villkor och förutsättningar för att kommunen ska lämna avtalet  

och lokalerna

Avvägningarna behöver göras utifrån verksamhetens behovsanalys, den över-
gripande lokalförsörjningsplaneringen och fastighetsstrategin. 

Erfarenheterna vid omförhandling av avtal som tecknats i samband med 
försäljningar är förhållandevis begränsade på grund av att marknaden är rela-
tivt ny och hyresavtalen ofta långa. Hyresförhållandet, hyresnivåer och hyres-
villkor i övrigt har därför i begränsad omfattning omprövats på affärsmässiga 
grunder för kommunala verksamhetslokaler som hyrs in efter försäljning. 
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Fastighetsägarens styrka inför en omförhandling är att äga en strategisk 
resurs för hyresgästen, men med begränsade möjligheter till omställning för 
andra verksamheter om hyresgästen flyttar. Hyresgästen har möjlighet att 
avflytta efter hyrestiden, men kan då behöva efterfråga nyproducerade lokaler 
i annat läge för fortsatt drift av verksamheten. Utfall vid förhandling kan där-
för variera stort, beroende på styrkeförhållandena och omständigheterna i de 
enskilda fallen.

För kommunen är det viktigt att skapa handlingsutrymme för att minska 
hyresvärdens monopolsituation. Detta kan göras genom att ha en uppdaterad 
planberedskap som är i linje med kommunens lokalförsörjning. I tillväxtorter 
kan det underliggande markvärdet i hyran över tid kraftigt stiga för centralt 
belägna verksamhetslokaler. Detta kan innebära att fastighetsägaren kan mo-
tivera hyreshöjningar enbart till följd av markvärdet ökat i kommunen.

Interna och externa hyror 

Interna hyror
Huvudsakligen finns tre organisationsformer för kommunal fastighetsför-
valtning. Dessa är:

 > Verksamheten sköter sina lokaler
 > En anslagsfinansierad fastighetsenhet
 > En hyresfinansierad fastighetsenhet

Av dessa organisationsformer är den tredje och sista den vanligast förekom-
mande. De flesta kommuner väljer att skapa en särskild fastighetsenhet, eller 
rent av ett särskilt bolag, för de egna lokalerna. Tidigare finansierades ofta 
fastighetsenheten via direkta anslag, men många kommuner har valt att istället 
ge anslag till verksamheterna som även ska täcka lokalkostnader. Finansie-
ringen av fastighetsenheten sker således via hyreskontrakt mellan verksam-
heten och fastighetsenheten. Detta kallas vanligen internhyra, då medel flyt-
tas inom en och samma organisation. Utmärkande för detta är att det till stor 
del saknas lagar och fasta regler om dess utformning och varje organisation 
kan fritt bestämma principerna för internhyran. Normalt saknas även alter-
nativa möjligheter att tillgodose sitt behov av lokaler för hyresgästen. Van-
ligen utgör internhyran ett nollsummespel totalt sett inom organisationen.

En hyresfinansierad fastighetsenhet skapar incitamentsstrukturer och 
en tydlig ansvars- och kompetensfördelning. Genom internhyran får verk-
samheterna som nyttjar lokalerna incitament att inte använda mer lokaler 
än vad som behövs. Genom att fastighetsenheten ofta skapas som en egen re-
sultatenhet, tydliggörs också kostnader och intäkter för lokalerna, vilket för-
hoppningsvis leder till en effektivare förvaltning. Detta kan dock också skapa 
konflikter i förhandlingar mellan hyresvärd och hyresgäst. Ett fastställt kom-
muninternt system för sakprövning saknas ofta i dessa lägen.



57Äga eller hyra verksamhetslokaler  

Olika modeller för kommunintern hyressättning
För att finansiering via hyresintäkter ska fungera, måste en tydlig hyressätt-
ningsmodell tas fram. En sådan bör synliggöra kostnader och leda till genom-
tänkta beslut kring verksamhetslokaler. Huvudsakligen kan tre olika typer av 
hyressättningsmodeller för internhyra urskiljas:

 > Kostnadsbaserade hyror på objektsnivå/självkostnadshyror
 > Marknadshyror eller marknadsliknande hyror
 > Funktionshyror

Kostnadsbaserade hyror på objektsnivå, så kallade självkostnadshyror, 
baseras på de bokföringsmässiga kostnaderna för lokalerna. Detta är en van-
ligt förekommande metod som används i kommuner. En lokal som är rela-
tivt nybyggd/-renoverad har en högre hyra än motsvarande äldre lokal, oav-
sett om funktionen av lokalen är densamma. Det finns en problematik kring 
gränsdragning mellan investering och underhåll samt kring om utrymme 
finns i respektive budget då åtgärder ska genomföras i lokalerna. Eftersom 
investeringar i lokalerna ska finansieras via hyresgästens hyra och budget, 
finns också en gränsdragningsproblematik mellan hyresgäst och fastighets-
enheten kring vad som behöver göras och av vilken anledning (påkallat av fast-
ighetsägaren eller av hyresgästen). De kostnadsbaserade hyrorna kommer att 
fluktuera under hyresperioden eftersom de baseras på kostnader, som kan 
både öka och minska under tiden. Sedan 2015 tillämpas komponentavskriv-
ning även i kommunerna, vilket i stort är samma regelverk som för privata 
bolag. Kommunens avskrivningskostnader bör därför vara på jämförbar nivå 
med externa hyresvärdar.
Vid hyra av kommunens egna lokaler baseras självkostnadshyran oftast på:

 > Driftkostnader
 > Underhållskostnader
 > Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta)
 > Administrationskostnader
 > Försäkringskostnader
 > Övriga kostnader

Vid inhyrning av externa lokaler på marknaden till kommunens internhyres-
system, baseras självkostnadshyran oftast på:

 > Extern hyra
 > Administrationspåslag
 > Eventuellt tillägg för avtalade drift- och underhållskostnader samt 

tillkommande myndighetskrav
 > Indexuppräkning



Kapitel 7. Hyresavtal 

58 Äga eller hyra verksamhetslokaler  

Vidare tillämpar även somliga kommuner ett avkastningskrav på fastighets-
enheten som finansieras via hyror från såväl interna som eventuella externa 
hyresgäster.

Marknadshyror eller marknadsliknande hyror baseras i regel på de in-
täkter som fastighetsenheten hade fått om lokalen hyrts ut på den externa 
marknaden, den så kallade alternativkostnaden. Hyran ska spegla vad en 
motsvarande lokal hade kostat externt, vilket underlättar jämförelse med 
lokaler på marknaden och sätter press på fastighetsenheten att effektivisera 
och tänka strategiskt med lokalerna. Överskott respektive underskott upp-
står till följd av olika investeringsnivåer och läge. Moderna lokaler i perifert 
läge kan exempelvis generera underskott till följd av låg marknadshyra och 
motsatt för äldre och mer centrala lokaler, där marknadshyran ofta överstiger 
kostnaderna. Det kan därigenom uppstå problem för hyresgästen att ha råd 
att sitta kvar i centrala lägen, då mer medel måste läggas på lokaler istället för 
verksamheten, alternativt att verksamheten måste flytta till mer perifera lä-
gen, vilket kan skapa en sämre geografisk spridning av exempelvis skollokaler.

Att hitta en marknadsnivå kan vara svårt framförallt på mindre orter och ju 
högre grad av specialisering lokalen har, exempelvis en idrottshall och ju färre 
jämförelseobjekt som finns, desto svårare är det. Privata och kommunala ak-
törer kan också ha olika långsiktig strategi med lokaler och kan ställa olika 
krav, exempelvis avkastningskrav, underhållsnivå med mera.

Funktionshyra är ett sätt att komma tillrätta med vissa av de brister, som de 
föregående hyressättningsmodellerna har. Hyran baseras istället på lokalernas 
nytta för verksamheten, exempelvis genom måtten kapacitet och standard. 
Hyran sätts genom att lokaler med hög kapacitet och standard har en högre 
kostnad och vice versa. Funktionshyran har antingen självkostnadshyran 
som sin bas eller marknadshyran för det samlade lokalbeståndet. Kostnaden för-
delas sedan efter kapacitet och standard, baserat på utvalda och objektiva mått 
för att spegla lokalernas nytta för verksamheten. En sådan modell bör vara 
transparant och enkel att förstå och administrera för att kunna accepteras av 
verksamheten. I ett exempel med en skola kan kapacitet motsvaras av funktio-
nalitet och standard spegla lokalens förmåga att fungera tillfredställande som 
lärmiljö. Med självkostnad som bas uppnås relativ rättvisa inom kommunen, 
medan marknadshyra som bas kan tjäna för att skapa relativ rättvisa gentemot 
den externa marknaden.
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Externa hyror
Externa hyror är till skillnad från internhyran noggrant reglerad. Den utgör 
ett hyresförhållande mellan två fristående juridiska eller fysiska personer och 
ett hyresavtal finns dem emellan. Det finns också ett fastställt system för sak-
prövning, då hyresvärd och hyresgäst inte är överens. Normalt sett har även 
hyresgästerna alternativa möjligheter att tillgodose sitt behov av lokaler. Det-
ta tenderar att betyda att innan avtalen ingås finns mycket flexibilitet, men 
därefter är flexibiliteten mer begränsad vad gäller förändring och uppsägning. 

Hyran sätts vanligen på marknadsmässiga grunder. Marknadsmässig hyra 
bestäms med utgångspunkt i vad hyran för liknande lokaler på orten är och 
vad som betraktas som marknadsmässig hyra regleras i jordabalken 12 kap.  
57 a §. Jämförelsen ska göras med hyror för andra lokaler som i stora drag är 
likvärdiga, främst med hänsyn till lokaltyp, läge, storlek och standard. Äldre  
hyresavtal har lägre betydelse, eftersom värderingen av marknadshyran 
ska ske vid tecknandet av avtalet. Just vad gäller kommunala lokaler inne-
bär detta att på vissa orter med få objekt och för vissa typer av specialobjekt 
(exempelvis simhallar, idrottshallar) kan det vara svårt att hitta jämförelse-
objekt. För kontorslokaler eller andra typer av förvaltningsbyggnader, bör 
jämförelse objekt vara lättare att hitta.
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Hyreskalkylen tar hänsyn till bland annat:
 > Driftkostnader
 > Underhållskostnader
 > Kapitalkostnader
 > Administrationskostnader
 > Avkastningskrav
 > Marknadshyresnivå (på orten)
 > Marknadsrisker exempelvis:

 - Finansiering
 - Fastighet (specialisering)
 - Läge
 - Motpart

Hyran brukar även vara reglerad så att dess storlek inte fluktuerar alltför 
mycket över tid, vilket gör att kostnadsposterna fördelas över hyrestiden. Det 
är också vanligt att det finns någon form av indexuppräkning, som löper under 
avtalets längd. I tillväxtorter kan det underliggande markvärdet i hyran över tid 
kraftigt stiga för centralt belägna verksamhetslokaler. Detta kan innebära att 
fastighetsägaren kan motivera hyreshöjningar enbart till följd av att mark-
värdet har ökat i kommunen. I en sådan situation bör kommunen säkerställa 
att den kan hantera detta, exempelvis genom att skapa handlings utrymme 
och planberedskap i linje med lokalförsörjningsplanen, för att minska hyres-
värdens monopolsituation.
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Även om en marknadsbaserad hyresmodell tillämpas, så är det vid nyproduk-
tion vanligt att hyran till en del baseras på produktionskostnaden. Det finns 
också speciella omständigheter vid uthyrning till offentliga hyresgäster, som 
kan påverka de marknadsrisker en fastighetsägare tar. Exempel då mark-
nadsrisker kan påverka hyresnivån är då kostnader och risker överstiger 
marknadshyres nivån. I sådana fall kan en tilläggshyra förekomma, exempel-
vis för speciallokaler (avancerade laboratorier eller andra specialiseringar). 
Ett annat exempel är då hyresgästen kan tänka sig att teckna långa avtal  eller 
då hyresgästen har en särskilt god kreditvärdighet, som kommuner, vilket 
minskar fastighets ägarens riskpremie. Hyresnivån kan då avspegla detta 
 genom en något lägre hyra, detta kallas vanligen motpartsrisk.

Skillnaderna mellan interna och externa hyror 
Skillnaderna mellan interna och externa hyror kan variera beroende på vil-
ken internhyresmodell som tillämpas. Eftersom det finns flera olika sätt för 
kommuner att fastställa förutsättningarna för ett internhyressystem, kom-
mer det att vara mer eller mindre likt en extern hyra. 

De stora skillnaderna är flexibiliteten både före och under avtalets giltig-
het, avkastningskrav och vilka kostnads-/hyresnivåer som hyran baseras på. 
De största skillnaderna är mellan självkostnadshyra och en extern hyra, där 
kostnadsbilden för internhyran kan variera kraftigt beroende på många fak-
torer, exempelvis avskrivningstider, verksamhetslokalernas ålder och status, 
underhållsbehov med mera. Kostnadsbilden för olika lokaler kommer också 
fluktuera mer i ett självkostnadsbaserat internhyressystem. Det är därför inte 
självklart att en marknadsmässig hyra skulle vara högre.

Beroende på att privata och kommunala aktörer kan ha olika långsiktig 
strategi med lokaler, kan olika krav ställas på lokalerna, exempelvis avkast-
ningskrav, underhållsnivå med mera. Det är därför viktigt att säkerställa att 
samma krav ställs och att den externa aktören som kommunen ska jämföra 
sig med också har en liknande strategi med sitt fastighetsinnehav för att kun-
na jämföra exempelvis underhållsnivåer. Kommuner, som tillämpar avkast-
ningskrav i sin internhyresmodell eller har en internränta som tar hänsyn 
till någon form av avkastningskrav, bör ha hyror som är mer jämförbara med 
externa hyror.

Värt att notera är att diskussioner pågår i ett antal kommuner om att gå 
tillbaka till anslagsfinansierade kommunala fastighetsorganisationer, som 
hanterar såväl kommunens egna verksamhetslokaler som de verksamhets-
lokaler som är inhyrda från externa fastighetsägare. Styrning av verksamhe-
ternas nyttjande av lokaler kan lösas på andra sätt än via administration av 
internhyror.
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KAPITEL 8
Något om redovisning

Leasing

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har normerat hur redovisning av 
leasade tillgångar ska ske. Hur leasing eller hyra av tillgångar ska redovisas 
bygger initialt på bedömningen om det är fråga om finansiell eller operatio-
nell leasing. Avgörande för denna klassificering är i vilken omfattning de eko-
nomiska riskerna och fördelarna med ägandet av det aktuella leasingobjektet 
finns hos leasegivaren eller leasetagaren. 

Finansiell leasing
Ett leasingavtal ska klassificeras som ett finansiellt leasingavtal om det inne-
bär att de ekonomiska fördelar och ekonomiska risker, som förknippas med 
ägandet av objektet, i allt väsentligt överförs från leasegivare till leasetagare. 
Det är i sammanhanget viktigt att utgå från avtalets ekonomiska innebörd och 
inte dess civilrättsliga form. I RKR:s rekommendation anges att följande si-
tuationer normalt leder till att ett leasingavtal ska klassificeras som finansiellt:
a) Äganderätten till tillgången överförs till leasetagaren när leasetiden löpt ut.
b) Leasetagaren äger rätt att köpa leasingobjektet till ett pris som understiger 

förväntat verkligt värde med ett så stort belopp att det vid leasingavtalets 
början framstår som rimligt säkert att rätten kommer att nyttjas.

c) Leaseperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska 
livslängd även om inte äganderätten övergår.

d) Vid leasingperiodens början uppgår nuvärdet av minimileaseavgifterna 
till i allt väsentligt tillgångens verkliga värde.
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Minimileaseavgifterna utgörs av de betalningar, exklusive variabla avgifter, 
serviceavgifter och skatter som ska erläggas av leasetagaren. 

RKR har i följande punkter preciserat sin syn på när det föreligger ett finan-
siellt leasingavtal:
a) Om leasetagaren enligt avtalet kan säga upp avtalet i förtid får leasetagaren 

bära de förluster leasegivaren åsamkas på grund av uppsägningen.
b) Vinster och förluster som hänför sig till förändringar av det verkliga värdet 

av objektets restvärde tillfaller leasetagaren (exempelvis i form av en 
rabatt på leasingavgiften motsvarande större delen av försäljningspriset 
vid slutet av leasingperioden).

c) Leasetagaren har möjlighet att förlänga avtalet mot en avgift, som är 
väsentligt lägre än en marknadsmässig avgift.

Om nuvärdet av minimileaseavgifterna överstiger 80 procent av leasingobjek-
tets verkliga värde vid leasingperiodens början, redovisas leasingavtalet alltid 
som ett finansiellt avtal enligt RKR:s rekommendation. Leasingavtal som löper 
på uppemot 15–20 år är därför normalt ett finansiellt leasingavtal. 

Redovisningen av ett finansiellt leasingavtal hos leasetagaren innebär att 
det leasade objektet redovisas som anläggningstillgång på balansräkningen. 
Förpliktelsen att under leasingperioden betala leasingavgifter redovisas som 
skuld i balansräkningen. Vid periodens början redovisas tillgången och skul-
den till leasingobjektets verkliga värde eller till nuvärdet av minimileaseav-
gifterna om detta är lägre.

Leasingavgifterna ska fördelas mellan ränta och amortering. Löpande 
redovisas både avskrivningar och räntekostnader över resultaträkningen. 
Avskrivning sker enligt den princip som gäller för aktuell typ av tillgång. Av-
skrivningarna fördelas över leasingperioden om det inte med rimlig grad av 
säkerhet kan fastställas att äganderätten övergår till leasetagaren vid slutet 
av perioden.

Operationell leasing
Leasingavtal som inte är finansiella är operationella. Leasingavgiften för så-
dant avtal fördelas linjärt över leasingperioden, såvida inte något annat syste-
matiskt sätt bättre återspeglar användarens nytta över tiden.

Sale and lease back
Om det uppstår en realisationsvinst i samband med en sale and lease back-
transaktion, det vill säga när kommunen säljer en tillgång för att därefter hyra 
tillbaka den, får enligt RKR:s normering inte vinsten omedelbart och i sin hel-
het redovisas i kommunens resultaträkning. Vinsten ska i stället periodiseras 
över leasingperioden.
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Slutsatser
Som tidigare nämnts, är det mycket som talar för att minimileaseavgifterna 
överstiger 80 procent av leasingobjektets verkliga värde om avtalstiden är 
15–20 år. Sådana avtal ska således redovisas som finansiella leasingavtal. Detta 
innebär att det inte blir någon större skillnad på balansräkningen, jämfört 
med att själv göra investeringen och låna till finansieringen av denna eller 
äga befintlig lånefinansierad tillgång. Ett argument för leasing som används 
är att kommunen då ”frigör kapital”. Om man leasar tillbaka samma tillgång, 
bör man ha klart för sig att detta innebär att i de leaseavgifter som ska betalas 
ingår, i princip, finansieringskostnaderna för det ”frigjorda kapitalet”.

RKR planerar att ge ut en idéskrift för att klargöra vad som gäller kring 
redo visning av leasing.
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Avskrivningar

Skillnader i avskrivningsregler mellan kommuner och bolag har i några fall 
använts som argument för att bolagisera fastighetsförvaltning eller att sälja 
verksamhetslokalerna till en privat aktör och sedan leasa dessa. Man har 
hävdat att bolagen kan justera sina avskrivningar på ett sätt som innebär 
att avskrivningskostnaderna skulle kunna bli lägre i ett bolag jämfört med 
i en kommun. RKR:s normering rörande materiella anläggningstillgångar 
och därmed avskrivningar är likadan som normeringen för bolaget. RKR:s 
normering anger att anläggningstillgångar ska skrivas av systematiskt över 
nyttjandeperioden. I normeringen gäller också att om en ny bedömning av 
nyttjandeperioden väsentligt avviker från tidigare bedömning, ska avskriv-
ningsbeloppen för innevarande och framtida perioder justeras. Det finns i 
RKR:s normering ett uttryckligt krav på komponentavskrivning. Detta inne-
bär att om det förväntas en väsentlig skillnad i förbrukning av en materiell 
anläggningstillgångs betydande komponenter, ska tillgången delas upp på 
dessa och respektive komponent ska skrivas av separat. Detta gäller både för 
kommuner och för bolag.

Skillnad rörande värdering – nedskrivningar

När det gäller värdering finns det en viss skillnad mellan vad som gäller för en 
kommun och för ett bolag. För bolag gäller att nedskrivningbehov ska prövas 
för fastigheten eller gruppen av verksamhetslokaler (så kallade kassagenere-
rande enhet) och att det är avkastningskrav som ska utgöra utgångspunkten. 
Det avkastningskrav som ska tillämpas är ett objektivt marknadsmässigt av-
kastningskrav på eget kapital. Detta är naturligt, eftersom syftet med bolag 
är att generera avkastning eller vinst. Om inte fastigheten eller gruppen av 
verksamhetslokaler ger en marknadsmässig avkastning, ska nedskrivning 
göras till vad som motsvarar avkastningsvärdet. Om, exempelvis en fastighet 
är uthyrd till endast 50 procent ska nedskrivningsprövning göras och om in-
täkterna inte ger en marknadsmässig avkastning på denna fastighet, ska ned-
skrivning göras till en nivå som motsvarar en marknadsmässig avkastning. 
Det är alltså relativt enkelt att värdera anläggningstillgångar och i detta fall 
verksamhetslokaler i ett bolag.
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För kommuner, som inte bedrivs i vinstsyfte, är anläggningstillgångar emel-
lertid ofta av sådan karaktär att de är svåra att värdera. Anledningen att det 
är svårt att värdera anläggningstillgångar, som används i en kommun, är att 
det oftast saknas ett avkastningsvärde och ibland även ett marknadsvärde. 
Nedskrivningsprövning enligt den modell som ska tillämpas för bolag, är så-
ledes inte möjlig. För kommunala anläggningstillgångar i skattefinansierad 
verksamhet och därmed verksamhetslokaler utgår man istället från tillgång-
ens servicepotential. Denna utgörs av en tillgångs kapacitet att bidra till att 
uppnå de mål som fastlagts för tillgången ifråga. Om en skola byggts för en 
kapacitet om 500 elever, är servicepotentialen också 500. Om skolan endast 
används av 400 elever ska nedskrivning inte göras eftersom skolans service-
potential inte har minskat. Om däremot del av skolan, av olika skäl inte kan 
användas, eller om beslut fattas om att utrangera denna, ska nedskrivning 
prövas och genomföras.
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KAPITEL 9
Några slutsatser och medskick
Nedan redovisas några olika faktorer, som måste beaktas och tas ställning till 
inför strategiska beslut rörande verksamhetslokaler, främst beslut om att äga, 
hyra eller utförsäljning.

Behov av långsiktiga strategier
En lokalförsörjningsplan, som anger behovet av verksamhetslokaler på kort 
och lång sikt, bör utarbetas. Denna bör kompletteras med en politisk för-
ankrad policy rörande vilken strategi kommunen ska ha beträffande lokaler.  
I strategin bör ingå vilka lokaler som kommunen ska äga och varför samt vilka 
typer av lokaler som kan eller ska förhyras. Här bör således tydligt framgå vilka 
motiven är för att äga respektive att hyra. Är motiven strikt ekonomiska eller 
finns det också ideologiska motiv? Kommunen behöver också ta ställning till 
det långsiktiga behovet av rådighet över mark inför expempelvis eventuella 
framtida nya översiktsplaner. Även om kommunens egna verksamheter skulle 
ha ett kortsiktigt behov av en befintlig verksamhetslokal i kommunens ägo, 
kanske marken är av strategiskt värde för kommande stadsutvecklingsplaner.

Kalkyler på kort och lång sikt
Utarbeta kalkyler på lång och kort sikt, som tydligt visar de finansiella konse-
kvenserna av att äga alternativt att förhyra lokalerna. Om vinster vid förhyr-
ning förutsätts uppstå på andra områden, exempelvis genom en mer rationell 
förvaltning, bör detta också tydligt framgå av kalkylen samt givetvis också ar-
gument som talar för detta. De finansiella konsekvenserna blir mer fördelak-
tiga för alter nativet ägande när det handlar om långsiktiga lokalbehov, medan 
hyres alternativet generellt blir mer fördelaktigt vid mer kortsiktiga behov.

Omfattningen av och kostnaden för nödvändig verksamhetsanpassning av 
ägda och inhyrda lokaler är viktiga faktorer att ta i beaktande när alternativen 
hyra eller äga verksamhetslokaler analyseras. Hur påverkar exempelvis om-
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fattande anpassningsbehov av verksamhetslokalen hyressättningen? Behöver 
en externt inhyrd och anpassad verksamhetslokal återställas när kommunens 
hyresavtal och hyresförhållande för lokalen löper ut?

Syfte med en utförsäljning samt uppföljning
Var noga med att dokumentera syftet med affären – det vill säga vad som ska 
uppnås. Följ sedan upp affären för att säkerställa att syftet har uppnåtts.

Säkerställ att det finns rätt kompetens
En utförsäljningsprocess kräver att kommunen har tillgång till relevant 
kompetens. Det gäller allt från värdering, juridiska och upphandlingsrelate-
rade frågor, förhandling och avtalsutformning. I de fall ägande är aktuellt, är 
det givetvis viktigt att ha tillgång till en professionell fastighetsförvaltning. 
 Investeringar kräver också tillgång till bland annat projektledningskompe-
tens. Det finns också goda möjligheter att lära av andra, som genomfört olika 
typer av lösningar för sina lokalbehov.

Konkurrensutsätt försäljningen
Försäljningen bör göras i konkurrens för att säkerställa en marknadsmässig 
värdering av verksamhetslokalerna.

Utformningen av avtal
Avtalsutformningen ska säkerställa kommunens syften och behov. Det kan 
handla om att köparens långsiktighet och seriositet tydliggörs samt att kom-
munens lokalresurser säkerställs under avtalstiden. Vidare bör frågor kring 
verksamhetsanpassningar samt vem som ansvarar för vad när det gäller sköt-
sel och framtida underhåll klargöras. 

Säkerställ en korrekt redovisning
Säkerställa att beslutsunderlag samt redovisning av inhyrningsavtal, av-
skrivningar med mera sker i enlighet med lagstiftning och normering för att 
säker ställa att dessa är rättvisande. Risk finns annars att beslut grundas på 
ett missvisande och felaktigt underlag.
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Bilaga 1. Kort om kommunerna som har ingått i enkätundersökningen  

BILAGA 1

Kort om kommunerna som har 
ingått i enkätundersökningen 

Sigtuna kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 48 130 personer

Genomförd affär: Bostäder, verksamhetslokaler (vård- och omsorgsboenden, skolor 
samt förskolor)

Nacka kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 103 656 personer

Genomförd affär: Verksamhetslokaler (skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden 
idrottslokaler)

Värmdö kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 44 397 personer

Genomförd affär: Bostäder. Det fanns planer på försäljning av verksamhetslokaler som 
aldrig genomfördes.

Vårgårda kommun

Invånare (per den 31 december 20187): 11 658 personer

Genomförd affär: Bostäder
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Växjö kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 92 567 personer

Genomförd affär: Bostäder

Skellefteå kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 72 467 personer

Genomförd affär: Bostäder och verksamhetslokaler (administrativa lokaler samt vård- 
och omsorgsboenden)

Borlänge kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 52 224 personer

Genomförd affär: Bostäder och verksamhetslokaler (Skolor och administrativa lokaler. 
Även markområde där köparen åtar sig att bygga verksamhetslokaler.)

Luleå kommun

Invånare (per den 31 december 2018): 77 832 personer

Genomförd affär: Bostäder
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

BILAGA 2

Intervjufrågor
1. Vad avsåg affären? Kort beskrivning. 
2. Vad var bakgrunden till affären? Exempelvis finansiella eller  

ideologiska skäl?
3. Var det kommunen eller ett kommunalt bolag som genomförde affären?
4. Hur såg finansieringsformen ut?
5. Vem var köpare och hur gick förhandlingarna till?
6. Vad var syftet med affären?
7. Vilken juridisk lösning valdes (ex. försäljning paketerad i bolag  

eller annat sätt)?
8. Gjorde kommunen en analys av långsiktiga ekonomiska konsekvenser 

av affären? Hur gjordes analysen? (Ex. vem gjorde kalkyler och på  
vilket sätt?)

9. Hur sker uppföljning av affären i efterhand och vilka generella  
erfarenheter har kommunen dragit av den?

10. Vad är din sammanfattande bedömning av för- och nackdelar av att  
avyttra verksamhetslokaler eller låta privata aktörer investera i nya 
lokaler för att därefter hyra dem?





Äga eller hyra verksamhetslokaler

Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhets-
lokaler, eller snarare ta ställning till vilken mix av olika finansieringsalternativ 
som behövs, för att möta behovet av exempelvis nya förskolor, skolor och sär-
skilda boenden samt för att finansiera reinvesteringar i befintliga åldrande 
verksamhetslokaler.

Syftet med denna skrift är att identifiera och analysera olika typer av finan-
sieringsformer samt att resonera kring hur de framtida investeringarna kan 
finansieras. Syftet är även att skriften ska kunna utgöra ett diskussionsunder-
lag internt inom kommunen. 

Skriften tar bland annat upp: 
 > Vikten av en god lokalförsörjningsplanering
 > Fördelar och nackdelar med att äga eller hyra verksamhetslokaler
 > Erfarenheter hos tre samhällsfastighetsaktörer
 > Erfarenheter från kommuners försäljning av verksamhetslokaler 
 > Olika kommunala hyressättningsmodeller

ISBN 978-91-7585-810-4
Beställ eller ladda ner på webbutik.skr.se
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00 | skr.se

https://skl.se/
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Finansiering av överskridande av investeringen Byte av
ventilationssystem vid Breviks gymnastikbyggnad

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

 Investeringen Byte av ventilation vid Breviks gymnastikbyggnad tilldelas ytterligare
investeringsmedel om 65 tkr

 Finansiering av 65 tkr sker genom fastighetsbudget 2021.

Sammanfattning

Under 2018 har kommunchef infört uppföljning av investeringsprojekt för

Kommunstyrelseförvaltning Ekonomi/Fastighet och Mark och exploatering samt Miljö och

samhällsbyggnadsförvaltning. Syftet med dessa investeringsuppföljningar är att förbättra

uppföljningar och kontroll av de större investeringarna samt ge möjlighet till

Kommunstyrelsen och i förekommande fall Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fatta

beslut om tilldelning av ytterligare medel till enskilt investeringsprojekt om detta

prognostiseras kosta mer än budgeterat.

Att ett överskridande av en enskild investering prognostiseras är inte ovanligt, särskilt inte

avseende fastighetsinvesteringar. Vid genomförande av investeringar kan oförutsedda

händelser uppkomma som leder till fördyringar av projektet. Hanteringen av ett

prognostiserat överskridande ska dock följa de budgetregler som fastställts för innevarande

budget.

Projektets överdrag beror på att föreslagen lösning med cirkulär kanaldragning i

omklädningsdelen ej fungerade i praktiken pga. utrymmesmässiga skäl och fick ändras till

rektangulära kanaler samt att elarbeten har behövt ske i större utsträckning än väntat vilket

har resulterat i att medel för oförutsett inte har täckt samtliga merkostnader.

Under projektets gång har fastighetsekonom flaggat för ett överdrag vid tillfällen för
investeringsuppföljning, samt meddelat att budgetöverdraget kan täckas med fastighets
innevarande budget. Då fullständig kostnadsbild inte blev färdigställd till kommunstyrelsens
sammanträde i november föreslår Kommunstyrelseförvaltningen att överdraget finansieras
med medel från fastighetsbudget 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-14
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Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FK)
Controller (FÅ)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Ia Synneborn

Kommunstyrelsen

Medlemsskap i Glokala Sverige

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Oxelösunds kommun tackar ja till erbjudet medlemskap för att ansluta sig till Glokala
Sverige.

2.Sammanfattning
Glokala Sverige beviljas fortsatt stöd av Sida för ytterligare tre år (2021-2023). Oxelösunds
kommun som tidigare sökt, men inte fått plats, erbjuds nu att delta kostnadsfritt för 2021.

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap
och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner och
regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) och finansieras av Sida, ICLD – Internationellt centrum för lokal
demokrati – blir ny samarbetspartner för 2021.

Idag deltar 130 kommuner och 16 regioner. I Sörmland deltar Eskilstuna, Nyköping,
Strängnäs, Flen och Gnesta.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det vore en fördel för Oxelösunds kommun och
dess verksamheter att vara medlemmar i Glokala Sverige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen 2020-12-18

Erbjudande till nya kommuner till Glokala Sverige från 2021

Johan Persson Ia Synneborn
Kommunchef Hållbarhetsstrateg

Beslut till:
Hållbarhetsstrateg (få)

Miljö- och samhällsbyggnads chef (fk)

Marknadschef Kustbostäder och Oxelö Energi (fk



Till kommuner som ansökte om deltagande i Glokala Sverige 2020

Erbjudande till nya kommuner
i Glokala Sverige från 2021

Om Glokala Sverige

Glokala Sverige är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD med syfte att

stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och Globala målen bland politiker och

tjänstepersoner i kommuner och regioner. Verksamheten inleddes 2018 och finansieras av

Sida. 2020 deltar 130 kommuner och 16 regioner i Glokala Sverige och inför kommande år

kommer fler deltagare antas.

Läs mer på www.fn.se/glokalasverige eller kontakta oss på glokalasverige@fn.se

Glokala Sveriges erbjudande till er1

Kommuner och regioner som ansökte till Glokala Sverige 2020 men inte kunde tilldelas en

plats på grund av platsbrist erbjuds härmed att delta i Glokala Sverige från 2021. Följande

ingår i deltagandet.

http://www.fn.se/glokalasverige
mailto:glokalasverige@fn.se


Välkomnande av nya deltagare och utbildningsinsats

Alla nya deltagare får:

 Välkomstpaket med kommunikationsmaterial om Agenda 2030. Paketet innehåller bland

annat skyltar med Globala målen, affischer och utbildningsmaterial.

 Webbsänd kick-off för nya deltagare i början av året

 En egen kontaktperson från FN-förbundets kansli som stöttar er i ert deltagande i

Glokala Sverige.

 Ett eget utbildningstillfälle (en halvdag) om Agenda 2030 för politiker och

tjänstepersoner i er organisation. Detta planerar vi tillsammans och genomför på plats i

era lokaler eller i form av en egen digital utbildning. Utbildningen tar cirka tre timmar,

men kan ersättas med flera kortare dragningar, om ni nå olika målgrupper under samma

halvdag.

Glokala Sveriges nätverk

Som deltagare i Glokala Sverige får ni tillgång till ett nätverk där ni tillsammans med över

hälften av landets kommuner och regioner kan utbyta erfarenheter och dela kunskap för att

stärka det lokala och regionala genomförandet av Agenda 2030. Ni får:

 Tillgång till digital portal för samarbete mellan Glokala Sveriges deltagare. Portalen för

kunskap- och erfarenhetsutbyte utvecklas i slutet av 2020.

 Förtur till platser på Glokala Sveriges årliga konferens Mötesplats Agenda 2030.



 Inbjudan till regionala träffar som Glokala Sverige anordnar tillsammans med de regioner

som ingår i samarbetet.

Glokala Sveriges nätverk ska byggas och bedrivas både i digital form och i verkliga möten på

plats. Hur, när och var avgörs av de rekommendationer som kommer att gälla för möten nästa

år, men också av vad som är effektivast och lämpligast för varje tillfälle.

De regionala träffarna bygger på att samarbete med regionen är möjligt och utformningen

kan skilja sig åt beroende på rådande förutsättningar.

Kommunikationsstöd

Ni får ta del av Glokala Sveriges stöd för att sprida kunskap och engagemang för Agenda 2030

internt inom er organisation såväl som externt till invånare och andra lokala aktörer. Vidare

får ni tillgång till kommunikationsmaterial för ert deltagande i Glokala Sverige.

Ni får:

 Tillgång till Glokala Sveriges webbportal med kommunikationsstöd för deltagare.

Webbportalen utvecklas och kompletteras efter hand, och här kan ni bland annat ladda

ner eller låna material om Agenda 2030 och ta del av inspirationsmaterial framtaget för

Glokala Sveriges deltagare för att sprida Globala målen internt och externt.

 Ni får förstås fortsätta använda Glokala Sveriges logotyp tillsammans mer er egen

kommun- eller regionlogga. Mallar för pressmeddelanden och annan kommunikation om

ert deltagande.

 Inbjudan till kampanjer och kommunikationsinsatser om Agenda 2030 och Globala

målen.



Fördjupning

Under den nya verksamhetsperioden kommer Glokala Sverige utveckla stöd för fördjupad

implementering av Agenda 2030 i kommuner och regioner. Stödet utvecklas i dialog med

kommuner och regioner och i samarbete mellan FN-förbundet, SKR, ICLD och eventuella

ytterligare samarbetsparter. Stödets utformning kommer utvecklas och kommuniceras längre

fram, men i stora drag kommer ni att få:

 Möjlighet att ansöka om finansiering och stöd för praktiskt genomförande av projekt

med syfte att stärka genomförandet av Agenda 2030 och förstärkt lokal demokrati

samtidigt som ni får ta del av och dela med er av erfarenheter internationellt. Stödet

administreras inom ramen för ICLD:s program för kommunala partnerskap och erbjuds

som ett sätt att ta ert Agenda 2030 arbete vidare.

 Tillgång till processtöd för kommuner och regioner som vill stärka det interna arbetet för

att genomföra Agenda 2030. Fortbildningstillfällen exempelvis i form av webbinarier

planeras.

 Stöd i att hitta verktyg och partners för att växla upp ert fortsatta arbete med Agenda

2030.



Tidplan och kostnader

 Deltagandet i Glokala Sverige gäller från 2021 och så länge Glokala Sveriges verksamhet

fortsätter, såvida ni inte aktivt väljer att avsluta ert deltagande. För er som är nya

deltagare ligger tyngdpunkten på 2021, då vi tillsammans planerar er utbildningsinsats.

Detta år får ni mer direkt stöd från Glokala Sverige, men det kräver också en större

planeringsinsats av er.

 Utbildningsinsatsen för er som är nya deltagare förläggs till 2021 och datumet bestäms i

samråd mellan er och er kontaktperson i Glokala Sverige. Vi lägger ett utbildningsschema

där vi gör vårt bästa för att tillgodose allas önskemål.

 Vi tar inte ut någon avgift för själva deltagandet i Glokala Sverige. Vi vill att alla Sveriges

kommuner och regioner ska ha möjlighet att ansluta till vårt nätverk. Vår ambition är att

merparten av det innehåll vi erbjuder Glokala Sveriges deltagare ska vara avgiftsfritt.

Glokala Sverige har framöver en något stramare budget samtidigt som vi vill utöka

verksamheten. Det innebär att vi sannolikt kommer behöva ta ut vissa avgifter för en del

av innehållet framöver. Det kan exempelvis handla om konferenskostnader eller

fördjupningsaktiviteter. För att minimera era kostnader kommer vi söka kompletterande

finansiering. Eventuella avgiftsbelagda aktiviteter kommer alltid att vara frivilliga, så ni

förbinder er inte att betala några avgifter för Glokala Sverige.

 Stödet till nya deltagare 2021 samt utbildningsinsatsen är helt avgiftsfritt. Vi står för

föreläsare och material. Ni står själva för arbetstid, resor och eventuell logi i samband

med deltagande i Glokala Sveriges aktiviteter.



Förutsättningar för att delta

Vi förutsätter att alla kommuner som ansluter även fortsätter uppfylla de kriterier som låg till

grund för er ansökan till Glokala Sverige. Vi ser att Glokala Sveriges deltagare vill utveckla sitt

Agenda 2030-arbete och växla upp genomförandet av Globala målen. Våra förväntningar på

er är att:

 Er ambition att utveckla ert arbete med Agenda 2030 är förankrad i

organisationen, både politiskt och inom förvaltningen.

 Ert deltagande i Glokala Sverige är förankrat i organisationen, både politiskt och

inom förvaltningen

 En tjänsteperson utses som kontaktperson för er medverkan i projektet och har tid

avsatt i sin tjänst för detta.

 En politiker utses som talesperson för er medverkan i projektet

 Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra

kommuner och regioner.



 Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete, till exempel genom att delta i en kortare

enkät eller vid enstaka intervjutillfällen med personer som berörs av projektet.

 Ni har en uttalad ambition att ta del av det stöd som Glokala Sverige erbjuder och

bidra till nätverket, utifrån era behov och förutsättningar. Ni ger tjänstepersoner

och politiker tid och möjlighet att delta i Glokala Sveriges aktiviteter och ta del av

vårt material.

Har ni frågor? Kika gärna på våra ”Frågor och svar” på webben eller kontakta oss på

glokalasverige@fn.se

https://fn.se/glokalasverige/fragor-och-svar/
https://fn.se/glokalasverige/fragor-och-svar/
https://fn.se/glokalasverige/fragor-och-svar/
mailto:glokalasverige@fn.se
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Kommunstyrelseförvaltningen
Kjell Andersson

Kommunstyrelsen

Markanvisning Villabacken

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen ges i uppdrag att tillse att en markanvisning med tävlingsförfarande
genomförs.

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchef ges i uppdrag att fatta beslut om
vilka som skall medverka i juryn. Juryn består av representation av tjänstemän från
kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt tre
politiker.

3. Juryn ges i uppdrag att ta fram ett förslag över krav/önskemål för tävlingsförfarandet
där juryn sedan rangordnar inkomna anbud samt lämnar förslag till kommunstyrelsen
vem som ska tilldelas markanvisningen.

2. Sammanfattning
Oxelösunds kommun har enligt lag tagit fram riktlinjer för markanvisning. Riktlinjerna ska
innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av
markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för
markanvisningar samt principer för markprissättning

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna
villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett utpekat markområde
för bebyggande där markområdet ägs av kommunen. Uppfylls kraven köper intressenten
därefter marken av kommunen och genomför byggnationen.

Villabacken är ett område centralt i Oxelösund med bara 200 meter till centrum. Läget är
också i bästa Oxelösundsklass sett till närheten och utsikten till havet, nära till båtplatser
och annan service.

I detaljplanen för området kallat Villabacken finns idag Södermanlands två högsta
byggrätter med 20 – 24 våningar vardera tillsammans med en lägre byggnad som binder
ihop de två tornen. För rätt aktör bör detta vara ett av de mer attraktiva större
byggprojekten i Södermanland.

Detaljplanens utformning medger inte lägre byggrätt än de 20 våningarna. Det gör att
exploateringen som sådan är speciell utifrån exploatörens roll. Den kräver en extra god
likviditet eller förmåga att låna kapital för byggnationen, jämfört med ett projekt med
möjlighet till etappindelad byggnation. Även den totala byggrätten är stor, vilket gör att
byggkostnaden mest rimligt ligger över en halv miljard.
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Kommunstyrelseförvaltningen, Mark och exploatering, har under mer en ett år tillbaka fått
flera förfrågningar och intresseanmälningar för Villabacken som projekt. I de samtal och
möten som varit har förvaltningen tydligt redogjort för detaljplanens utformning och krav.

Under senhösten återkopplade flera, oberoende av varandra, att de vill ha en
markanvisning. Detta har diskuterats inom förvaltningen. Med de förutsättningar som finns
inom detaljplanen ser kommunstyrelseförvaltningen detta som ett särskilt projekt. Med
detta som grund ser kommunstyrelseförvaltningen det som lämpligt att använda sig av ett
tävlingsförfarande i en markanvisning. Eftersom detaljplanen ställer vissa
exploateringsmässiga krav, bör dem särskilt beaktas och belysas i markanvisningen.

Då detaljplanen och byggrätten är intressant och det finns flera intresserade aktörer är
förslaget ett tävlingsförfarande. I första steget behövs en jury/arbetsgrupp för att
sammanställa krav/önskemål för områdets exploatering bland annat genom gestaltning,
utförande, pris mm. Juryn/arbetsgruppen krävs också för att fånga de affärsmässiga
villkoren med tanke på detaljplanens utformning.

I andra steget har juryn arbetsuppgiften i att rangordna inkomna anbud samt lämna förslag
till kommunstyrelsen vem som skall tilldelas markanvisningen.

Förslagsvis består gruppen av tjänstemän från kommunstyrelseförvaltningen, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt tre politiker.

Med tanke på exploateringens storlek är det rimligt att utgå ifrån markanvisningstiden som
exploatören kommer att få kommer att behöva förlängas längre än de 8 månader som
anges i kommunens riktlinjer.

För att visa projektet för intresserade exploatörer görs en mindre marknadsföringsinsats i
lämpliga kanaler samt via det intressentregister som finns på kommunstyrelseförvaltningen,
Mark och Exploatering. Intresserade exploatörer anmäler sitt intresse och ges därefter en
given tid på att visualisera sitt förslag till projekt och är därmed med i tävlingen.

Enligt kommunens riktlinjer görs den formella försäljningen av området först när vinnaren,
exploatören, formellt börjar bygga.

Beslutsunderlag
Bifogad tomtkarta

Bifogad detaljplan

Johan Persson Kjell Andersson
Kommunchef Mark- och exploateringsstrateg

Beslut till:
MEX (FÅ)
MSF (FÅ).



Teckenförklaring

Traktbeteckning

Fastighetsbeteckning

Traktnamn

Fastighetsytor

Medelfel 10 mm - 50 mm

Medelfel 51 mm - 200 mm

Medelfel 201 mm - 500 mm

Medelfel > 500 mm

Utskriven: 12 januari 2021

0 40 8020 Meter

Ungefärlig skala: 1:2 400

¥
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Beteckningsbeskrivning enligt HMK-ka. 
Grundkartan är upprättad av Kartenheten Nyköpings kommun genom 
revidering och komplettering av fotogemmetriskt framställd primärkarta. 
Koordinat- och projekteringssystem SWEREF 99 1630 
HöJdsystem RH2000 
Byggnadernas begränsningslinjer för fotogrammetriskt karterade objekt 
utgöres av horisontalprojektionen från takens ytterkanter, för geodetiskt 
mätta av fasaderna. 
Fastighetsredovisningen hänför sig till 2013-09-11 

Ulla Hagman 
Karttekniker 
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GRUNDKARTANS BETECKNINGAR 

__ - Fastighetsgräns IZI Huvudbyggnad, takkontur
Oxelö 8:50 Fastighetsbeteckning C8J Huvudbyggnad, husliv + Rutnät 

� � Staket, mur 
Häck �* Barrskog, Lövskog * * @ Barr eller lövträd 
Ågoslagsgräns 

� Dike 

Övriga byggnader El 
!:SJ Skärmtak 

-<;>- Balysningsstolpe 
+14,3 Awägd höjd 

- - - - Körbanekant 
Körbana kantsten 
Gängbanekant 
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ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats 

Ändrad lovplikt 
Bygglov för inglasning av uterum krävs inte 

Villkor för bygglov 
Bygglov för bostadshusen får inte ges förrän markföroreningarna 
har åtgärdats. 

,./'\ / 

••
PLANBESTAMMELSER 

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela 
området. 

GRÄNSER - ·----
-·-·--

Planområdesgräns 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns (mindre avvikelse kan tillåtas) 

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

Allmänna platser 

I LOKALGATA I 
I NATUR I 
I SKYDD I 
I GCMVÄG I 

Kvartersmark 

BC,

Lokaltrafik 

Naturområde 

Område som skyddar mot störning 

Gång-, cykel- och mopedväg 

Bostäder, i våning 1 och 2 även Centrum 

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER 
skog Ekskogen ska bibehållas 

UTNYTT JANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING 
e, 000 Största totala bruttoarea i m2 ovan mark. Inglasade 

balkonger är inräknade i bruttoarean. 

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE 

I : : : : : : : : : : : : : : : : : I Byggnad får inte uppföras

l+ + + + +I 

g 

Marken får med undantag av uthus/förråd och
garage/carport inte förses med byggnader 

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning 

MARKENS ANORDNANDE 

Mark och vegetation 

n, 

ej parkering 

Utemiljölbostadsgård ska ges en grön karaktär och 
utformning 
Parkeringsplats får inte finnas, undantaget enstaka 
handikapparkeringsplats 

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE 

Utformning och omfattning 

XX-XXIV

v, 

Högsta antal våningar. Därutöver får skydds- och inbyggda 
fläklanordningar anordnas 
Lägsta respektive högsta antal våningar. Därutöver får 
skyddsanordningar och inbyggda fläkt- och 
hissanordningar anordnas 

Vind fär inte inredas 
Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnad är 3,5 meter 

Utseende (ny bebyggelse) 

f, 

f, 

f, 

Byggnadsteknik 

lnglasning av balkonger ska ske med en enhetlig 
utformning och integreras i fasad. lnglasning ska ske med 
profillöst system 

Bottenvåning ska ges särskild arkitektonisk omsorg och 
ges en öppen karaktär 

Ny bebyggelse ska utformas med god färg, form och 
materialverkan 

Dagvatten, avseende 10-årsregn, ska fördröjas inom kvarteret innan avledning 
får ske till det allmänna dagvattensystemet 

SKYDD MOT STÖRNINGAR
Byggnader och lägenheter samt eventuella bullerskydd ska utformas så att: 
• minst hälften av boningsrummen i varje bostadslägenhet får högst 55

dB(A) ekvivalent trafikbullernivå ,frifältsvärde, utanför minst ett fönster.
• gemensam eller enskild uteplats med högst 70 dB(A) maximalnivå,

lrifältsvärde, kan anordnas i anslutning till bostäderna.
• trafikbullemivån inomhus i boningsrum inte överstiger 26dB(A) ekvivalent

och 41 dB(A) maximal ljudnivå.

Till planen hör: 

Planbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Fastighelsförteckning 

Granskningsutlåtande 
lllustrationskarta 

Detaljplan för Antagandehandling 

Kvarteret Villabacken 

Del av Oxelö 8:39 och 7:41, Oxelösund 

Oxelösunds kommun 

Upprättad 2015-02-10

Samy Abu Eid 
Planarkitekt 

Skala 1:1000 (A1) 

Reviderad 

Staffan Stenvall 
Arkitekt SAR/MSA (SWECO) 

Beslutsdatum Instans 
Godkännande 

SBN 
Antagande 

KS 
Laga kraft 
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Tjänsteskrivelse 1(2)

Datum Dnr

2020-12-15 KS.2019.56

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
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Utökning av budget för anpassningar av gymnastikbyggnad
vid Stenviks förskola

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Utöka budgeten för anpassningar av gymnastikbyggnad vid Stenviks förskola med
785 tkr till totalt 2 785 tkr

2. 785 tkr finansieras av fastighetsbudget 2021

2. Sammanfattning
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen 2019-09-04 beslutades om ombyggnation vid
Stenviks förskola med budget 2 000 tkr.

I beslutet beskrivs en mindre ombyggnation av outnyttjade ytor i anslutning till
gymnastiksalen. Ombyggnationen innebär uppfräschning av ytskikt samt nedtagning av
innervägg i omklädningsutrymme för att öppna upp yta mot den befintliga ateljén. Duschar
demonteras och ytan ersätts med 2 wc. I samband med ombyggnaden planeras byte av
ventilationsaggregatet som försörjer hela gymnastikbyggnaden.

Ombyggnationen beräknades starta under Q4 2019. I väntan på beslut från
utbildningsförvaltningen om lokalernas kommande användningsområde samt att andra mer
akuta investeringsprojekt tagit personella resurser i anspråk så har projekteringen kommit
igång senare än planerat. Projekteringen är nu slutförd och bygglov beviljat.

Under finprojekteringen och framtagande av handlingar har en ny prisbild uppkommit
Vilket innebär att budgeten behöver utökas för att kunna genomföra planerad investering.

3. Ärendet
Under finprojekteringen och framtagande av handlingar har en ny prisbild uppkommit som
visar att ventilationsentreprenaden blir dyrare än uppskattat ca: 500 tkr, då nya
kanaldragningar krävs. Detsamma gäller mängd av nya rördragningar för vatten och avlopp
ca :200 tkr i ökad kostnad. I tidigare beslut finns inte medel avsatt för förvaltarens tid.
Revisorerna önskar att vi lägger del av förvaltarens tid i investeringsprojekt. Tiden
uppskattas till 5 timmar per vecka under 10 veckor. Detta innebär att budgeten behöver
utökas för att täcka de tillkomna kostnaderna som vi inte hade kännedom om vid tidigare
beslut.
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Datum

2020-12-15 KS.2019.56

Ny budget inkluderat tillkommande kostnader

Händelser Belopp

Ombyggnation av byggnad samt
ventilation enligt offert

2 100 tkr

Osäkerhet och risk 300 tkr

Förvaltartid 25 tkr

Upparbetad kostnad under
projektering, inkl. bygglovskostnad

360 tkr

Totalsumma  2 785 tkr

Tidigare beslutade medel om 2 000 tkr behöver utökas med tillkommande kostnader om
785 tkr och föreslås finansieras från Fastighetsbudget 2021.

Beslutsunderlag

Tidigare Tjänsteskrivelse daterad 19-08-05

Tjänsteskrivelse daterad 20-12-15

Johan Persson Sarah Heltborg
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:
Fastighetsekonom (FÅ)
Fastighetsförvaltare KSF. (FÅ)
Utbildningsförvaltningen (FK)
Controller (FK)
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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
Sarah Heltborg

Kommunstyrelsen

Anpassningar av gymnastikbyggnaden vid Stenviks förskola

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Startbesked för etapp 2 vid Stenviks förskola genom omställning av Ga.
Omklädningsrummet i anslutning till gymnastiksal.

2. Ombyggnationen finansieras genom planerat underhåll 2019.

3. Attestant för projektet är Fastighetsekonom.

1. Sammanfattning
Vid sammanträde för Kommunstyrelsen i april 2019 beslutades startbesked för etapp 1 vid
Stenviks förskola. Investeringen innefattar en mindre ombyggnation för att effektivisera
lokalytor för Stenviks omsorg på kvällar, nätter och helger. Genom åtgärden tillskapas
ytterligare 30 förskoleplatser i befintlig byggnad. I samband med etapp 1 skapas möjlighet
till en utomhusavdelning, med möjlighet att nyttja gymnastiksalen vid tuff väderlek.

I samband med beslut för etapp 1 informerades kommunstyrelsen om att det finns
möjlighet att tillskapa ytterligare platser i en andra etapp och att Utbildningsförvaltningen
tillsammans med Kommunstyrelseförvaltningen återkommer med förslag till åtgärder och
finansiering av dessa.

Efter värdering och bedömning konstateras att en fullskalig avdelning för 20 barn inte ryms
i gymnastikbyggnadens lokaler. En enklare omställning av lokalytorna i gymnastikhuset
möjliggör dock en ökad flexibilitet och önskad lokalmässig utveckling för verksamheten.
Förbindelsegång mellan förskolebyggnad och gymnastikbyggnad genomförs ej

Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen föreslår en mindre
ombyggnation av outnyttjade ytor i anslutning till gymnastiksalen. Ombyggnationen innebär
uppfräschning av ytskikt samt nedtagning av innervägg i omklädningsutrymme för att
öppna upp yta mot den befintliga ateljén. Duschar demonteras och ytan ersätts med 2 wc. I
samband med ombyggnaden planeras byte av ventilationsaggregatet som försörjer hela
gymnastikbyggnaden.

Omställningen skulle möjliggöra fler alternativ att nyttja ytorna till:

Alternativ 1.
En större utomhusavdelning med möjlighet till inomhusvistelse vid sämre väderlek.
Utbildningsförvaltningen planerar att marknadsföra utomhusavdelningen som ska starta på
Stenviks förskola för att få vårdnadshavare att se det stora värdet i att barnen vistas mycket
utomhus Utbildningsförvaltningen bedömer att vårdnadshavaren känner sig mer trygg att
placera sitt barn på en utomhusavdelning om det finns goda möjligheter till inomhusvistelse
vid sämre väderlek, framförallt vinterhalvåret. En mindre omställning av det som en gång
var omklädningsrum till gymnastiksalen skulle göra det möjlig för förskolan att ta emot fler
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Datum

2019-08-05 KS.2019.56

barn på utomhusavdelningen. Dessa ytor kan samtidigt nyttjas av övriga avdelningar då det
finns behov av att dela barngrupper och när utomhusavdelningen vistas utomhus hela
dagar.

Alternativ 2
Mindre barngrupper
Omställning som sker i etapp 1 på Stenviks förskola möjliggör att fler barn kan vistas i
huvudbyggnaden. Det ger också de minsta barnen en trygg start på förskolan i en mindre
barngrupp. Förskolan har sökt statsbidrag för att finansiera en mindre barngrupp för de
minsta barnen. Statsbidraget ”mindre barngrupper” är avsett för åtgärder som minskar eller
motverkar en ökning av barngruppernas storlek och det är tillåtet att använda statsbidraget
till personalkostnader. Vid en omställning av gymnastiksalens omklädningsrum skulle även
de lokalerna kunna användas till barn med behov av verksamhet i mindre barngrupp.

Vid sidan av detta finns det ett antal barn i kommunen med handikapp som är i behov av
att vistas i små lokaler med värme i golvet. I dagsläget är dessa barn placerade på två
andra förskolor i kommunen. dagsläget är det inte aktuellt att flytta dessa barn till Stenviks
förskola men om behovet uppstår så finns färdiga lokaler förberedda genom de åtgärder
som föreslås i etapp 2. De lokalerna som då blir aktuella för de handikappade barnen är de
lokaler som från hösten nyttjas till en mindre barngrupp för de minsta barnen. Skulle det
vara så att barnen med handikapp plötsligt är i behov av att flytta från sin ordinarie förskola
behöver befintlig småbarnsgrupp en ny hemvist. I det fallet kan lokalerna som tidigare varit
omklädningsrum till gymnastiksalen nyttjas till den mindre barngruppen för de minsta
barnen. Alternativ två kräver en större omställning av ytorna då det ställs andra krav på
ytan när det ska vara en stadigvarande hemvist, exempelvis krävs då en RWC.

Vi behöver idag inte besluta vilket av alternativen utbildningsförvaltningen går vidare med
utan bara att omställningen som genomförs då det skapar flexibilitet i lokalerna för
Utbildningsförvaltningen.

I budget för planerat underhåll 2019 finns 2 000 tkr planerade för ventilationsbyte samt
underhållsåtgärder vid Stenviks förskola. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att tänkta
investeringsmedel för planerat underhåll täcker anpassningarna för etapp 2 inkluderat 200
tkr i reserv för oväntade kostnader. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår således att
finansieringen sker via planerat underhåll 2019. Ombyggnationen beräknas kunna ske
under hösten 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19-08-05

Projektplan daterad 19-08-02

Johan Persson Sarah Heltborg
Kommunchef Fastighetsekonom

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

Kommunstyrelsen

Utredning om framtida användande av Breviksskolans lokaler

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av Breviksskolan.

2. Kommunchefen återkopplar senast vid kommunstyrelsens sammanträde i
november 2021

2. Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskola- och
skolorganisation enligt framtaget förslag i utredning daterad 2020-11-17.

I utredningen om ny förskola- och skolorganisation beskriver Utbildningsförvaltningen att
förvaltningen inte har något behov av lokalerna från och med höstterminen 2022.

Med anledning av Utbildningsnämndens beslut föreslås Kommunchefen ges i uppdrag att
utreda långsiktig användning av Breviksskolans lokaler. Återkoppling till kommunstyrelsen
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i november 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20-12-15.

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)
Fastighetsekonom (FK)
Fastighetschef (FK)
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Kommunstyrelseförvaltningen
Sarah Heltborg Ronelius

Kommunstyrelsen

Utredning om framtida användande av Oxelö förskola

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

 Kommunchefen ges i uppdrag att utreda långsiktig användning av Oxelö förskola.

 Kommunchefen återkopplar senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021

2. Sammanfattning
Vid Utbildningsnämndens sammanträde 2020-11-23 togs beslut om ny förskola- och
skolorganisation enligt framtaget förslag i utredning daterad 2020-11-17.

I utredningen om ny förskola- och skolorganisation beskriver Utbildningsförvaltningen att
Oxelö förskola flyttar in i Oxelöskolan under år 2021 och utbildningsförvaltningen önskar
lämna nuvarande lokaler vid Oxelö förskola 2021-07-01

Med anledning av Utbildningsnämndens beslut föreslås Kommunchefen ges i uppdrag att
utreda långsiktig användning av Oxelö förskolas lokaler. Återkoppling till kommunstyrelsen
senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 20-12-18

Johan Persson Sarah Heltborg Ronelius
Kommunchef Fastighetsekonom

Beslut till:

Kommunchef (FÅ)
Fastighetsekonom (FK)
Fastighetschef (FK)
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Framtidens resor
Storregional systemanalys  
för Stockholm-Mälarregionen
Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: 

Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland,  

Östergötland och Gotland
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Framtidens resor
Storregional systemanalys för Stockholm-Mälarregionen

Länsplaneansvariga och kollektivtrafikansvariga i sju län – Stockholm, 
Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland 
– lämnar genom Mälardalsrådets En Bättre Sits-samarbete denna 
gemensamma uppdaterade storregionala systemanalys, som är en 
vidareutveckling av tidigare inlämnade systemanalyser. 

Stockholm-Mälarregionen är en expansiv region som möjliggör resor 
och tillväxt i hela landet. Åtta av tio tågresor i landet börjar eller slutar 
i Stockholm och omkring två tredjedelar av samtliga utlandsresor går 
till/från eller via Stockholm-Mälarregionen. Samhällsutvecklingen ger 
goda förutsättningar för tillväxt, och den snabba utvecklingen måste 
mötas med samordnade hållbara satsningar både inom transport- 
sektorn och på bostadsmarknaden. 

Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala 
samband, utmaningar, behov, brister och prioriteringar. Fokus ligger 
på de gemensamma behoven och prioriteringarna i infrastruktur- 
planeringen, inklusive hur Stockholm-Mälarregionen kan bidra till en 
bättre framkomlighet och en klimatsmart omställning. I anslutning 
till detta finns även länsvisa förhållanden. Dessa behandlas i respektive 
läns regionala strategier och planer.

Framtagandet av den storregionala systemanalysen har skett inom 
ramen för En Bättre Sits och koordinerats av Mälardalsrådet, sam-
verkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-
Mälarregionen. Arbetet har bedrivits inom olika temaområden där 
ett stort antal politiker från samtliga riksdagspartier har deltagit. 
Den politiska processen har omfattat ett brett deltagande över parti-, 
kommun- och länsgränser. Arbetet vilar på en gemensam storregional 
samstämmighet och systemsyn. 

I arbetets slutskede drabbades världen hastigt och med kraft av 
Coronapandemin, som åtminstone tillfälligt förändrat förutsätt-
ningarna för resande och transporter. Vilka effekter pandemin får och 
hur bestående dessa kan bli är för tidigt att säga. Utvecklingen följs 
noga i det fortsatta arbetet med infrastruktur- och transportutveckling 
i Stockholm-Mälarregionen.

Den storregionala systemanalysen har fastställts genom formaliserade 
beslut i de sju länen samt i Mälardalsrådets styrelse.

23 oktober 2020
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I korthet
Storregionala mål för transportsystemet 
i Stockholm-Mälarregionen 

Att skapa ett 

transportsystem

• där regionens 
och nationens 
internationella 
konkurrenskraft 
utvecklas och bidrar 
till attraktivitet för 
de samverkande 
länen i Stockholm-
Mälarregionen

• Stora samhällsförändringar, med ny teknik 
och ökade krav på hållbar utveckling.

• Stark tillväxt, framför allt i de större 
städerna, med ökade person- och 
godsflöden, varav en hög andel på väg.

• Ökad integration av regionens bostads-, 
studie- och arbetsmarknader, men stor 
kvarvarande potential.

• Ökad internationalisering och krav på 
internationell tillgänglighet.

• Stora kostnader för trängsel och 
förseningar, över 6 miljarder kronor per 
år enbart i Stockholmsregionen varav 
merparten i kollektivtrafiken.

• Fortsatt höga utsläpp av växthusgaser 
från transportsektorn, framför allt 
biltrafiken.

• Behov av att möta ett ökat transport-
behov med en omställning mot hållbara 
transporter samt att möjliggöra ett 
ökat bostadsbyggande och en bättre 
integration.

• där utvecklingen är 
långsiktigt hållbar – 
ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt

• där samverkan, 
helhetssyn och 
utnyttjande av alla 
fyra trafikslagen leder 
till effektivitet

• där flerkärnighet 
och en förstorad 
arbetsmarknad 
främjar regional 
utveckling

Nuläge och utmaningar
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• Styr mot beteendeförändring och överflyttning: Bygg 
transportsnålt och kollektivtrafiknära, se till hela resan/
transporten, premiera kollektivtrafiken, öka andelen gods 
på sjö och järnväg samt tillgodose konkurrensneutralitet 
mellan trafikslag för godstransporter.

• Stärk kollektivtrafiken: I planeringen och i utvecklandet  
av nya mobilitetstjänster.

• Ställ om fordonsparken: Infrastruktur, incitament och 
styrmedel för fossilfria fordon.

• Återställ funktionalitet: Satsning på förstärkt 
underhåll, driftsäkra stödsystem, ökad kapacitet 
för fordonsuppställning och rekonstruktion av 
Europavägarna.

• Förbättra prestanda: Utökade trimingsåtgärder och en 
effektivare användning av infrastrukturen.

• Öka kapaciteten: Framför allt i spårsystem för person- 
och godstrafik samt inom samhällsbyggnad.

• Omvärldsbevakning: Kontinuerlig omvärldsbevakning, 
trendspaning, analys- och beslutsförmåga.

STRATEGIER  
OCH ÅTGÄRDER
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Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kom-
mande infrastrukturperiod särskilt lyfta följande 
behov – utan inbördes rangordning – kopplade 
till tillgängligheten i de storregionala stråken 
in mot Stockholm och Stockholms regionala 
stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en 
effektiv godshantering och varuförsörjning:

• Trimningspaket: i nära samverkan med Trafikverket, för att 
möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer att upphandla, 
utveckling av pendeltågstrafiken  samt anpassning till nya fordon.

• Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, med 
anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg. Uppsala C. 
Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning 
och serviceplattformar.

• Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan Kolbäck-
Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på Svealandsbanan 
samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. Därtill ombyggnad av 
spår genom Örebro samt spårområdet på Västerås central för att 
klara utökade resenärsflöden och frigöra kapacitet för gods.

• Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan 
Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN samt för 
att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med Mälarhamnarna.

• Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet för 
gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad andel 
gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med längre tåg. 

• E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till 
Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad 
infrastruktur.

• Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade 
godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av 
gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt 
Västerås och Köpings hamnar.

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna 
avtal och redan beslutade åtgärder i nu gällande 
Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:

• Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer. 

• Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-länsgränsen 
Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan Stockholm-
Uppsala. 

• Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll samt 
ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till såväl 
pendeltåg som tunnelbana. 

• Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande.

• Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.

• E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens Kurva till 
Häggvik.

• E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri väg 
väster om Söderköping.

• E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping-Västjädra, för ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet.

• Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet i 
anslutning till Norvik.

• Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, tillgänglighet och 
säkerhet.

• M fl.

PRIORITERADE FUNKTIONER

PRIORITERADE BEHOV

• I första hand måste tillgängligheten i de stor- 
regionala stråken in mot Stockholm förbättras.  
Därtill i de centrala delarna av Stockholm samt  
till/från Stockholms regionala stadskärnor.

• I andra hand måste tillgängligheten i de regionala 
tvärförbindelserna förbättras. 

• Fokus på en ökad tillgänglighet och sammankoppling 
med spårtrafiken som grund – utveckla en kvalitativ, 
kapacitetsstark storregional kollektivtrafik.

• Effektiv godshantering och varu-
försörjning, med ökad andel gods  
på järnväg och med sjöfart.

• Internationell tillgänglighet och 
konkurrenskraft genom Arlanda, 
TEN-T och Östersjötrafiken.

• Stabila och långsiktiga förut- 
sättningar för Gotlands  
transporter.

Samtliga dessa behov behöver 
vara åtgärdade senast 2030.

Storregional systemanalys
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STRATEGIER  
OCH ÅTGÄRDER
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1. Inledning

Under den senaste perioden har även Region Gävleborg medverkat 
i arbetet på såväl tjänstemannanivå som genom politiskt 
deltagande. Genomförd analys med utblick mot 2050 visar tydligt 
att strategiska beslut och inriktning i tidigare systemanalys är 
fundamentala för den fortsatta storregionala utvecklingen och att 
ett fortsatt systemperspektiv i Stockholm-Mälarregionen är centralt 
för framgång.

Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland 
och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i infrastruktur- och transportfrågor 
i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. En historiskt unik process där en stor grupp 
politiker och tjänstepersoner från länen tillsammans mejslat fram gemensamma 
prioriteringar och finansieringslösningar i syfte att stärka utvecklingen i Stockholm-
Mälarregionen. Citybanan genom Stockholm är ett bra exempel. Den fortsatta 
utvecklingen av Mälardalstrafik genom Etapp 2 och inköp av nya tåg är ett annat. 

Figur 1. Stockholm-Mälarregionen
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Den storregionala samverkan möjliggör ett bättre nyttjande av 
regionens samlade resurser och investeringar samt banar väg för 
internationell konkurrenskraft. Genom att knyta samman arbets-, 
studie- och bostadsmarknaderna i Stockholm-Mälarregionen drar 
hela regionen nytta av huvudstaden som motor i den framtida 
utvecklingen. Samtidigt tas regionens mångfald av attraktiva 
boendemiljöer, kompetenser och näringsmässig specialisering tillvara. 

En integration av arbets- studie- och bostadsmarknaderna samt 
internationell tillgänglighet och konkurrenskraft förutsätter en 
väl fungerade och utvecklad infrastruktur. En infrastruktur som 
är anpassad till många samhällsgruppers behov och möter våra 
klimatmål. Det förutsätter även en transportsnål bebyggelse-
utveckling; bostäder, arbetsplatser och service i kollektivtrafiknära 
lägen med goda möjligheter att gå och cykla. Därtill behövs en 
effektiv hantering av de ökade godsflöden som följer av den växande 
regionen och en utvecklad handel. Det är därför helt avgörande att 
beslutade objekt i nationell plan genomförs och att hela regionen 
i samverkan verkar för att föreslagna objekt i EBS systemanalys 
prioriteras för genomförande.

En viktig del är att utveckla och sammankoppla stadsstrukturen i 
Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund. Framför allt 
Stockholm och dess regionala stadskärnor samt nodstäderna Uppsala, 
Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping. 
En utvecklad samverkan, interaktion och tillgänglighet ger mer 
storstadsmässiga förutsättningar – större utbud och variation – i dessa 
nodstäder och regionala stadskärnor, men även för kringliggande 
orter och landsbygd. Väl fungerande och utvecklade resecentrum 
och bytespunkter är avgörande för utökad funktionalitet. Därtill 
behöver även Gotlands särskilda förutsättningar och beroende av väl 
fungerande transporter tillgodoses.

1.1 Avgränsning
Syftet med en regional systemanalys är att ta fram en politiskt 
genomarbetad och förankrad utvecklingsstrategi för regionens 
transportsystem. Denna strategi kan användas i olika sammanhang, 
men främst i utformningen av de långsiktiga transportplanerna på 
nationell och regional nivå.1   

Systemanalysen fokuserar på brister i förhållande till prioriterad 
funktionalitet och pekar på behov av åtgärder. Den innehåller 
däremot varken en tydlig alternativdiskussion eller slutförda 
åtgärdsprioriteringar. 

1 Regionala systemanalyser – en vägledning, Trafikverket 2015

Den storregionala 
samverkan 
möjliggör ett 
bättre nyttjande 
av regionens 
samlade resurser 
och investeringar 
samt banar väg 
för internationell 
konkurrenskraft.
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Stockholm-Mälarregionen redovisar i systemanalysens de 
ställningstaganden som har gjorts inom ramen för ”En bättre sits”. 
Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen tar sin utgångspunkt i 
och är inriktad på storregionala förhållanden, samband, utmaningar, 
behov och brister. Fokus ligger således på de gemensamma prio-
riteringarna i infrastrukturplaneringen. I anslutning till detta finns 
även länsvisa förhållanden, samband, utmaningar, behov, brister 
och prioriteringar. Dessa behandlas i respektive läns regionala 
utvecklingsplaner/-strategier och länstransportplaner.

1.2 Genomförandeprocess
Mälardalsrådet, en samverkansorganisation för kommuner och 
regioner i Stockholm-Mälarregionen, koordinerar arbetet inom En 
Bättre Sits. Inför planeringsomgången 2010-2021 gjordes en regional 
systemanalys (2008) med en gemensam prioriteringslista för länen. 
Listan är till vissa delar åtgärdad eller på väg att åtgärdas, men en del 
kvarstår.

Under 2012 togs en gemensam PM fram, ”Behov av infrastruktur-
åtgärder i östra Mellansverige 2014-2025”, som ett komplement till 
den tidigare systemanalysen. 2012 reviderades också de övergripande 
politiskt antagna målen för transportsystemet. Målen är vägledande för 
det fortsatta arbetet.

För att bygga vidare på den gemensamma grunden och utveckla 
ett längre perspektiv inleddes hösten 2013 ett långsiktigt politiskt 
temaarbete med sikte på en ny storregional systemanalys 2016. 
Arbetet bedrevs inom fyra temaområden: Regional utveckling, 
Transporttillgänglighet, Kollektivtrafik och Godsfrågor. Totalt 60 
politiker från samtliga riksdagspartier och ett 40-tal tjänstemän deltog 
i arbetet. 

Arbetet skedde i olika steg: kartläggning och identifiering av nuläge 
och utmaningar, diskussion och beslutsprocess kring funktioner, 
brister, behov och prioriteringar. Som faktaunderlag togs fram 
en mängd rapporter och fördjupade utredningar. Den politiska 
processen omfattade sammanlagt 33 temamöten under perioden 
september 2013-november 2015, flera studiebesök samt ett stort antal 
tjänstemannamöten. Därutöver skedde politisk förankring länsvis 
löpande och formaliserade besluts togs i de beslutande organen i de sju 
länen. Detta ledde fram till antagandet av Systemanalys 2016 den 30 
september 2016.

Systemanalysen 
för Stockholm-
Mälarregionen tar 
sin utgångspunkt 
i och är inriktad 
på storregionala 
förhållanden, 
samband, 
utmaningar, behov 
och brister. 
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Systemanalys 2020 är en vidareutveckling av Systemanalys 2016. 
Processen påbörjades 2018 med ett förarbete till storregional 
godsstrategi samt formering av temagrupper för det politiska 
arbetet. Arbetet har denna gång bedrivits inom temaområdena 
Storregional kollektivtrafik, Godsstrategi, Internationell tillgänglighet 
och konkurrenskraft samt Framtidens resande. Kompletterande 
och fördjupande underlag har tagits fram och, tillsammans med 
studiebesök, legat till grund för revideringar. Totalt har drygt 70 
politiker från samtliga riksdagspartier och ett 40-tal tjänstepersoner 
deltagit i arbetet.

(Se www.enbattresits.se för deltagare, dokumentation, rapporter och 
källor.)

Arbetet inom En Bättre Sits har även varit en utgångspunkt för 
och samordnats med det så kallade ÖMS-samarbetet, som har 
ett bredare syfte att skapa samsyn och möjliggöra en samordnad 
regional utvecklingsplanering i östra Mellansverige (Stockholm-
Mälarregionen exklusive Gotland men inklusive Gävleborgs län). Ett 
gemensamt underlag för modellbaserad konsekvensanalys av olika 
trafikeringsantaganden och rumsliga utbyggnadsstrategier har använts. 

Riksdagens vision att Sverige 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären har, liksom målet om fossilfria transporter 
2030, beaktats i de analyser som genomförts, mål som antagits och 
prioriteringar som förordas. Genom att bjuda in till en bred och öppen 
process har Mälardalsrådet även strävat efter att så långt som möjligt 
beakta olika gruppers perspektiv och agenda 2030 utifrån behovet av 
stärkt hållbarhet; socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

Figur 2. Genomförandeprocess
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2. Mål

Det övergripande transportpolitiska målet på nationell nivå – att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning 
för medborgarna och näringslivet i hela landet – är en viktig utgångspunkt 
för EBS och den storregionala målbilden. Så även målet för den regionala 
tillväxtpolitiken – utvecklingskraft i hela landet med stärkt lokal och 
regional konkurrenskraft – de nationella miljömålen samt att sluta 
jämställdhetsgapet. Därtill FN:s Agenda 2030, där flera av målen knyter an 
till utvecklingen inom transportsektorn, inte minst Mål 9: Hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur, Mål 11: Hållbara städer och samhällen samt 
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

Inom ramen för En Bättre Sits har länen enats om övergripande och 
gemensamma storregionala mål för transportsystemet i Stockholm-
Mälarregionen. Målen är politiskt antagna av huvudmännen i regionen 
2006, med revidering 2012. 

Målet är att skapa ett transportsystem… 

… där regionens och nationens internationella konkurrenskraft 
utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen 
i Stockholm-Mälarregionen
• En god ekonomisk utveckling i regionen är beroende av internationella 

kontakter och framgång i den globala konkurrensen om människor, jobb 
och företag.

• Den internationella konkurrenskraften beror på såväl de regionala, nationella 
som de globala kommunikationsmöjligheterna för människor och gods.

• För fortsatt stark konkurrenskraft förutsätts att transportsystemet 
och bostadsbyggandet utvecklas i takt med den snabba 
befolkningsutvecklingen i Stockholm och delar av regionen i övrigt.

Utbudet av internationella destinationer från regionens flygplatser samt 
förbindelserna till Arlanda via spår och väg från hela regionen är av särskild 
betydelse för regionens konkurrenskraft.

Stockholm-Mälarregionen ser det som lämpligt att i högre grad använda sig av 
målstyrning som angreppssätt inom infrastrukturplaneringen och på så vis ta en 
mer proaktiv roll i samhällsplaneringen. Detta innebär definiering av framtida 
önskvärt tillstånd och utifrån detta se vilka åtgärder som krävs för att nå målen. 
Utgångspunkten ska vara att utgå från brister och bristhantering framför att gå direkt 
mot planering av stora infrastrukturinvesteringar.  Den grundläggande frågan blir då: 
om regionen vill nå ett visst mål, vilka åtgärder måste då vidtas för att komma dit?

Mål
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… där utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt
• För att nå klimatmålen krävs en kombination av flera faktorer: minskat 

bilresande, ökat kollektivresande, utvecklad samhällsplanering, 
teknikutveckling och en effektivare användning av transportsystemet.

• För att klimatmålen ska nås krävs också att fossila bränslen ersätts av 
förnyelsebara bränslen, att resurshållning eftersträvas samt att den mest 
energieffektiva tekniken premieras.

• Kollektivtrafik och utveckling av stomtrafik prioriteras på järnväg och väg av 
miljö- och kapacitetsskäl.

• För att långväga godstransporter ska kunna överföras från väg till järnväg 
och sjöfart krävs en effektiv kombitrafik med fungerande anslutningar samt 
ökad kapacitet på järnväg.

• Ett kollektivtrafiksystem utvecklat för god tillgänglighet och ökad 
jämställdhet innebär till exempel att förutsättningarna för personer med 
funktionsnedsättning att resa är tillgodosedda så långt möjligt samt att 
transportsystemet svarar mot både mäns och kvinnors resbehov.

… där samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla fyra 
trafikslagen leder till effektivitet
• Utvecklingen av transportsystemet sker utifrån avvägningar om vad som är 

effektivt för samhället och regionen ur ett helhetsperspektiv.

• Effektiva åtgärder väljs och förbättringar i transportsystemet prövas stegvis 
enligt fyrstegsprincipen.

• Åtgärder genomförs för att minimera trängsel- och förseningseffekter, vilket 
bidrar till en ekonomiskt hållbar utveckling.

• De regionala ansvaren för planering av kollektivtrafik och infrastruktur 
samordnas på ett effektivt sätt. Arbetet sker i nära samverkan med nationella 
och lokala aktörer samt näringsliv och samhället i övrigt.

… där flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad främjar 
regional utveckling
• En flerkärnig regionstruktur med tyngdpunkt i de lokala arbetsmarknaderna 

skapar en balanserad utveckling i Stockholm-Mälarregionen.

• Regionens flerkärnighet stärks genom samordning av trafik och 
infrastruktur, med utvecklingen av bebyggelse och verksamheter.

• Städerna knyts samman med snabb och tät trafik mot Stockholm, effektiva 
förbindelser mellan och inom regionens kärnor och med tillgängliga 
resecentra i kollektivtrafikens skärningspunkter.

• Ett sammanhållet, snabbt och prisvärt system av stomtrafik med god 
tillgänglighet ger en samlad region med möjlighet att bo och verka i 
regionens alla delar.

• Terminaler för omlastning av gods nära tätorter ansluts till befintligt eller 
nytt järnvägsnät för att minska den tunga trafiken i tätbefolkade områden.

Mål
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3.1 Övergripande transporttrender
Samhället och transportsystemet är i ständig förändring och det är 
svårt att bedöma vad framtiden kommer att bära med sig. Däremot 
kan trender visa i vilken riktning det rör sig. Trafikverket har 
identifierat fem övergripande transporttrender2, som kommer att 
påverka utvecklingsförutsättningarna i Stockholm–Mälarregionen på 
olika sätt.

Ett alltmer digitalt baserat och automatiserat transport-
system. Med hjälp av ny teknik går utvecklingen mot allt högre grad 
av automation i transportsystemet. Informationsmängderna ökar, 
vilket kommer att kunna ge nya typer av beslutsstöd och tjänster. 
Genom detta kan effektivare lösningar växa fram, men det kan även 
behövas styrning från samhällets sida för att säkerställa att användandet 
av den nya tekniken bidrar till de transportpolitiska målen. I denna 
utveckling är säkerhet och integritet särskilt viktiga aspekter att beakta.
 
Kraven på fossilfrihet och minskade utsläpp skärps. 
Behovet av att minska utsläppen av växthusgaser är alltjämt en 
dominerande fråga för hur transportsystemet ska utvecklas. Allt större 
krav ställs från olika aktörer på att transportsystemets klimatpåverkan 
ska minska och fossila drivmedel fasas ut. Samtidigt är det svårt att få 
politisk enighet om tuffare politiska styrmedel. 

Fortsatt tryck på hög tillgänglighet och goda transport-
möjligheter. Befolkningsökning, ekonomisk utveckling och 
urbanisering, tillsammans med ökad välfärd och global handel, bidrar 
till ett ökat tryck på transportsystemet – både vad gäller personresor 
och godstransporter. Samtidigt ställs allt hårdare krav på hållbar 
tillgänglighet, såsom krav på fossilfrihet samt jämställdhet, minskade 
ekonomiska klyftor och ett transportsystem för alla. Detta påverkar 
och ställer nya krav på såväl samhällsplaneringen som utvecklingen av 
teknik och nya tjänster.

Transportsystemet integreras alltmer i samhälls-
utvecklingen. Flera av de stora samhällsutmaningar regionen 
står inför kräver insatser från många olika aktörer inom olika 
områden. Utmaningarna handlar till exempel om klimatpåverkan, 
bostadsförsörjning, arbetsmarknad, integration, jämställdhet, säkerhet 
och trygghet samt transportförsörjning i hela landet. Utvecklingen 
av transportsystemet har en central roll för att matcha satsningar 
på bostäder och arbetsmarknad med en utbyggd och anpassad 
infrastruktur.

3. Trender, nuläge  
och utmaningar

Samhället och 
transportsystemet 
är i ständig 
förändring och det 
är svårt att bedöma 
vad framtiden 
kommer att bära 
med sig. Däremot 
kan trender visa i 
vilken riktning det 
rör sig.

2 Trender i transportsystemet, Trafikverket, 2018
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Ökade krav på samhällssäkerhet och robusta 
transportsystem. Ett fungerande transportsystem är en viktig 
del för att andra funktioner i samhället ska fungera. Kraven ökar 
på att kunna upprätthålla funktionaliteten i transportsystemet 
även vid extrema vädersituationer och vid höjd beredskap. I takt 
med ökad digitalisering i transportsystemet ökar även behovet av 
informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Allt fler känner sig också 
otrygga att röra sig i transportsystemet. Rädslan för att utsättas för 
brott kan påverka människors vanor.

3.2 Regional utveckling
Stockholm-Mälarregionen, utgör med sina 4,15 miljoner invånare 
och 2,1 miljoner arbetstillfällen en i flera avseenden sammanlänkad 
enhet med en ledande roll i hela landets utveckling och internationella 
konkurrenskraft. Regionen omfattar drygt 40 procent av Sveriges 
befolkning och sysselsättning och har det senaste decenniet stått för 
mer än hälften av tillväxten i landet.

Stockholms län har en dominerande ställning i regionen, med 57 
procent av befolkningen, 62 procent av arbetstillfällena och 68 procent 
av bruttoregionprodukten (BRP). Tillväxten sedan finanskrisen har 
varit än mer koncentrerad – ca 70 procent av regionens tillväxt i 
arbetstillfällen och BRP har skett i Stockholms län.3

Samhällsutvecklingen talar entydigt för en fortsatt tillväxt, där 
regionen förväntas öka sin befolkning och sysselsättning med omkring 
1,4 miljoner invånare och 700 000 arbetstillfällen fram till 2050, 
varav merparten i Stockholms län. Tillväxttakten har dock varit högre 
sedan finanskrisen 2008, med i genomsnitt drygt 50 000 nya invånare 
och 30 000 fler arbetstillfällen per år, varav ca 36 000 resp. 21 000 i 
Stockholms län. För att klara en sådan tillväxt krävs stora, samordnade 
satsningar både inom transportsektorn och på bostadsmarknaden. 
Detta med hänsyn till såväl stad och land som de utmaningar samhället 
står inför bl. a vad gäller klimatet och integrationen av nyanlända.

Figur 3. Stockholm-Mälarregionens andel av rikets befolkning, sysselsättning 
och BNP till löpande priser, 2018 samt tillväxt 2008-2018. Källa SCB

3 Källa SCB
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*Omfattar här länen Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland.

Övriga Mälarregionen* Övriga landet



Trender, nuläge och utmaningar

17

4 Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2016
5 Ibid
6 Utgående från samma regionalekonomiska resonemang och beräkningar som förs fram i ”Vad kostar det att vänta? Utbyggnad av 

Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda” Slutrapport 2011-08-19.

Stockholm-Mälarregionen rankas återkommande som en av 
världens mest attraktiva storstadsregioner när det gäller livskvalitet, 
jämställdhet, demokrati och säkerhet – alla viktiga faktorer för den 
globala ekonomins högrörliga kompetens. För företagen är regionen 
synonymt med en arbetskraft i världsklass och en högkvalitativ 
infrastruktur. Även vad gäller kunskapsklimat och företagsklimat har 
regionen en stark ställning.4

Regionen är utpräglat kunskapsintensiv och internationellt erkänd 
inom flera områden; medicin och bioteknik, IT och telekom, 
material-, energi och miljöteknik, automation, spelindustri, modern 
dans, musik, mode och formgivning med mera. Samtidigt har 
regionen upplevt en utflyttning av företags huvudkontor och FoU-
verksamheter, bl. a i spåren av samgåenden och förvärv av bolag. 
En utmaning som inneburit att FoU-investeringarna som andel av 
bruttoregionprodukten minskat, framför allt inom företagssektorn.5

3.2.1 Stark tillväxt, framför allt i de större städerna
Mer än hälften av invånarna i Stockholm-Mälarregionen bor i någon 
av de större städerna, de så kallade nodstäderna (Stockholm, Uppsala, 
Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping, Linköping), 
och nära 40 procent i Stockholms tätort. Nodstäderna står samtidigt 
för mer än 60 procent av arbetstillfällena, varav 45 procent i 
Stockholm, och två tredjedelar av den tillväxt som skett de senaste tio 
åren. Samtliga nodstäder har ett överskott på arbetstillfällen, vilket 
understryker deras betydelse för försörjningen i respektive län. 

Nodstäderna har en särskild betydelse för utvecklingen och 
sammankopplingen av Stockholm-Mälarregionen som gemensam 
marknad för arbete, utbildning och bostäder. De är viktiga centrum 
för olika samhällsfunktioner och den handel och service som relaterar 
till befolkningen och tillfälliga besökare. I takt med urbaniseringen och 
en ökad rörlighet i samhället har en koncentration av dessa funktioner 
skett till större befolkningscentrum. Samtidigt finns en positiv 
utveckling även i många mindre kommuner, tätorter och landsbygder, 
inte minst inom pendlingsavstånd från de större städerna.

I takt med förbättrade transporter, ökade pendlingsmöjligheter, 
växande godsmängder och ökad konkurrens om marken utvidgas och 
integreras regionen rent geografiskt. Begreppen ”regionförstoring” 
och ”rurbanisering” (samspelet mellan stad och land) har därför sedan 
lång tid tillbaka karaktäriserat utvecklingen av en växande och allt 
mer funktionellt sammanhållen Stockholm-Mälarregion. Men, sett 
till skillnader i förvärvsfrekvens och avkastning per arbetad timme 
finns fortfarande potential till ökat regionalt produktionsvärde som 
överstiger en miljard kronor per år, vid en starkare utveckling i och 
integrering av regionen som helhet.6

Stockholm-
Mälarregionen 
rankas åter-
kommande som 
en av världens 
mest attraktiva 
storstadsregioner 
när det gäller 
livskvalitet, 
jämställdhet, 
demokrati och 
säkerhet.
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Figur 4. Befolkningsförändringar per kommun 2008-2018 (vänster) samt 
framskrivning till 2060 (höger). 
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3.2.2 Funktionella samband
Pendling och regionförstoring skapar fler alternativ och ökar det 
materiella välståndet bland människor. De ger ökade möjligheter 
att kombinera val av boendemiljö med en bra karriär och hög lön, 
underlättar företagens rekrytering och skapar en större robusthet 
inför såväl kortare konjunktursvängningar som mer långsiktig 
strukturomvandling. I de flesta kommuner inverkar pendling och 
regionförstoring positivt på deras tillväxt, arbetskraftsförsörjning och 
lönenivåer.

Å andra sidan innebär den ökade rörligheten att mer tid och pengar 
läggs på transporter och att skillnaden mellan gruppers livsvillkor 
tenderar att öka. Män drar som regel större nytta av pendlingens 
positiva effekter medan kvinnor ofta får ta ett större ansvar för barn 
och hushåll för att få livspusslet att gå ihop. Högutbildade har större 
ekonomiska möjligheter och incitament att pendla över längre avstånd 
än lågutbildade. Möjligheterna koncentreras också till de större 
städerna medan många mindre tätorter och landsbygder halkat efter. 
Därtill innebär transporterna en ökad belastning på miljön och, med 
dagens transportsystem, stora utsläpp av växthusgaser.

Källa: SCB resp. Framskrivning av befolkning och sysselsättning i östra Mellansverige, 
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2017
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I dagsläget är Stockholms län och övriga Mälarregionen endast en 
delvis sammanlänkad bostads-, studie- och arbetsmarknadsregion. 
Stockholms pendlingsregion omfattar för närvarande i stort sett hela 
Stockholm och Uppsala län samt delar av norra Södermanlands län. 
Till 2030 förväntas även Västerås, Eskilstuna och Nyköping ingå i 
huvudstadens arbetsmarknadsregion. På längre sikt finns potential till 
ytterligare integrering av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna i 
Stockholm-Mälarregionen.7

En stor del av den storregionala arbetspendlingen (figur 5) är inriktad 
på de centrala delarna av Stockholms län. Även Stockholms yttre 
regionala stadskärnor, framför allt Södertälje, Flemingsberg, Kista-
Sollentuna-Häggvik och Arlanda-Märsta är relativt vanliga målpunkter 
för pendlare från kringliggande län. Det förekommer också en hel del 
pendling till nodstäderna från omgivande orter och i Uppsalas fall 
även från Stockholms län. De tvärgående kopplingarna i regionen är 
däremot generellt svaga, såväl infrastrukturellt som flödesmässigt.8

De starkaste funktionella sambanden i den storregionala ortsstrukturen 
är mellan nodstäderna och Stockholm, i synnerhet mellan Stockholm 
och Uppsala. Tendensen och potentialen till integration mellan 
städerna i övrigt är i dagsläget störst mellan Linköping-Norrköping 
och Eskilstuna-Västerås. Samspelet mellan nodstäderna och deras 
närmaste omland har generellt starka funktionella samband och blir 
allt viktigare i takt med urbaniseringen. I de närmast omgivande 
regionerna ligger bland annat Gävle, Falun/ Borlänge, Karlstad och 
Jönköping, som samtliga har ett växande utbyte av resenärer och gods 
med Stockholm-Mälarregionen.

De stora trafikströmmarna på både väg och spår rör sig i riktning 
in och ut från Stockholms centrala delar och följer främst de stora 
vägarna/motorvägarna samt järnvägarna inklusive tunnelbana och 
spårväg. Bilen är det dominerande transportmedlet vid arbetsresor, 
framför allt utanför de större städerna och vid pendling över länsgräns. 
Kollektivtrafiken har höga resandeandelar i städernas centrala delar 
och dominerar för resor i rusningstrafik in mot Stockholm stad.9 
En otillräcklig koppling mellan lokala, regionala, storregionala och 
nationella trafiksystem försvårar pendling med kollektivtrafik, då hela 
resan från dörr till dörr kan bli för tidskrävande och omständlig.

De senaste åren har det regionala pendlandet ökat i Stockholm 
Mälarregionen. En bidragande orsak är en starkt växande befolkning. 
Detta ställer stora krav på transportsystemet, som i dagsläget inte kan 
möta den ökade efterfrågan på personresor i och mellan städerna. 

7 Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige, Mälardalsrådet/EBS 2015
8 Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys, Trafikanalys rapport 2011:3 samt Flerkärnighet 

och funktionella samband i östra Mellansverige, Mälardalsrådet/EBS 2015
9 Ibid

I dagsläget är
Stockholms län
och övriga Mälar-
regionen endast
en delvis samman-
länkad bostads-, 
studie- och arbets-
marknadsregion.
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Figur 5a. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 
2018. Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena.  

Källa: SCB, bearbetning av Åf.

Den regionala tillväxten och strukturen, med arbetsplatser och 
bostäder i hög grad koncentrerade till vissa orter samt ett omfattande 
inomregionalt utbyte, ställer stora krav på ett kapacitetsstarkt 
och väl fungerande transportsystem. Ett ökat bostadsbyggande 
förutsätter parallella investeringar i transportsystemet och regionens 
kunskapsintensiva och tjänstebaserade näringsstruktur, där arbets- och 
tjänsteresorna är många och viktiga, förutsätter framkomlighet och 
tillgänglighet. 
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Figur 5b. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 
2018. Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena.  

Källa: SCB, bearbetning av Åf.

Avsaknad av framkomlighet kan direkt översättas i betydande 
produktionsbortfall och välfärdsförluster. Kostnader för trängsel och 
förseningar har beräknats överstiga 6 miljarder kronor per år enbart i 
Stockholmsregionen, varav merparten i kollektivtrafiken.10 Inte minst 
kapacitetsbrister i spårsystemet medför stora samhällskostnader för 
arbetspendlingen. Samtidigt står spårtrafiken för en mycket liten andel 
av utsläppskostnaderna, vilket gör det än mer angeläget att åtgärda 
bristerna.11

10 Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys. Trafikanalys Rapport 2011:3 samt Tid är pengar. 

En samhällsekonomisk analys av förseningar inom kollektivtrafiken. WSP 2019.
11 Ibid
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Infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen är idag delvis mycket 
ansträngd, med påtagliga kapacitetsproblemen och trängseleffekter 
inom regionen, framför allt i dess centrala delar men också i andra 
orter och stråk. På vägsidan är det inre primära vägnätet i Stockholms 
län högt utnyttjat och efterfrågan på delar av vägnätet överstiger 
den tillgängliga kapaciteten i högtrafik. Brister i järnvägssystemets 
kapacitet och kvalitet finns i hela regionen och är begränsande för 
såväl person- som godstrafiken. Med ett störningskänsligt system 
som inte uppfattas pålitligt kommer attraktiviteten för befintliga 
och nya resenärer att utebli och framkomligheten/tillförlitligheten i 
godstransporter att påverkas. Det finns omfattande behov av såväl ökat 
underhåll och effektivare användning som nya investeringarna för att 
klara trafikökningen och en omställning mot hållbara transporter. 

Figur 5c. Arbetspendling i Stockholm-Mälarregionen och Stockholms län 
2018. Notera att figurerna har olika skalor för pendlingsflödena.  

Källa: SCB, bearbetning av Åf.
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Källa: Nationella emissionsdatabasen - RUS

3.2.3 Regionens klimatpåverkan
Utsläppen av växthusgaser har minskat avsevärt de senaste 
decennierna, i synnerhet räknat per invånare (figur 6), men behöver 
fortsätta minska för att klara målet att helt eliminera nettoutsläppen 
av växthusgaser till atmosfären senast år 2045. Transporterna står i 
Stockholm-Mälarregionen för drygt 30 procent av utsläppen, varav 
personbilar för två tredjedelar.12

För att nå klimatmålen krävs åtgärder inom teknik, lagstiftning och 
planering, men också ändrade resvanor och ett transportsnålt samhälle. 
Elektrifieringen av transportsektorn bedöms ha stor betydelse och 
potential. Det behövs även en omfattande övergång från bil till 
kollektivtrafik, gång och cykel. Därtill samlokalisering av bostäder, 
arbetsplatser, handel, service etc., vilket minskar transportbehovet. I 
detta har kommunernas fysiska planering en nyckelroll.

En viktig del i att nå denna förändring är att skapa möjligheter för 
attraktiva kollektiva resor (se avsnitt 3.4). Det förutsätter både åtgärder 
i infrastrukturen och i trafikeringen, likväl som en bebyggelseplanering 
inriktad på bra kollektivtrafiklägen och effektiva godstransporter. Inom 
godstransporter krävs en större andel gods på sjö och järnväg samt en 
övergång till fossilfria drivmedel (se avsnitt 3.5). 

Bosättningsorten påverkar resmönstren i hög grad. Skillnaderna är 
framför allt stora mellan boende i Stockholmsområdet och boende i 
övriga delar av regionen. Stockholmarna, med tillgång till landets bästa 
kollektivtrafik, reser mer med kollektiva färdmedel och har bil och 
körkort i lägre grad än övriga regioninvånare. Till detta bidrar även 
att det främst är i de större städerna som kollektivtrafiken kan matcha 
bilen vad gäller restider och flexibilitet. 

12 Källa: Nationella emissionsdatabasen - RUS

Figur 6. Utsläpp av växthusgaser, ton per invånare och år. 
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Valet mellan bil eller kollektivtrafik påverkas även av i vilken grad 
styrmedel som parkeringsavgifter, drivmedels- och trängselskatter 
etc. används för att begränsa biltrafiken och dess utsläpp. Vid en 
omfattande användning av sådana styrmedel ger en koncentration av 
befolkning och sysselsättning till de större städerna samt i övrigt goda 
kollektivtrafiklägen bättre möjligheter att bibehålla rörlighet genom 
överflyttning av trafik till kollektivtrafik.13

Det finns stora utmaningar kopplade till flygtransporternas utsläpp 
av växthusgaser. Även om flyget genom teknikutveckling har 
effektiviserats och minskat utsläppen per flygkilometer spås de totala 
utsläppen öka till följd av en ökad trafikmängd. Klimatfärdplanen för 
fossilfritt flyg pekar här ut ett antal nödvändiga åtgärder, däribland 
storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle, elflyg med mera.14 
En stor del, mer än hälften, av de flygplatsanknutna utsläppen 
relaterar dock till anslutande marktransporterna bland passagerare 
och anställda.15 En fråga som knyter nära an till den storregionala 
tillgängligheten till flygplatsen, resenärernas färdmedelsval och 
möjligheterna att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet.

Figur 7. Färdemedelsandelar, nuläge. 

Källa: ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2018:01

Gång / Cykel Kollektivtrafik Bil

13 ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen 2018:01
14 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft, Flygbranschen 2018
15 Miljörapport Stockholm Arlanda Airport, Swedavia 2017
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16 En Bättre Sits i Världen. Mälardalsrådet 2019
17 Varuflödesundersökningen 2016. Trafikanalys 2016

3.3 Internationell tillgänglighet
Stockholm-Mälarregionen påverkas i hög grad av och är nära 
sammanlänkad med andra länder och regioner. Den internationella 
handeln och det internationella resandet ökar kontinuerligt och 
förutsätter väl fungerande transporter. Regionen hanterar över 33 
miljoner internationella resenärer per år. Omkring två tredjedelar av 
samtliga utlandsresor till/från Sverige går till/från eller via Stockholm-
Mälarregionen.16 Även godstransporterna präglas av ett stort och 
växande utbyte med omvärlden. Stockholm-Mälarregionen står för ca 
15 procent av den totala godsmängden och 30 procent av godsvärdet i 
Sveriges utrikeshandel.17

Internationell tillgänglighet är en central faktor i upprätthållandet 
av Stockholm-Mälarregionens och Sveriges internationella 
konkurrenskraft och framstående position inom många områden, 
inte minst för att kunna attrahera och behålla huvudkontor och för 
besöksnäringen. Koncentrationen av beslutsfunktioner, internationella 
flygförbindelser, högspecialiserade funktioner och stora evenemang till 
huvudstadsregionen understryker därtill betydelsen av hög nationell 
tillgänglighet till denna.

Hög nationell och internationell tillgänglighet förutsätter att 
infrastrukturutvecklingen på nationell nivå samspelar med de 
storregionala förutsättningarna och ambitionen i Stockholm-
Mälarregionen. Stockholm-Mälarregionens transportinfrastruktur kan 
inte ses som ett avgränsat system, utan måste sättas i sitt nationella och 
internationella sammanhang. 

De nationella tågsystemen har en viktig funktion även i ett 
storregionalt perspektiv. Den fortsatta utbyggnaden av stambanorna, 
t ex Ostlänken, får stor betydelse för tillväxten i regionen. För att 
de nya stambanorna inte ska skapa sämre tillgänglighet för delar av 
Stockholm-Mälarregionen måste anslutande trafik och infrastruktur 
förbättras.

Det behöver finnas smidiga övergångar mellan flyg, fjärr-/snabbtåg, 
regiontåg samt övrig lokal kollektivtrafik. Därtill tillräcklig kapacitet 
för att öka järnvägens konkurrenskraft, för transittrafik samt för att 
underlätta utvecklandet av ett hållbart transportsystem. I detta ligger 
även en realisering av det transeuropeiska stomnätet (TEN-T) med 
anpassning till sjötransporterna såväl inom som utanför regionen, som 
har potential att avlasta landtransporterna till/från regionen.

Internationell 
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av Stockholm-
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3.3.1 Det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T
Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) omfattar 
alla transportslag och fastställer EU:s politiska åtagande om ett 
sammanhållet europeiskt transportsystem utan flaskhalsar, som 
möjliggör ett effektivt fungerande av EU:s inre marknad.18

 
Det transeuropeiska nätet består av ett övergripande nät, som ska 
färdigställas till 2050, och ett stomnät, som ska färdigställas till 2030. 
Därtill de högst prioriterade långdistansflödena i Europa, de så kallade 
stomnätskorridorerna. År 2023 ska EU-kommissionen presentera en 
översyn av TEN-T. Denna översyn har inletts av EU-kommissionen 
och ett förslag till ny förordning förväntas läggas fram under hösten 
2021.19

CEF är ett finansieringsverktyg för det transeuropeiska transportnätet. 
För att kunna söka medfinansiering för en transportsträcka krävs det 
att sträckan är med i TEN-T och att den är identifierad i förordningen 
som styr finansierings verktyget. I CEF definieras även de nio högst 
prioriterade sträckorna i det europeiska transportnätet, de så kallade 
stomnätskorridorerna. I dagsläget täcks endast delar av Sverige in av 
en sådan korridor: Malmö-Oslo och Malmö-Stockholm/Örebro vilka 
ingår i stomnätskorridoren ScanMed.20

Figur 8. Det europeiska stomnätet (TEN-T)

Källa: EU-kommissionen

18 En Bättre Sits i Världen. Mälardalsrådet 2019
19 Ibid
20 Ibid
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Figur 9. Direktförbindelser till/från Arlanda.

Källa: Swedavia

3.3.2 Arlandas nyckelroll
Arlanda har en särställning som landets primära flygplats för 
såväl inrikes- som utrikesflyg och är en nod i det transeuropeiska 
transportnätverkets stomnät (TEN-T). Det finns inget annat 
trafikslag som erbjuder de möjligheter som flyget gör när det gäller 
att tillgodose behovet av långväga affärs- och privatresor samt snabba 
godstransporter.

Arlanda har direktförbindelser till merparten av de största 
flygplatserna i Europa, men betydligt färre till övriga världsdelar. 
Genom effektiva anslutningar är tillgängligheten till Mellanöstern/
Afrika och Nordamerika ändå relativt god medan tillgängligheten 
till Asien/Stillahavsområdet och framför allt Latinamerika är sämre. 
Konkurrensen är hård inte minst med Köpenhamn/Kastrup om 
de nordamerikanska förbindelserna och Helsingfors/Vanda om de 
asiatiska.21

För att Arlanda ska kunna stärka sin position i konkurrens med 
övriga flygplatser i Skandinavien behöver attraktiviteten ses ur två 
starkt sammankopplade perspektiv, resenärens och trafikerande 
flygbolags. För resenären är det vilka destinationer som kan nås från 
flygplatsen på ett snabbt, prisvärt och smidigt sätt, men även resan 
till flygplatsen, som är viktig. För flygbolagen är marknadsunderlaget, 
flygplatskapaciteten och trafikeringsvillkoren grundläggande. Då 
merparten av flyggodset går i buken på persontrafikplan är flygfrakten 
också en viktig del av linjernas lönsamhet.

21 Stockholmsregionens internationella relationer och utbyte. Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 

regionplaneförvaltningen, 2016 
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Under år 2018 hade Arlanda 26,8 miljoner passagerare, varav ca 
20 procent så kallade transitpassagerare, resenärer som inte lämnar 
flygplatsområdet med marktransporter. Det innebär att i genomsnitt 
60 000 flygresenärer reser till eller från Arlanda med marktransporter 
varje dag. Ungefär hälften av alla anslutningsresor till flygplatsen sker 
med bil och hälften med kollektivtrafik.22 Denna fördelning gäller även 
arbetsresorna för de ca 18 000 personer som arbetar på flygplatsen.23

Vägsystemet till Arlanda är idag hårt belastat och belastas än mer av 
den förväntade dubbleringen av antalet resande till/från flygplatsen 
samt Airport City Arlandas planer om mer än en dubblering av antalet 
arbetstillfällen i flygplatsområdet.

En avlastning av vägsystemet – framförallt E4 – genom trafikstyrning, 
ekonomiska styrmedel och överflyttning till kollektivtrafik med 
buss och på järnväg är avgörande för att på längre sikt hantera 
tillgängligheten till Arlanda. För att klara en överflyttning behöver 
järnvägssystemet utvecklas både avseende infrastruktur och trafik, 
men påverkas av avtalet för Arlandabanan. En utvecklad trafikering 
med pendeltåg och möjligheten att utnyttja tillgänglig kapacitet i 
regionaltågen mellan Stockholm C och Arlanda är åtgärder där avtalet 
ger begränsningar.24

Vid sidan av Arlandas särställning i den storregionala strukturen 
och som viktig målpunkt för både arbetspendling och resande, finns 
ytterligare sju flygplatser i Stockholm-Mälarregionen som bedriver 
linjefart och/eller chartertrafik. Flygplatserna har lite olika karaktär 
och funktion, vilket bidrar till en större flexibilitet och redundans i 
flygplatssystemet som helhet.

3.3.3 Östersjötrafiken
Med mer än 12 miljoner resande årligen samt omfattande godsflöden 
via hamnarna i Stockholm-Mälarregionen (se avsnitt 3.5.1) har 
Östersjötrafiken en särskild betydelse för regionens och landets 
förbindelser i Östersjöområdet. Därtill går en stor andel mer långväga 
gods till/från regionen med sjötrafik, inte minst containergods.25

Stockholm-Mälarregionen har internationella färjeförbindelser 
med Finland, Baltikum och Polen. Trafiken bedrivs till stor del 
med kombination av kryssning, reguljär passagerartrafik och 
godstransporter och går från hamnarna i Stockholm, Nynäshamn, 
Kapellskär och Grisslehamn, samtliga i Stockholms län. Reguljär trafik 
finns till Åbo, Nådendal, Helsingfors och Åland i Finland, Tallinn och 
Paldiski i Estland, Riga och Ventspils i Lettland samt Gdansk i Polen. 

22 Resvaneundersökning, Swedavia 2018
23 Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter till Arlanda, Trafikverket 2018:160
24 Ibid
25 En Bättre Sits i Världen. Mälardalsrådet 2019
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Sjöfarten står för en betydligt större del av sina infrastrukturkostnader 
än övriga trafikslag. Via farledsavgifter, som rederierna betalar när de 
trafikerar svenska hamnar, bekostas underhåll, muddring, isbrytning 
av farleder och dessutom myndighetskostnaderna för Sjöfartsverket. År 
2018 infördes en helt ny modell för uttaget av farledsavgifter vilket för 
många rederier innebär höjda farledsavgifter. De nya farledsavgifterna 
bedöms slå särskilt hårt mot den internationella kryssnings- och 
färjetrafiken samt försvårar överflyttning av gods från väg till sjöfart.26

3.4 Kollektivtrafik
En väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik i Stockholm-
Mälarregionen är en förutsättning för att öka tillgängligheten, minska 
trängseln och nå klimatmålen. Men, det finns även andra skäl till att 
allt fler behöver välja kollektiva färdmedel framför bilen. 

Regionförstoringen har under senare år i första hand skett genom 
att fler människor pendlar. Bilen har tidigare varit det vanligaste 
färdmedlet. Men på senare år har intressent för att pendla med 
kollektiva färdmedel, främst tåg, ökat.  En utvecklad kollektivtrafik 
skapar även bättre förutsättningar för bostäder och urban utveckling 
i nya områden, en effektivare användning av infrastrukturen samt 
förutsättningar för ett mer jämlikt och jämställt resande.27

Att pendla med kollektiva färdmedel innebär även möjlighet till 
arbete ombord. Men, resenärer behöver känna trygghet i att tåget eller 
bussen kommer att fortsätta gå vid givna tider och med givna restider. 
Nya tidtabeller skapas varje år för regionaltågen och ingen avgång 
är garanterad att finnas kvar nästkommande år, vilket innebär att 
människor inte kan planera för ett långsiktigt pendlande. Fastställda 
tidtabeller för en längre tidsperiod för regionaltåg är en förutsättning 
för att människor ska kunna pendla till skola och arbete och samtidigt 
kunna kombinera arbete med familjeliv. 

Regionen har på senare år satsat miljardbelopp på snabbare fordon 
och fler avgångar, vilket har inneburit kortare restider och större 
valmöjligheter. Dessa måste bibehållas för att pendlandet inom 
regionen fortsätter. Det är därför viktigt att kapacitet tilldelas pendel- 
och regionaltåg på attraktiva avgångstider för pendlare. Pendel- och 
regionaltåg bör även få kapacitet för att kunna gå på kortast möjliga 
tid även vid störningar. Trafikverkets nya konstruktionsregler och 
prioriteringskriterier kan utgöra ett hinder för regelbunden och 
långsiktig storregional kollektivtrafik och påverka möjligheten till 
robust arbetspendling med storregional kollektivtrafik i Stockholm-
Mälarregionen.

26 Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation, Trafikanalys, rapport 2018:12
27 Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige. Mälardalsrådet 2015
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Kvalitet, förutsebarhet och långsiktighet är därför nödvändiga faktorer 
i kollektivtrafikutbudet och påverkar människors val av bostad, skola 
och arbete. De regionala tågsystemen måste därför få betydligt högre 
prioritet i fördelningen av kapacitet i järnvägssystemet.

Punktvis finns i dagsläget god tillgänglighet till arbetsmarknaden 
med kollektivtrafik kring järnvägsstationer och hållplatser, medan 
tillgängligheten utanför de stora kollektivtrafikstråken är betydligt 
sämre och bilberoendet större (figur 10). Arbetsplatstillgängligheten 
korrelerar i hög grad med tillgängligheten till andra samhälls-
funktioner, t ex sjukhus, högre utbildning, handel, kultur och nöjen, 
som således till stor del följer samma mönster.

Tillgängligheten och resandet med kollektivtrafik har ökat under det 
senaste decenniet – såväl det sammanlagda antalet resor som antalet 
resor per invånare – framför allt genom den successivt utbyggda 
spårtrafiken.28 En stor del av pendlingen i Stockholm-Mälarregionen 
sker med kollektivtrafik på spår, framför allt i Stockholms län samt 

Figur 10. Tillgänglighet till arbetsplatser med kollektivtrafik.

Källa: WSP:s underlagsarbete till Samrådshandling för ÖMS 2050, Stockholms läns landsting Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen. Den kommersiella regionala trafiken ingår i trafikanalyserna, dock inte fjärrtrafik och 
Arlanda Express.
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Källa: Mälardalstrafik och SJ. Utöver det sker ett omfattande resande i Stockholm-Mälarregionen 
med SJ:s kommersiella regionaltåg. Även den trafiken kännetecknas av en positiv utveckling.

i de radiella stråken in mot huvudstaden, men i flera kommuner är 
pendlarna hänvisade till busstrafik. Däremot används ofta bilen för 
resor längre ut i regionen, för resor över länsgräns och för fritids- och 
serviceresor. 

Kollektivtrafiken måste finnas nära för att vara ett attraktivt 
alternativ till bilen. Generellt är det dubbelt så många som nyttjar 
kollektivtrafiken vid en stationsnära bostad eller arbetsplats. Stora 
resmål som högskolor, sjukhus, köpcentra och stora arbetsplatser bör 
därför lokaliseras nära kollektivtrafikens knutpunkter. Även resmål 
som förskolor, skolor, dagligvarubutiker, och idrottsanläggningar bör 
lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen.29 I detta har kommunerna ett 
stort ansvar, genom sin fysiska planering.

Då regionen växer snabbt är det viktigt att kollektivtrafiken kan 
hantera ett ökat resande, där pendlingen både inom och mellan 
länen förväntas öka kraftigt. Här bör noteras att utvecklingen 
inom järnvägstransporter under lång tid varit ökande och starkast 
har utvecklingen varit för persontrafiken, vilket inneburit större 
ansträngningar och krav på infrastrukturen. 

Sedan början av 1990-talet har resandet med tåg fördubblats. 
Ökningen har framför allt skett i den regionala kollektivtrafiken, 
men till del även i den interregionala persontrafiken – en utveckling 
som förväntas fortsätta.  Resandet med regionaltåg i Stockholm-
Mälarregionen har ökat kraftigt de senaste åren och kan ses som ett 
första resultat av genomförda utbudsförbättringar i kombination 
med införandet av Movingo, en ny biljett för pendlare. Utvecklingen 
förväntas fortsätta, bland annat genom trafiksättning av nya moderna 
regionaltåg samt ytterligare utbudsförbättringar inom ramen för 
Mälardalstrafiks Etapp 2.

29 Rufs 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 2018

Figur 11. Resandeutveckling i den av Mälardalstrafik upphandlade regionaltågstrafiken 
(vänster) samt resandeutveckling med SL:s pendeltåg (höger). 
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Den underliggande befolkningstillväxten samt en ökad miljömedveten-
het är andra mer generella faktorer som även framöver kommer att 
påverka resandeutvecklingen positivt. Detta förstärker behovet av 
att statens investeringar får en större andel för denna trafik.30 Den 
storregionala kollektivtrafikens möjlighet till fortsatt utveckling är helt 
beroende av att såväl beslutade objekt i nationell plan som utpekade 
objekt i systemanalysen genomförs.

Särskilt belastad är kollektivtrafiken i Stockholms län med 850 000 
resenärer dagligen i systemet som helhet. Pendeltågssystemet har 
haft en mycket kraftig resandeökning och redan 2019 nåddes 
resandeprognosen för 2030 med 400 000 påstigande per dygn.31 

Pendeltågsresandet har ökat fortare än befolkningstillväxten vilket 
betyder att pendeltågen bidrar till ökad kollektivtrafikandel i enlighet 
med regionens målsättning. Det påkallar en tidigareläggning av 
planerade investeringar med ca 10 år men även en effektivare 
användning av spårinfrastrukturen genom samordning mellan pendel- 
och regionaltåg. En regionaltågsstation i Solna är en nyckelinvestering 
för att den strategin ska möjliggöras. 

Bidragande orsaker till kraftigt ökat resande är, förutom ovan 
nämnda, också tilltagande framkomlighetsproblem för biltrafiken och 
en förtätning i stationsnära lägen, men även utbudsförbättringar i 
pendeltågstrafiken. Länets starka befolkningstillväxt förväntas fortsätta 
med ökad trängsel och också ökade godsflöden.

Det största bristerna i sittplatskapacitet prognosticeras för relationerna 
mot Stockholm från Uppsala, Västerås och Eskilstuna (figur 12), 
här återfinns de mest omfattande flödena i den storregionala 
trafiken.32 Kraftigt ökade godsflöden bland annat i västra delen 
av regionen i kombination med allt fler interregionala tåg på 
Västra- och Södra stambanan begränsar redan idag möjligheterna 
till utvecklad storregional tågtrafik och medför även här ett behov av 
kapacitetsförstärkningar.  

För en mer effektiv användning av spårinfrastrukturen planerar 
regionerna för en ökad samordning mellan storregional trafik och 
pendeltågstrafik inom Stockholms län. Samtidigt ser regionen att 
också staten, genom Trafikverket, kan bidra till ett mer effektivt 
utnyttjande av spårinfrastrukturen genom ett ökat inslag av styrning i 
tilldelningsprocessen – helt i linje med EU:s lagstiftning.

30 Ett transportsystem i Östra Mellansverige som uppfyller de långsiktiga målen – Kunskapsunderlag till En 

bättre sits, Trivector Traffic, Rapport 2014:113
31 Källa: Trafikverket och Region Stockholm (ÅVS Pendeltågssystemet)
32 Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp 

Storregional kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020
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Figur 12. Brister i sittplatskapacitet för regionaltågen 2050 med beslutade 
åtgärder och nya tåg.  

Källa: Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen. Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp 
Storregional kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020. Den kommersiella regionala trafiken ingår i trafikanalyserna, 
dock inte fjärrtrafik och Arlanda Express. Notera att kapacitetsbrister/framkomlighetsproblem i stråk med 
blandad trafik (regional, fjärr, gods) kan vara underskattade i modellen. 

Särskilt belastad är kollektivtrafiken i Stockholms län 
med 850 000 resenärer dagligen i systemet som helhet.
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3.5 Gods33

Stockholm-Mälarregionen är Sveriges största konsumentmarknad, 
har en omfattande varuproduktion och stora transitflöden av gods. 
Varutransporterna har ökat under de senaste decennierna, framför allt 
de långväga lastbilstransporterna och utrikes sjötransporter. I takt med 
att regionen växer och det internationella utbytet vidgas så ökar även 
behovet av godstransporter.

Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen präglas dels av ett stort 
och växande utbyte med omvärlden, dels av omfattande flöden inom 
regionen. Södra Sverige och norra Europa dominerar godsflödena till/
från omvärlden. Även Asien står för en stor och växande del av handeln 
och så mycket som en femtedel av den importerade godsmängden. 
Amerika, främst USA, är därtill betydelsefull för exporten.

Figur 13. Godsflöden till/från Stockholm-Mälarregionen.

Källa: Varuflödesundersökningen 2016, Trafikanalys. Bearbetning av Åf/Infraplan

33 Baseras, om inte annat anges, på Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. Delrapport om 

mål, nuläge och utmaningar. Mälardalsrådet 2018 
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Godstransporterna i Stockholm-Mälarregionen har successivt 
genomgått en strukturförändring. En del tung industri har flyttat ut 
från regionen, medan inflödet av livsmedel och konsumtionsvaror 
ökat till följd av en växande befolkning. Transporter av högförädlat 
gods har också ökat, liksom behovet av snabba expressgodssändningar 
till följd av tjänstesektorns och e-handelns tillväxt. Därtill har avfalls- 
och återvinningstransporter, t.ex. av returpapper och skrot, ökat. 
Transporter av konsumtionsvaror och högförädlat gods dominerar 
i Stockholms län, medan det i övriga Mälarregionen finns relativt 
omfattande transporter av råvaror och industriprodukter.

I likhet med andra storstadsområden är Stockholm-Mälarregionen till 
sin karaktär ett konsumtionsområde. De inkommande godsflödena 
står för nästan 40 procent av den transporterade godsmängden, medan 
utgående gods står för en fjärdedel. De inomregionala flödena står 
för omkring en femtedel, medan gods som bara passerar regionen, så 
kallad transit, står för en dryg tiondel. 

Godsflöden som har både start- och målpunkt i regionen sker nästan 
uteslutande med vägtransporter. Vägtransporter är också dominerande 
för inrikes godstransporter till och från Stockholm-Mälarregionen. 
Järnvägen används mest för ankommande gods från Syd- och 
Västsverige samt Övre Norrland. För utrikes gods är sjötransporter 
volymmässigt dominerande, men går även med järnväg och på väg till 
och från kontinenten. Flygfrakten, som i huvudsak går via Arlanda 
men till viss del även Örebro, är volymmässigt liten, men värdemässigt 
stor och har på senare år ökat till följd av en snabbt växande e-handel. 
Arlanda hanterar nära 60 procent av all flygfrakt i landet.

De mest trafikerade vägarna för tunga godstransporter är de stora 
europavägarna E4, E18, E20, liksom riksvägarna 50, 51, 55, 56, 68, 
70 och 73. Det huvudsakliga stråket för järnvägstransporter i regionen 
går längs Godsstråket genom Bergslagen och Norra stambanan. Västra 
och Södra stambanan är också viktiga stråk, och rangerbangården 
i Hallsberg är viktig som nod. Bland hamnarna dominerar Gävle, 
Stockholm, Kapellskär, Hargshamn, Nynäshamn, Södertälje, 
Oxelösund, Norrköping, Mälarhamnar (Västerås och Köping) samt 
Gotlands hamnar. 

Drygt hälften (54 procent) av det totala transportarbetet sker på väg, 
följt av 27 procent till sjöss och 19 procent på järnväg. Då man istället 
ser till transportarbetet med avseende på värde, exklusive flyggods, 
sker en större andel på järnväg (38 procent), medan andelarna på väg 
och till sjöss är lägre (48 procent respektive 14 procent). Detta speglar 
att järnvägstransporter i större utsträckning används för transport av 
högvärdiga produkter. 

65

Tabell 1. Modellbaserade färdmedelsandelar 
(exklusive flyg) för Stockholm-Mälarregionen.

Källa: Samgods, Swecos bearbetning 

Transport-
arbete

Väg

Järnväg

Sjö

Andel vikt 
(tonkm)

54 %

19 %
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48 %
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De totala godsmängderna (ton) i regionen beräknas fram till år 
2040 öka med 65 procent. Om inget görs för att förändra tonnage-
fördelningen mellan trafikslagen förväntas ökningen framför allt ske på 
väg, i synnerhet Europavägarna, följt av sjöfart och minst på järnväg. 
Godstransporternas struktur förväntas till stor del likna dagens. 
Huvudanledningen till att den minsta ökningen sker på järnvägsnätet 
är järnvägssystemets begränsade kapacitet som dessutom ska räcka 
till både persontransporter och godstransporter. Samtidigt som det 
finns behov av kapacitet för fler godståg finns höga ambitioner för den 
storregionala kollektivtrafiken. 

Figur 14. Godsflöden i Stockholm-Mälarregionen (rött=på väg, grönt=på järnväg, 
blått=till sjöss). 

Källa: Samgods basår 2012, Swecos bearbetning
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I närtid kommer en del större förändringar ske som ändrar 
förutsättningar och möjligheter för godstrafiken. En av dessa är den 
nya hamnen i Norvik, som till del avlastar centrala Stockholm. En 
ökad sjöfart har stor potential att ta en större del av de långväga 
transporterna till/från regionen. En ökad sjöfart i Mälaren och längs 
kusten har därtill stor potential att utveckla regionens godstransporter 
mot en högre hållbarhet. Detta innebär samtidigt att belastningen på 
vissa vägavsnitt i anslutning till hamnarna får en högre belastning.

På längre sikt kan de godstransporter som i nuläget åker längs E4 
genom centrala Stockholm i betydande grad förväntas använda 
Förbifart Stockholm. Den ökade kapaciteten som Ostlänken medför 
kommer därtill att innebära att spårkapacitet frigörs på Södra 
och Västra stambanan för godstransporter till/från Stockholm-
Mälarregionen och för storregional persontrafik. En utbyggnad av 
Ostkustbanan till fyra spår hela vägen Stockholm-Uppsala ökar också 
möjligheterna för godstrafik till/från regionen. Med utbyggnaden av 
Gävle hamn, kombiterminalen i Rosersberg och Norrköpings hamn 
kan flödena på Ostkustbanan respektive Södra stambanan förväntas 
öka.

3.5.1 Hamnarnas nyckelroller
Hamnarna har stor betydelse, framförallt för långväga (internationella) 
transporter och bulktransporter samt för Gotlands varuförsörjning. 
Färjeförbindelserna är också viktiga för den växande handeln i 
Östersjöregionen. Exempelvis transporteras över 80 procent av den 
icke bulkrelaterade frakten mellan Sverige och Finland/Baltikum av 
passagerarfartygen. I detta ingår även en stor mängd transittrafik på 
båda sidor.34

Göteborgs hamn, men också Skånes hamnar och Öresundsbron, har 
idag stora flöden som ska till/från Stockholm-Mälarregionen. Nära 
20 procent av inkommande och 25 procent av utgående flöden till/
från Stockholm-Mälarregionen går via dessa in-/utförselpunkter. Dessa 
transporter innebär en stor belastning på en redan hårt ansträngd 
landinfrastruktur och kan i högre grad gå direkt till Stockholm-
Mälarregionens hamnar.

Hamnarna erbjuder omlastning av gods mellan sjö och väg samt i 
många fall även järnväg. Inom regionen finns även kombiterminaler 
för omlastning mellan bil och järnväg, eller bil-bil. Såväl hamnarna 
som torrhamnarna är strategiska och viktiga för varuförsörjning 
och i anslutning till dessa finns ofta större logistikcentra och 
lastbilsterminaler lokaliserade för omlastning, lagerhållning och 
distribution.

34 Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm. Stockholms handelskammare 2017:01

Hamnarna har 
stor betydelse, 
framförallt 
för långväga 
(internationella) 
transporter och 
bulktransporter 
samt för Gotlands 
varuförsörjning.
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Figur 15. Större allmänna godsnoder i Stockholm-Mälarregionen 2016.

Källa: Trafikanalys och Transportnytt, bearbetning av Åf Infraplan

I takt med Stockholms expansion har dessa funktioner kommit 
att lokaliseras allt längre ut i regionen. Detta till följd av en ökad 
markbrist och stigande markpriser i mer centrala lägen samt en 
kontinuerlig storleksrationalisering, där distributionscentraler försörjer 
ett allt större omland. De storregionala distributionsnätverken ställer 
särskilda krav på väg- och järnvägsinfrastrukturen och det finns ett 
stort behov av att storregionalt samordna olika godsflöden, så att mer 
kostnadseffektiva och miljövänliga logistikprocesser kan utvecklas. 
Nya terminallokaliseringar sker till stor del nära nodstäderna 
Norrköping, Örebro, Västerås och Eskilstuna. Här finns närhet till 
stråk för godstransporter mellan norra och södra Sverige och bra 
infrastrukturkopplingar mellan olika trafikslag.35

Sjöfarten har under senare år uppmärksammats som ett trafikslag 
utan kapacitetsbrister och med klara miljöfördelar. Östersjöhamnarna 
från Norrköping till Gävle utvecklas successivt och den nya hamnen i 

35 Utredningar inom En Bättre Sits 2014 - Del D Kartläggning av godsnoder, Ramböll 2014 
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Norvik har tillkommit. Ombyggnaden av Södertälje Sluss och åtgärder 
i Mälarfarleden samt i Mälarhamnarna kommer om några år göra 
det möjligt för större och säkrare fartyg att trafikera Mälaren. Det 
är angeläget att fortsätta utveckla såväl regionens hamnar, broar och 
farleder som anslutande landinfrastruktur för att möjliggöra en ökad 
andel gods, men också passagerartrafik, med sjöfart.

En betydligt större del av lågvärdigt och icke tidskritiskt gods bör 
kunna transporteras sjövägen, som i ett europeiskt perspektiv använts 
i begränsad utsträckning i förhållande till Sveriges kuststräcka. Med 
Mälaren som nav kan ökad regional distribution på vattenvägar ge bättre 
möjligheter för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan. Med en 
utvecklad pråmtrafik som möjliggör sjötrafik även på kortare sträckor 
skulle detta även kunna omfatta mer tidskritiskt och värdefullt gods. 

Andra viktiga åtgärder för att minska klimatutsläppen från 
godstransporter är att planera och optimera transporterna genom 
exempelvis ruttoptimering, ökad fyllnadsgrad, längre och tyngre 
fordon samt samordnade godstransporter.

Idag sker många godstransporter med lastbil där transport på 
andra trafikslag är möjlig och önskvärd från samhällets perspektiv. 
Utvecklingen pekar dock mot att framtida ökningar huvudsakligen 
kommer ske i vägtrafiken, om inget görs för att utveckling ska gå åt 
ett annat håll. Detta är i likhet med omställningen från bilism till 
kollektivtrafik en stor och viktig utmaning för regionen att hantera.

Med Mälaren som nav kan ökad regional 
distribution på vattenvägar ge bättre möjligheter 
för varuförsörjning med minskad klimatpåverkan.
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4. Prioriterade funktioner

För att uppnå målet om en flerkärnig och förstorad arbetsmarknad 
behövs generellt stärkta funktionella samband – integrering 
av bostads-, studie- och arbetsmarknaderna – i Stockholm-
Mälarregionen. Att bättre knyta samman de större städerna, 
sinsemellan och med kringliggande orter och omland, ger 
förutsättningar för en starkare utveckling i regionen som helhet.

Stockholm-Mälarregionen är idag funktionellt enkärnig, där det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan Stockholm alla nodstäder 
i kringliggande län. Tendensen och potentialen till stärkta 
storregionala samband är därutöver som störst mellan Linköping-
Norrköping och Västerås-Eskilstuna. När det gäller industrier och 
godstransporter är bilden dock delvis en annan. I detta avseende 
är regionen mer polycentrisk och sambanden mer komplexa.  
Godstransportsystemet är därtill belastat med en stor mängd 
transittransporter.

Regionens ambitioner att öka tillgängligheten och integrationen i 
regionen behöver gå hand i hand med en ambition att eliminera 
klimatpåverkan, minska trängseln, åtgärda bostadsbristen och 
bidra till en god folkhälsa. Prioriteringarna behöver ligga mer på 
kapacitetsstarka färdmedel som kollektivtrafik på väg och spår i 
kombination med stärkta förutsättningar för cykel och gång, t ex 
genom sammanhängande regionala cykelvägnät av hög standard och 
en tät, funktionsblandad bebyggelsestruktur.

Även om fokus behöver vara på att utveckla dessa delar av 
transportsystemet så finns fortfarande behov av att utveckla 
tillgängligheten och framkomligheten i vägtransportsystemet för 
bil- och godstransporter. Trängsel, framför allt i Stockholms län, 
med kraftigt förlängda och varierande restider innebär problem för 
regionens transporter och att vägkapaciteten inte används effektivt. 

Transportsystemets grundläggande funktion är att tillhandahålla säker tillgänglighet 
och framkomlighet för person- och godstransporter, såväl lokalt och regionalt 
som nationellt och internationellt. Detta i princip oavsett årstid/väderförhållanden 
och även under perioder då pågående ny- och ombyggnadsprojekt utgör hinder. 
Dessutom uthålligt, med hänsyn till såväl miljö- och klimat som socioekonomiska 
faktorer. Målbilden är således komplex (se kap 2), vilket avspeglas i de storregionalt 
prioriterade funktionerna samt tillhörande strategier och åtgärder (kap 5).
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För områden utanför de större stråken och i de glest befolkade 
regiondelarna är det svårt att utveckla konkurrenskraftiga alternativ till 
bilen, varför tillgängligheten i sådana områden även fortsättningsvis i 
hög grad skapas genom transporter på väg.

För att hålla samman regionen i en gemensam bostads-, studie och 
arbetsmarknad är det också angeläget att kapaciteten på vägar och 
spår över Saltsjö-Mälarsnittet i Stockholm är tillräcklig. Därtill att 
det finns väl fungerande förbindelser till, från och mellan Stockholms 
regionala stadskärnor. Samtidigt kan ytterligare behov förutses i 
den hårt ansträngda infrastrukturen i Stockholms län. Kapaciteten 
behöver utökas i de radiella stråken och restiderna kortas från 
regionens yttre delar. I tvärgående stråk behöver restiderna kortas och 
framkomligheten förbättras, framför allt för stombussarna. Dessutom 
behöver kapaciteten och attraktiviteten i bytespunkterna utvecklas.  

Kapacitetsituationen på järnvägen är särskilt komplicerad då 
många trafikkoncept måste samsas på samma spår. I framtiden 
kan både pendeltåg, snabbpendeltåg, regionaltåg, intercitytåg, 
framtida höghastighetståg samt godståg behöva samutnyttja 
spårkapaciteten. Om kapaciteten inte räcker för att tillgodose alla 
dessa funktioner kommer en tydlig och långsiktig prioritering att 
behöva göras. Regionala tågsystem måste här få betydligt högre 
prioritet i fördelningen av kapaciteten i järnvägssystemet och med 
samma inriktning måste en fortsatt samordning av regional- och 
pendeltågstrafik ske för att optimera kapacitetsutnyttjandet i en 
ansträngd järnvägsanläggning.

Utifrån detta görs följande övergripande prioriteringar:

I första hand måste tillgängligheten i de storregionala stråken in 
mot Stockholm förbättras. Huvudstadens särskilda utmaningar 
med ett hårt belastat trafiksystem påverkar dock pendlings- och 
transportmöjligheterna i hela Mälarregionen. Därför är även 
tillgängligheten i de centrala delarna av Stockholms län samt till/från 
Stockholms regionala stadskärnor högt prioriterat.

Kopplat till detta bör varje län arbeta med att förbättra tillgängligheten 
från de mindre orterna och omgivande landsbygd till respektive 
nodstad eller regionala stadskärnor. En gemensam strategi och standard 
för stationer och trafikering tas fram med syfte att stärka sambandet 
mellan regionens nodstäder. Gemensam standard för stationer 
och stationsmiljöer, trafikering och principer för etablering av nya 
stationer och tågstopp är en förutsättning för fortsatt utveckling av det 
storregionala tågsystemet.

I första hand 
måste tillgäng-
ligheten i de 
storregionala 
stråken in mot 
Stockholm 
förbättras.
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Prioirteringen förutsätter även:

• Återställd och utvecklad funktionalitet i befintliga stomnät, i första 
hand järnvägar och Europavägar.

• Koncentration av ny bebyggelse, både bostäder och verksamheter, 
till nodstäderna och de regionala stadskärnorna samt till orter och 
landsbygder med förutsättningar för en bra kollektivtrafik. 

• Stationsnära planering och förbättrad tillgänglighet till strategiska 
bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för 
anslutande trafikslag. 

• Strategiska bytespunkter i Stockholm för byten mellan storregional 
och mer lokal kollektivtrafik, i enlighet med den regionala 
utvecklingsplaneringen i Stockholms län, Rufs 2050. Därtill väl 
fungerande tvärgående förbindelser mellan Stockholms regionala 
stadskärnor 

• Reserverad infrastruktur genom särskilt utpekade tåglägen för 
regionaltåg vid de tider på dygnet då skol- och arbetspendling är 
som störst. I takt med att anspråken på järnvägen ökar behöver 
en starkarare styrning av järnvägens kapacitetsfördelning ske så 
att såväl pendel- och regionaltåg som snabbtåg och godståg kan få 
plats på järnvägen.

 
 
 
 
I andra hand måste tillgängligheten i de storregionala tvärförbin-
delserna förbättras. Först mellan de nodstäder som ligger närmast 
varandra och har förutsättningar till ett ökat dagligt utbyte, 
därefter mellan övriga.

I båda prioriteringar ligger fokus på en ökad tillgänglighet och sam-
mankoppling med spårtrafiken som grund, vilket ses som avgörande för 
att nå klimatmålet. Samtidigt behöver ursprunglig funktionalitet 
upprätthållas i stomvägnätet och då framför allt Europavägarna, 
samt möjliggöras för en ökad andel gods med sjöfart.

Avsnitt 4.1 utvecklar funktionalitet, brister och behov med avseende 
på den storregionala persontrafiken, medan avsnitt 4.2 behandlar 
godstrafiken och avsnitt 4.3 internationell tillgänglighet. Avslutningsvis 
berörs Gotlands särskilda förutsättningar i avsnitt 4.4.

I andra hand måste 
tillgängligheten i de storregionala 
tvärförbindelserna förbättras.
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Källa: ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. OBS: Kartan visar 
viktiga samband, inte transportinfrastruktur. Kartans ”Regional stad med storregional funktion” motsvarar 
”nodstäder” enligt terminologin i denna rapport.

Figur 16. Strukturbild för östra Mellansverige.

I båda prioriteringar ligger fokus på en ökad 
tillgänglighet och sammankoppling med spårtrafiken 
som grund, vilket ses som avgörande för att nå 
klimatmålet.
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4.1 Kvalitativ, kapacitetsstark storregional 
 kollektivtrafik

Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om en effektiv, hållbar, flerkärnig regionförstoring 
och internationell konkurrenskraft krävs en utvecklad storregional 
kollektivtrafik med spårtrafiken som grund. Om detta råder stor 
enighet i Stockholm-Mälarregionen och en ökad tillgänglighet och 
sammankoppling genom regiontågstrafiken är högt prioriterat.
För att kollektivtrafiken ska förmå åstadkomma en överflyttning från 
biltrafiken och knyta samman regionen måste systemet i sin helhet vara 
konkurrenskraftig, pålitligt, tillgängligt, effektivt och attraktivt:

• Den storregionala kollektivtrafiken behöver vara ett sammanhållet 
system över geografiska och administrativa gränser med väl 
fungerande anslutningsresor till och från stationerna. Därtill 
attraktivt prissatt, så att den inte exkluderar grupper av resenärer.

• Kollektivtrafiken behöver vara snabbare än bilen i storregionala 
stråk, vilket uppnås genom fler avgångar och kortare restider. 
Ambitionen behöver vara max 45 minuters restid mellan 
angränsande nodstäder i järnvägsstråken samt bytesfria resor 
mellan nodstäder. Kollektivtrafiken har i dagsläget en alltför låg 
turtäthet och för långa restider i många relationer. 

• Stockholm-Mälarregionen investerar gemensamt ca 16 miljarder 
kr i nya tågfordon för den storregionala kollektivtrafiken. Det är 
nödvändigt att satsningen på underhåll och utveckling av befintlig 
järnväg fortsätter.

• Nuvarande tilldelningssystem av tåglägen innebär att det svårt att 
garantera ett långsiktigt stabilt trafikutbud. och det sker alltför 
ofta förändringar i kollektivtrafikens utbud och tidtabell. Detta 
påverkar pendlarnas vardag negativt. Ryckigheten har negativa 
följdeffekter även för planeringen av anslutande lokaltrafiken och 
exempelvis busstrafiken hinner inte alltid med en omplanering.  
Även om avsikten med tilldelningssystem är att skapa bästa 
samhällsekonomiska effekter så tar modellen inte hänsyn till hela 
kollektivtrafiksystemet och modellen är också ett hinder för ett 
effektivt utnyttjande av spårkapaciteten.

Den storregionala kollektivtrafiken behöver vara ett sammanhållet 
system över geografiska och administrativa gränser med väl 
fungerande anslutningsresor till och från stationerna.
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Vad behövs från nationell nivå?

Regionerna har skyndat på satsningarna på förbättrat kollektivtrafik med 
syfte att skapa ännu bättre förutsättningar för en långsiktig och hållbar 
tillväxt i Stockholm-Mälarregionen. Några exempel på det är Citybanans 
medfinansiering, bygget av ny tågdepå, inköp av nya moderna regional- 
och pendeltåg samt omfattande utbudsförbättringar. Satsningarna 
behöver mötas upp av staten i form av infrastruktursatsningar för att ge 
samhället en optimal nytta:

• Kapacitet för att möjliggöra en robust tågtrafik enligt Mälardals-trafik 
Etapp 2 

• Ett uppdrag till Trafikverket att utveckla regelverket för tilldelning av 
spårkapacitet med syfte att långsiktigt säkerställa en balans mellan 
de olika marknadssegmenten och som även lägger grund för en mer 
effektiv användning av spårinfrastrukturen.

• Förbättrade prognosverktyg och -modeller. I nuläget undervärderar 
Trafikverket  tåg- och kollektivtrafiken i sina prognoser vilket innebär att 
utbyggnaden av järnvägssystemet försenas.

• Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och fjärrtåg 
måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar ett hållbart 
resande till Arlanda. Stationsavgiften medför att kollektivtrafikens 
konkurrenskraft mot bilen försvagas, vilket riskerar ett ökat behov 
av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda. Då stationsavgiften 
grundas på statens avtal för Arlandabanan behöver staten ta ett 
ansvar för att minska avgiftens negativa påverkan på kollektivtrafikens 
konkurrenskraft (se även 4.3).

• Tillräcklig kapacitet i järnvägssystemet söder och norr om Stockholm 
så att nyttan med Ostlänken samt Ostkustbanan och Mälarbanan 
optimeras.

• Vidareutvecklad trafikinformation för järnväg och väg tillsammans med 
regionerna.

• Tillräckligt med kompetens inom samhällsbyggnad. Bristen på 
kompetens inom infrastruktursektorn har ökat på senare år inom såväl 
högskoleyrken som andra yrken. Det råder brist på arbetskraft i stora 
delar av processen från planering via projektering till utförande, vilket 
behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn
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Figur 17a. Behov före 2030 i infrastrukturen, för ökad tillgänglighet till Stockholm 
och Arlanda samt integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader 
genom en utvecklad storregional kollektivtrafik. 

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Behov före 2030  (utan inbördes rangordning)
Systemövergripande: Trimningspaket, i nära samverkan med 
Trafikverket, för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer 
att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt anpassning till 
nya fordon:

• Optimering av spåranvändning

• Trimning av signal- och växelsystem

• Förbättrade vändmöjligheter

• Anpassning av plattformar

• Stärkt kapacitet för uppställning och service

• Säkrad elkraftförsörjning

• Stärkt trafikledning och trafikinformation

För att köra en robust tågtrafik ser Stockholm-Mälarregionen följande 
behov i infrastrukturen på kortmedellång sikt. I detta ingår även 
trimningspaket för att möjliggöra den utökade trafiken inom ramen 
för Mälardalstrafiks Etapp 2.
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1. Uppsala-Gävle. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom fler 
förbigångsmöjligheter för person- vs. godstrafik.

2. Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad fordonsuppställning 
och serviceplattformar, klara snabba till- och frånkopplingar.

3. Uppsala-länsgränsen Stockholm/Uppsala. Två nya spår, dvs. fyra spår 
på hela sträckan Stockholm-Uppsala

4. Märsta station. Möjliggöra regionaltågsuppehåll för bättre samordning 
mellan pendel- och regionaltåg samt alternativa förbindelser till Arlanda

5. Upplands Väsby station. Möjliggöra regionaltågsuppehåll för tåg som 
går via Märsta, för bättre samordning mellan pendel- och regionaltåg

6. Solna. Ny station för regionaltåg. Bättre samordning mellan pendel- och 
regionaltåg.

7. Stockholm C: Anpassningar efter Citybanans färdigställande. 
Anpassningar av plattformar, kapacitetshöjning, nya växlar, skapa 
förutsättningar för korta vändtider och snabba till- och frånkopplingar. 
Stockholms län generellt: Kapacitet att hantera en omfattande, ökande 
och komplex spårtrafik där många trafikkoncept och funktioner nyttjar 
samma spår.

8. Uppsala-Sala. Kortad körtid för direkttåg och tillkommande 
regionaltågsstationer för ökad tillgänglighet.

9. Sala bangård. Ombyggnad för att klara tågmöten för fyra tåg samtidigt. 

10. Västerås-Fagersta. Kapacitet för utökad trafik. 

11. Stockholm C-Kalhäll. Fullfölj pågående utbyggnad

12. Barkarby. Ny regionaltågstation. Regionaltågsplattformar för att 
möjliggöra nya uppehåll för regionaltågen samt anslutning till ny 
tunnelbana och pendeltåg.

13. Västerås C. Nytt resecentrum och ombyggnad av spårområde för ökad 
kapacitet. 

14. Kolbäck-Hovsta. Kapacitet för utökad trafik och för att kunna vända fler 
tåg i Arboga. 

15. Örebro. Ombyggnad av spår genom Örebro för att klara en utökad 
persontrafik och frigöra kapacitet för gods. 

16. Järna-Stockholm C. Kapacitet för fler regional- och fjärrtåg.

17. Strängnäs-Södertälje. Kapacitet för fler tågrörelser.

18. Folkesta-Rekarne/Kvicksund. Mer kapacitet för Svealandsbanan och 
UVEN för ökad flexibilitet

19. Västra/Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen 
genom trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

20. Gnesta bangård. Ombyggnad för ökad linjekapacitet för regional- och 
pendeltåg.

21. Ostlänken. Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande stationer. 

22. Laxå bangårdombyggnad. Ökad linjekapacitet och förbättrad säkerhet.
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Figur 17b. Behov efter 2030 i infrastrukturen, för ökad tillgänglighet till Stockholm 
och Arlanda samt integration av regionens bostads-, studie- och arbetsmarknader 
genom en utvecklad storregional kollektivtrafik. 

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)

23. Stockholm C-Skavstaby. Kapacitet för utökad trafik. 

24. Älvsjö. Ny station för regionaltåg. 

25. Eskilstuna-Härad. Kapacitet för utökad trafik. 

26. Linköping-Malmö/Göteborg. Ny järnväg för kortare restider och 
förbättrad internationell tillgänglighet. 

27. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

28. Nobelbanan. Utbyggnad av ny stambana Örebro-Kristinehamn (-Oslo). 

29. (Eskilstuna-) Kvicksund-Västerås. Ny järnväg för kortare restider och 
utökad trafik. 

30. Västerås-Kungsängen. Kapacitetshöjande åtgärder. 

31. Arosstråket. Ny järnväg. Slutlig dragning utifrån ÅVS.
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Figur 18a. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken före Ostlänken och 
fyrspår Uppsala-Stockholm.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Stockholm-Mälarregionens åtagande 

• Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken: De senaste åren har regionerna ökat sina åtaganden för storregional 
kollektivtrafik, bland annat genom inköp av nya tåg och fler avgångar. Kraftfulla satsningar på ännu fler 
avgångar och därmed större sittplatskapacitet samt fler nya tåg fortsätter inom ramen för Etapp 2. Regionerna 
skapar därmed en grundläggande förutsättning för en fortsatt hållbar utveckling i Stockholm-Mälarregionen. 

• Fortsatt stärkt samordning mellan storregionala och lokala trafiksystem. Förbättra tillgängligheten till och från 
de mindre orterna och omgivande landsbygd till närliggande nodstad samt för gång och cykel i nodstäderna, 
framför allt kopplat till resecentra.

• Utveckling av strategiska bytespunkter mellan lokal och regional kollektivtrafik samt för anslutande trafikslag 
(bil, mc/moped, cykel, gång) ur ett hela resan perspektiv där även tillförlitlig trafikinformation utgör en viktig del.

• Anpassning till så många resenärsgrupper som möjligt, däribland funktionshindrade. Detta avser både fordon, 
resecentrum och hållplatser samt anslutningar till dessa.

• Stadsutveckling och bostadsbyggande i kollektivtrafiknära läge. Bygga ikapp bostadsbehoven, vilket innebär 
minst 300 000 nya bostäder till 2030.
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Figur 18b. Inriktning för den storregionala kollektivtrafiken efter Ostlänken och 
fyrspår Uppsala-Stockholm.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

4.2 Effektiv godshantering och varuförsörjning

Prioriterad funktion och rådande brister
För att uppnå målen om ett effektivt, hållbart nyttjande av transport-
systemet samt utveckling av den nationella och internationella konkur-
renskraften, behövs en effektiv godshantering och varuförsörjning. 
Tillförlitliga och effektiva transporter – till/från omvärlden, inom 
regionen samt i städerna – är avgörande för såväl regionens som 
landets konkurrenskraft och en förutsättning för en minskad miljö- 
och klimatbelastning.

Transportsystemet måste möjliggöra att godset kan transporteras 
till låga kostnader för klimatet, samhället och näringslivet. Detta 
innebär att transporterna måste utföras i tid, till rimliga priser, på ett 
säkert sätt, utan klimatpåverkan senast 2045 och när så behövs med 
korta ledtider. Detta kräver såväl nytänkande som beslutsförmåga. 
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En ökad andel gods via sjöfart och ökad kapacitet längs de stora 
godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen prioriteras högt, liksom 
framkomligheten i de regionala distributionsnätverken och kopplingen 
till citylogistiken i Stockholm och nodstäderna. 

Brister som förhindrar ett optimalt användande av infrastrukturen är 
i nuläget många. Styrmedel, regelverk och avgifter behöver anpassas 
för att styra mot överflyttning och klimatneutralitet samtidigt som 
infrastrukturens standard behöver förbättras genom ökat underhåll 
och kapacitetsbrister åtgärdas. Styrningen och samordningen av 
trafikflödena är otillräcklig, så även i citylogistiken. Önskvärt är 
att transitflöden som i dagsläget till stor del går med lastbil genom 
Stockholm (Essingeleden) styrs till andra trafikslag alternativt till andra 
nationella godsstråk väster om Stockholm.

Det finns ur samhällets synvinkel betydande vinster i överflyttning 
av gods från väg till järnväg och sjöfart, framför allt vad gäller 
minskade utsläpp av växthusgaser samt minskad belastning 
och trängsel på landinfrastrukturen. En effektiv användning av 
transportsystemets alla trafikslag är nödvändig. I dagsläget råder dock 
inte konkurrensneutralitet avseende avgifter mellan trafikslagen, 
vilket hämmar en sådan utveckling. En överflyttning ställer därtill 
krav på såväl hamnar och farleder som anslutande landinfrastruktur 
(väg/järnväg och terminaler), vilket leder till nya behov av åtgärder. 
Omlastningar mellan trafikslag upplevs också ofta för dyra i 
förhållande till långväga biltransporter för att möjliggöra fler 
intermodala transporter, varför en teknikutveckling behöver ske.36

Den ökade trafiken innebär att behovet av att förebygga och hantera 
risk och sårbarhet. Större händelser och omfattande störningar som 
påverkar vital infrastruktur och samhällsviktiga transporter innebär 
även störningar för andra samhällsfunktioner. Exempel på hot och 
risker är störningar och bortfall av drivmedeltillgång, elförsörjning, it/
telekommunikationer och sabotage. Detta innebär behov av åtgärder 
för att öka redundans och robusthet.

36 Se t ex Wajsman J. och Nelldal B-L, a.a. samt Godsflöden i östra Mellansverige. EBS 2013

Det finns ur samhällets synvinkel betydande vinster  
i överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart,  
framför allt vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser samt 
minskad belastning och trängsel på landinfrastrukturen.
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Figur 19. Viktiga stråk och noder för godstransporterna. 

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Vad behövs från nationell nivå?

Det är prioriterat att upprätthålla funktionerna i de viktigaste/nationella 
godsstråken samt möjliggöra för en högre andel sjöfart. Den nya 
hamnen i Norvik och Mälarprojektet innebär stor utvecklingspotential för 
närsjöfart, inre vattenvägar och kustsjöfart, men förutsätter ett anpassat 
regelverk som möjliggör för detta. Vidare behöver landinfrastrukturen till 
hamnarna anpassas för att deras kapacitet ska kunna nyttjas fullt ut och 
Mälarprojektet kräver även en ombyggd Hjulstabro för att nå sin fulla 
potential. 

Kombiterminal: 
Terminal för omlastning mellan väg- 
och järnvägstransporter

Hamnterminal: 
Terminal för omlastning mellan land- 
och sjötransporter (godshamn)

Logistikcentrum:  
Område för storskalig lagerverksamhet 

Fraktflygplats:  
Flygplats av särskild betydelse för 
godstransporter
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Det behövs ett ökat underhåll och åtgärdande av kapacitetsbrister, 
framför allt i järnvägs- och vägsystemet runt Stockholm samt längs de 
stora godsstråken genom Stockholm-Mälarregionen. 

Det måste finnas kapacitet för ökad andel gods på järnväg, där 
försörjningen av kombiterminalerna i regionen norrifrån och söderifrån 
samt tillräcklig kapacitet för transittrafiken är avgörande. Bergslagsbanan 
mellan Borlänge och Frövi och Västra stambanan behöver förstärkas 
och Ostkustbanan behöver en bättre anslutning till järnvägsnavet i 
Hallsberg. Därtill behövs ökad kapacitet på Södra stambanan samt på 
Värmlandsbanan, oavsett om nuvarande banor avlastas genom nya banor 
i en framtid.

En ökad godstrafik på järnväg ska ske i samklang med persontrafikens 
utveckling. I det korta perspektivet innebär det att tågtilldelningsproces-
sen behöver ses över och godsflöden i möjligaste mån styras om till andra 
stråk, tider eller tåglägeskanaler som möjliggör en utvecklad persontrafik. 
I det längre perspektivet behöver spårkapaciteten på belastade järn-
vägssträckor i regionen räcka till för både person- och godstrafik genom 
åtgärder som leder till effektivare nyttjande av kapacitet. 

På vägsidan är det framför allt kapacitet och standard på Europa- 
vägarna som behöver prioriteras. På riksvägsnivå är de nord-sydgående 
förbindelserna viktigast för att förbättra försörjningen av de stora 
logistikcentrumen i västra Mälarregionen och för att minska påverkan av 
transitflöden som idag till stor del går genom centrala Stockholm. Den 
nya hamnen i Norvik kräver därtill kapacitetsförstärkning i vägnätet i södra 
Stockholmsregionen.

För ett bättre tillvaratagande av infrastrukturen, en ökad andel gods 
på järnväg och sjö, en ökad intermodalitet och en implementering av 
fossilfria drivmedel krävs utvecklade styrmedel och teknikutveckling. Lika 
förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnadsprincipen, behöver 
också uppnås. Detta arbete behöver framför allt ske på nationell och 
internationell nivå, men regionen har ett ansvar att understödja och 
samordna utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen.

Om man väljer att bygga ut ett nationellt elvägssystem, bör det starta 
med pågående utredningssträckor på E20 och rv73, och som nästa steg 
E4 Uppsala-Linköping. Det finns även behov av åtgärder på vägnätet i 
form av ökad kapacitet med rast- och viloplatser samt komplettering av 
omledningsvägar på de sträckor av de tunga stråken som saknar sådana.

Bristen på kompetens inom infrastruktursektorn har ökat på senare år 
inom såväl högskoleyrken som andra yrken. Det råder brist på arbetskraft 
i stora delar av processen från planering via projektering till utförande, 
vilket behöver åtgärdas för att klara behoven inom infrastruktursektorn.
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Figur 20 a. Behov före 2030 i infrastrukturen, för att kunna hantera utvecklingen 
inom godstransporter och varuförsörjning.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

Behov före 2030 (utan inbördes rangordning)

1. Storvik-Frövi. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.

2. Väg 56 Sala-Heby. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder

3. Väg 50 Lindesberg-Storå. Mötesfri väg för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet

4. E18 Köping-Västjädra. Kapacitetsökning för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet

5. E18 Genomfart Västerås. Åtgärder för ökad framkomlighet

6. Uppsala-Rosersberg. Kapacitet för utökad trafik på järnväg

7. E4. Sträckan norr om Förbifart Stockholm till Arlanda

8. Förbifart Stockholm. Ny sträckning från Kungens Kurva till Häggvik

9. Tvärförbindelse Södertörn. Ny väg och stärkt kapacitet i anslutning till 
Norvik

10. Södertälje. Farled till Landsort samt säkrad kapacitet E4/E20 över 
Södertälje kanal.

11. E18 Genomfart Örebro. Åtgärder för ökad framkomlighet

12. Kolbäck-Hovsta. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.
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Figur 20 b. Behov efter 2030 i infrastrukturen, för att kunna hantera utvecklingen 
inom godstransporter och varuförsörjning.

Källa: Mälardalsrådets En Bättre Sits

13. Väg 56 Kvicksund-Västjädra. Mötesfri väg för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet

14. Folkesta-Rekarne/Kvicksund. Kapacitet för utökad trafik på järnväg.

15. Eskilstuna. Bättre terminalanslutning till järnvägen.

16. Hjulstabron. En anpassad bro krävs för att dra full nytta av Mälarprojektet

17. Hallsberg. Ökad kapacitet för gods- och persontrafik

18. Väg 56 Katrineholm-Stora Sundby. Mötesfri väg för ökad 
framkomlighet och trafiksäkerhet

19. Hallsberg-Degerön. Fullfölj utbyggnad av dubbelspår.

20. Västra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

21. Ostlänken. (Frigör kapacitet för gods på Södra Stambana och delar av 
Västra Stambanan.)

22. Väg 50 Nykyrka-Brattebro. Mötesfri väg för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet.

23. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter.

24. E22 Förbifart Söderköping. Ökad kapacitet och säkerhet
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Behov efter 2030 (utan inbördes rangordning)

25. Rv 77 länsgränsen Knivsta-Rimbo-anslutning E18. Ökad kapacitet och 
säkerhet

26. E18 Stäket-Stockholm. Ökad kapacitet

27. Östlig förbindelse. Knyta samman Norra- och Södra länken i Stockholm

28. Norvik hamn. IVV farled och anslutningar

29. Väganslutning E4-Norrköpings hamn-E22

30. E4 Norrköping-Linköping

31. Södra stambanan. Öka kapaciteten och skapa bättre tåglägen genom 
trimningsåtgärder och fler förbigångsmöjligheter

32. Örebro. Ny järnväg för ökad kapacitet genom/runt Örebro. Inklusive 
godsförbifart 34. Eskilstuna, anslutningar

33. Eskilstuna. Anslutningar

34. E20 Eskilstuna-Arboga. Ökad kapacitet

35. (Eskilstuna-)Kvicksund-Västerås. Kapacitet för utökad trafik på järnväg

36. Väg 56 Tärnsjö-Valbo. Ökad trafiksäkerhet

37. Arosstråket. Ny järnväg. Slutlig dragning utifrån ÅVS.

Stockholm-Mälarregionens åtagande 

• Implementera den storregionala godsstrategin som omfattar 
en utvecklad samverkan och systemsyn för att förbättra 
beredskapen för framtida åtgärder i transportsystemet i 
Stockholm-Mälarregionen. 

4.3 Internationell tillgänglighet

Prioriterad funktion och rådande brister
För att Stockholm-Mälarregionen även fortsättningsvis ska vara en 
stark tillväxtmotor för Sverige är den internationella tillgängligheten 
avgörande. I detta har Arlanda och järnvägen inom det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) en nyckelroll. Tillsammans med sjöfarten, där 
Östersjöområdet har en växande betydelse för Sveriges och Stockholm-
Mälarregionens internationella utbyte.

Arlanda
Den internationella tillgängligheten är viktig för hela regionen och 
säkerställs genom en god tillgänglighet till Arlanda flygplats samt 
en kontinuerlig utveckling av flygplatsen vad gäller kapacitet och 
linjeutbud. Detta är även av stort nationellt intresse. Arlanda har en 
särställning som landets primära flygplats för inrikes- och utrikesflyg 
samt för flyggods. Att Arlanda kan upprätthålla sin primära funktion i 
transportsystemet och samhället är grundläggande för såväl regionens 
som landets utveckling. 
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För att Arlanda ska stärka sin konkurrenskraft måste flygplatsen 
bli effektivare och mer tillgänglig för resenärer, flygbolag och andra 
aktörer som finns på flygplatsen. För att tillgodose och utveckla den 
internationella tillgängligheten krävs både fler internationella flyglinjer 
samt väl fungerande kopplingar till inrikesflyget.

Det finns redan idag kapacitetsbrist i infrastrukturen på Arlanda 
flygplats samt på anslutande infrastruktur. En hållbar utbyggnad 
behöver påbörjas i tid för att hantera framtida trafikvolymer och 
samtidigt klara miljömålen. Kapacitetsmässigt pekar aktuella 
bedömningar på att Arlanda kan behöva byggas ut med en ny rullbana 
under planperioden till 2050. Om Bromma flygplats avvecklas senast 
2038 när dagens Brommaavtal löper ut, accentueras detta behov. 
Därtill behövs en ökad kapacitet för anslutande vägar och järnvägar, 
framför allt på E4:an och Ostkustbanan.

Den stationsavgift som passagerare med pendel-, regional- och 
fjärrtåg måste betala vid av- och påstigning vid Arlanda C motverkar 
ett hållbart resande till Arlanda. Stationsavgiften medför att 
kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen försvagas, vilket riskerar 
ett ökat behov av investeringar i väginfrastrukturen till Arlanda. Då 
stationsavgiften grundas på statens avtal för Arlandabanan behöver 
staten ta ett ansvar för att minska avgiftens negativa påverkan på 
kollektivtrafikens konkurrenskraft.

TEN-T
För Stockholm-Mälarregionen är det viktigt med ett sammanhållet 
europeiskt transportsystem utan flaskhalsar. Transportinfrastrukturen 
måste ses ur ett systemperspektiv när planering görs på nationell och 
europeisk nivå. Genomförandet av gemensamma standarder i hela 
TEN-T-nätet gynnar både planeringen av infrastruktursystemet och 
skapar förutsägbarhet för trafikeringen.

Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-
Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot 
kontinenten och mot Norge (Oslo). Stockholm-Mälarregionen 
utgör ett viktigt skandinaviskt skärningsområde med transportflöden 
i samtliga väderstreck. Utbyggnaden av järnvägsinfrastrukturen, 
utvidgningen av ScanMed-korridoren mot Oslo och norra Sverige 
samt uppfyllandet av kriterierna för TEN-T:s stomnät är viktigt för 
Stockholm-Mälardalsregionens internationella tillgänglighet.
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Figur 21. TEN-T:s stomnät med förslag till ny sträckning Botniska korridoren samt 
Stockholm-Oslo (streckade linjer).

Östersjötrafiken
Stockholm-Mälarregionens internationella färjeförbindelser är viktiga 
både för besöksnäringen och den växande handeln i Östersjöområdet. 
Färjetrafiken utgår till stor del från hamnar i centrala Stockholm och 
utvecklas i en riktning mot större fartyg och därmed större gods- och 
passagerarvolymer. Detta leder under vissa tider till en hög belastning 
på vägnätet med trängsel och kapacitetsbrister. 

Samtidigt har färjeterminalerna i Stockholm-Mälarregionen generellt 
svaga kopplingar till anslutande kollektivtrafik, trots stora passagerar-
volymer. Internationellt trafikerade hamnar med passagerartrafik bör 
ha en fungerande kollektivtrafikförsörjning. Det behöver också finnas 
fungerande trafiklösningar för de passagerare som reser med bil. Det 
är angeläget att utveckla terminallägena för att de ska upplevas både 
välkomnande och funktionella för alla resenärer.

Sjöfarten är idag inne i en omvandling där traditionell tjockolja överges 
till förmån för bränslen som är bättre för såväl närmiljö som för klimat. 
Dessa bränslen måste finnas tillgängliga i kvantitet och till ett pris 
som gör det möjligt att använda dem istället för mindre miljö-vänliga 
alternativ. Därtill är det viktigt att säkerställa att kapacitet för el finns i 
hamnar såväl för landanslutning som för laddning av fartyg.
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De färjor som trafikerar Östersjön är isklassade men kan under stränga 
vintermånader vara i behov av hjälp från isbrytare för att ta sig fram 
i farlederna. För att vintersjöfarten ska kunna säkerställas i framtiden 
behöver den befintliga flottan ersättas med nya isbrytare innan 2030.

För att vintersjö-
farten ska kunna 
säkerställas i 
framtiden behöver 
den befintliga 
flottan ersättas 
med nya isbrytare 
innan 2030.

37 Exempel på sådan satsning är förstärkt 

kollektivtrafik enligt utredningsstudien om 

kollektivtrafikförsörjning av Norra Djurgårdsstaden

Vad behövs från nationell nivå?

Stockholm-Mälarregionen har sammanfattningsvis enats om 11 
ställningstaganden gällande internationell tillgänglighet:

1. Den internationella tillgängligheten med tåg för Stockholm-
Mälarregionen behöver förbättras, både vad gäller förbindelser mot 
kontinenten och mot Norge (Oslo).

2. Investeringar i järnvägsinfrastrukturen är nödvändiga för att nå 
gällande internationell standard både för gods- och persontransporter 
samt för att säkra den framtida tillgängligheten via järnväg. 

3. Det ska vara enkelt för resenärer att boka resor mellan EU-länder. 
Gemensamma biljett- och bokningssystem är ett krav och en 
förutsättning för att det internationella resandet med tåg ska nå sin 
fulla potential. 

4. Arlanda ska vara Skandinaviens ledande flygplats och utgöra ett 
nationellt intresse. 

5. Arlanda har en central betydelse för den nationella och inter-nationella 
tillgängligheten. Arlandas funktion behöver stärkas med väl fungerade 
kopplingar mellan inrikes- och utrikestrafiken. 

6. God internationell tillgänglighet bidrar till attraktionskraft och 
möjliggör nya näringslivsetableringar. För svensk konkurrenskraft och 
tillväxt behövs fler internationella direktförbindelser från Arlanda till 
strategiskt viktiga marknader i världen. 

7. Stora volymer av högvärdigt gods ger förutsättningar för att 
bibehålla befintliga samt etablering av nya interkontinentala flyglinjer. 
Detta gynnar både gods- och persontransporter vilket skapar 
konkurrensfördelar för svenskt näringsliv.

8. Stockholm-Mälarregionen ska ha god tillgänglighet till Arlanda med 
kollektivtrafik. Kapaciteten på väg och järnväg behöver framtidssäkras 
så att den internationella tillgängligheten utvecklas. Nodstäderna ska 
ha snabba direktförbindelser med spårburen kollektivtrafik till Arlanda. 

9. Stora resenärsflöden ställer krav på en effektiv användning av befintlig 
infrastruktur. Med kollektivtrafik frigörs kapacitet i transportsystemet 
och bidrar till minskad miljöpåverkan. Därför ska kollektivtrafiken vara 
det primära transportsättet till och från Arlanda. Transportsystemet 
ska planeras utifrån kollektivtrafiken för att säkerställa framkomlighet, 
minskade restider samt effektiva byten mellan transportslag. 

10. Infrastrukturen i hamnområdena ska ge förutsättningar för 
passagerartrafik. Det ska vara enkelt att ta sig till och från hamnen 
med kollektivtrafik.37 Lättillgängliga terminaler ger förutsättningar för 
en god internationell tillgänglighet via sjöfart. 

11. En förutsättning för att sjöfarten ska fungera vintertid är ett öppet 
vatten. Staten behöver säkerställa att det finns en väl fungerande 
isbrytarflotta.

Stockholm-
Mälarregionens 
åtagande 

• Föra fram En Bättre Sits 
prioriteringar på den 
europapolitiska nivån.

• Utveckla en god 
tillgänglighet till Arlanda 
med kollektivtrafik.
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4.4 Stabila och långsiktiga förutsättningar för 
Gotlands transporter
Gotland är som ö helt beroende av en väl fungerande sjö- och luftfart 
för resor och transporter till fastlandet. Gotlands läge gör trafiken 
till och från fastlandet till en avgörande utvecklingsfråga. Färje- och 
flygtrafiken måste kunna bidra till en god tillgänglighet genom res- och 
transporttider, turtäthet och kapacitet som svarar mot de behov som 
finns på Gotland. Det finns ungefär 60 000 bofasta på ön och en 
omfattande fritidsbosättning. Drygt 3 200 personer arbetspendlar 
till/från Gotland och det lokala näringslivet, framför allt den areella 
sektorn och turismen, är starkt transportberoende. 

Staten har det ekonomiska och politiska ansvaret för färjetrafiken 
till och från Gotland. Genom trafiken ska Gotland tillförsäkras en 
tillfredsställande tillgänglighet, för personresor och för näringslivets 
behov av godstransporter, samt förutsättningar för regional utveckling. 
Pristak, ett högsta pris som fastställs för varje år finns för kategorierna 
gotlänningar, deras fordon, gods och farligt gods.

Från Gotlands sida har sedan länge framförts att färjetrafiken måste 
ses som Gotlands landsväg till fastlandet och måste därför vara en del 
i den nationella infrastrukturen och infrastrukturplaneringen. Vidare 
prioriteras trafik till två fastlandshamnar, en garanterad bastrafik och 
konkurrenskraftig prissättning samtidigt som trafiken måste bli hållbar. 
För produktionen på Gotland är en så lång produktionsdag som 
möjligt viktig, med färjeöverfarter som passar in i fastlandstidtabellerna 
för vidare godstransporter. Logistikpassningen är central då frakt-
kostnaderna är avgörande för många av de gotländska företagens 
konkurrenskraft.

Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och 
uppväger till viss del de transportmässiga nackdelar som ö-läget 
medför. Upphandlingsprocesserna skapar dock återkommande 
osäkerhet i det gotländska samhället och näringslivet om hur trafiken 
ska komma att se ut. Osäkerhet om långsiktiga spelregler, som till 
exempel om vilka fastlandshamnar som ska trafikeras, överfartstider 
och kapacitet är till nackdel för utvecklingen. Även fraktkostnaderna 
och prissättningen i persontrafiken behöver uppmärksammas, 
så att förändringar inte slår mot lokala företag och näringar och 
underminerar Gotlands konkurrenskraft.
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I färjetrafiken finns inte som tidigare krav från statens sida om att 
reservhamn ska finnas på Gotland. För att klara Gotlands försörjning 
är en reservhamn mycket angelägen. Avbrott i trafiken skulle mycket 
snabbt leda till svåra komplikationer för godstransporterna till och från 
Gotland. Trafiken är avgörande för att andra funktioner i samhället 
ska fungera Till exempel livsmedelsförsörjningen bygger i hög grad på 
just in time leveranser och stora lager finns inte på Gotland. På längre 
sikt blir även frågor som anpassningen av Visby hamn vid eventuellt 
förändrat tonnage genom kommande upphandlingar och genom 
tillkommande trafik aktuella.

Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk 
roll. Gotlands läge gör det också nödvändigt att flygplatsen har en 
beredskap dygnet om för kris- och nödsituationer. Flygplatsen ägs av 
Swedavia och ingår i det nationella basutbudet av flygplatser.

Stockholm-Mälarregionens åtagande 

• Att tillse att transportsystemet i regionen är avpassat för Gotlands 
behov. 

Vad behövs från nationell nivå?

Tillgängligheten till Gotland måste garanteras genom trafiksystem 
som ger förutsättningar för en hållbar utveckling av gotländskt 
näringsliv och samhälle.
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5. Strategier och åtgärder

5.1 Styr mot beteendeförändring och 
överflyttning
• Regionens bebyggelseutveckling behöver vara inriktad på lägen 

med goda förutsättningar för kollektivtrafik, korta avstånd mellan 
viktiga vardagsfunktioner och goda möjligheter att gå och cykla. 

• Planeringen behöver utgå från ett hela-resan/transporten-
perspektiv, där alla ingående reseelement och dess skärnings-
punkter fungerar i vardagen, från start till målpunkt. Samspelet 
mellan trafikslag samt olika trafikantgruppers, varuägares och 
transportörers förutsättningar och villkor ska möjliggöra hållbara 
val. 

• Styrmedel som parkeringsavgifter, trängselskatter, trafikreglering 
etc. behöver i ökad grad användas för att begränsa biltrafiken och 
stärka kollektivtrafiken, framför allt i regionens tätbefolkade delar 
där kollektivtrafiken utgör ett fullgott alternativ. 

• En ökad andel gods behöver gå på sjö och med järnväg. Regelverk 
och avgiftssystem behöver anpassas för att möjliggöra detta.

• För en effektiv och trovärdig tillämpning av fyrstegsprincipen ska 
steg 1 och 2 åtgärder kunna tillämpas och finansieras inom så väl 
nationell- som regionala transportinfrastrukturplaner på samma 
sätt som steg 3 och 4 åtgärder.  

• Lika förutsättningar mellan trafikslagen, marginalkostnads-
principen, behöver uppnås samt utveckling av informationssystem 
som gör det enklare att beroende av situation välja det mest 
lämpliga trafikslaget, eller kombination av trafikslag för 
godstransporterna.

De åtgärder som länen i Stockholm-Mälarregionen gemensamt förordar för 
att klara de prioriterade funktionerna och nå målen kan sammanfattningsvis 
sorteras under sju strategier. Dessa har överlag en stark bäring på klimatfrågan, 
där Stockholm-Mälarregionen vill understryka behovet av beteende- och 
systemförändring.

Strategier och åtgärder
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5.2 Stärk kollektivtrafiken
• Kollektivtrafiken ska vara utgångspunkten när det regionala 

transportsystemet planeras och den kommunala fysiska planeringen 
ska verka för en koncentrerad och sammanhållen bebyggelse i de 
bästa kollektivtrafiklägena. 

• Det är viktigt att säkerställa att potentialen med nya mobilitets-
tjänster tas tillvara. Här finns en möjlighet att utveckla nya 
reserelationer och kombinationer utanför de storregionala stråken. 
Detta kan ge nya förutsättningar för att skapa hela-resan-lösningar 
som både tillgodoser behovet av att stärka kollektivtrafiken i 
stråken, samtidigt som tillgänglighet kan förbättras i glesare lägen. 
Detta förutsätter en starkare samverkan mellan olika aktörer och en 
samordning av de insatser som görs på olika nivåer.

5.3 Ställ om fordonsparken
• En betydande teknikutveckling behöver ske såväl vad gäller fordon 

som förnyelsebara drivmedel för att klara en fossilfri bilanvändning, 
resande och godstransporter. Detta är till stor del ett ansvar för 
staten, EU och liknande organ även om regionen kan bidra på olika 
vis, t ex genom krav vid upphandlingar, demonstrationsprojekt, 
infrastruktur etc. 

• Det behövs utvecklade incitament i kombination med olika 
styrmedel för att bana väg för den nya tekniken. Därtill en 
långsiktig klimatanpassad energipolitik och ny infrastruktur 
för en mångfald av hållbara drivmedel. Som del av detta krävs 
en samordnad satsning inom elektrifiering. Elektrifieringen 
ger potential för att ställa om fordonsflottan mot mer fossilfria 
transporter och resor. Det handlar dels om en elektrifiering av 
personbilar, men även av bussflottan och att utforska potentialen 
med andra typer av elfordon. Till detta kommer också vikten av att 
utveckla en robust elinfrastruktur, i form av laddinfrastruktur.
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5.4 Återställ och utveckla funktionalitet
• Satsningen på förstärkt underhåll behöver fortsätta och särskilt 

prioriteras i stråk med mycket stora trafikflöden, utan att takten på 
nyinvesteringar i infrastrukturen påverkas. 

• I samband med reinvesteringar behöver systemet utvecklas och 
uppgraderas för att skapa förutsättningar för en effektiv trafik. 

• Driftsäkra stödsystem såsom elförsörjning och signalsystem 
måste prioriteras högre för att minska antalet stoppande fel. 
Elkraftförsörjningen måste därutöver förstärkas i takt med trafikens 
utveckling. Till detta hör även stängsling mot vilt och obehöriga 
personer i spårområdet.

• Kapacitet för fordonsuppställning måste utökas i takt med 
efterfrågan. Uppställningsplatsernas utformning måste också ta 
hänsyn till behov av service (städ, vattentryckning etc.) och förses 
med städplattformar. Områdena behöver därutöver förses med 
stängsling och kameraövervakning för ökat skydd mot klotter och 
vandalism.

• Rekonstruktion av Europavägarna, vars beräknade livslängd på 
40 år passerat sedan länge, behöver ske. Dessa vägar är varken 
anpassade för dagens volymer eller laster, vilket medför stora 
påfrestningar på konstruktionen. 

5.5 Förbättra prestanda
• Trafikverkets förmåga att genom trimningsåtgärder medge en 

mer effektiv användning, högre hastighet och förkortade restider 
behöver öka, med fokus på högbelastade delar av järnvägs- och 
vägnät såsom Västra och Södra stambanan. Det bör tillföras en 
omfattande pott för trimningsåtgärder i Stockholm-Mälarregionen, 
som kan anpassas mellan åren i takt med att behoven uppstår, i 
synnerhet för att säkerställa en robust tågtrafik i Mälardalstrafik 
etapp 2.

• Infrastrukturen behöver anpassas för längre tåg med syfte 
att stärka konkurrenskraften för järnvägen. För detta behövs 
längre mötesspår, längre plattformar, uppdatering av regelverk 
(framför allt bromstabellerna samt anpassning av de viktigaste 
rangerbangårdarna.

• Omlastningsmöjligheterna mellan trafikslagen behöver förbättras 
och en teknikutveckling ske för att minska kostnaderna. 

Strategier och åtgärder
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• Effektiviserande åtgärder på europavägarna genom ITS-lösningar i 
enlighet med handlingsprogram storstad förutsätts genomföras.

• Det behövs en effektivare användning av vägnätet, framför allt 
Stockholm inre vägnät, med bl. a ökad bussframkomlighet och 
bättre samordning mellan trafikslagen. Framkomlighetsprogrammet 
för Stockholms län är här en god vägvisare.

5.6 Öka kapaciteten
• Stockholm-Mälarregionen förutsätter att redan beslutade åtgärder 

i infrastrukturen genomförs enligt plan. Ytterligare förseningar 
av åtgärder medför kraftigt negativa konsekvenser för såväl 
trafik som tillväxt i Stockholm-Mälarregionen. Därutöver krävs 
fortsättningsvis investeringar i ny och förbättrad infrastruktur 
utgående från de behov som lyfts i anslutning till de prioriterade 
funktionerna i kapitel 4. 

• För vissa behov finns utredningar som pekar ut lämpligaste lösning 
medan det i andra fall saknas dylika utredningar. Stockholm-
Mälarregionen förutsätter att Trafikverket genom åtgärdsvalsstudier 
identifierar lämplig lösning på de behov som förs fram. 

• Kompetensförsörjningen inom samhällsbyggnad måste säkerställas 
för att undvika fördyringar och förseningar av projekt. Detta gäller 
hela kedjan från planering via projektering till genomförande. 
Stockholm-Mälarregionen förutsätter att staten tar sitt ansvar vad 
gäller den eftergymnasialt utbildade arbetskraften.

5.7 Omvärldsbevakning
• Dagens transportsystem är i snabb utveckling och befintliga trender 

pekar åt olika håll, vilket gör det svårt att förutse framtiden. Att 
invänta rätt tidpunkt för rätt åtgärd kan leda till merkostnader 
på grund av uteblivna beslut. För att motverka detta behövs 
en kontinuerlig omvärldsbevakning, trendspaning, analys- och 
beslutsförmåga. Tillsammans kan regionen och staten gå i 
bräschen för förståelsen för teknikutveckling och användningen 
av digitalisering och automatisering – samordnade satsningar på 
piloter och testbäddar.
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6. Prioriterade behov

• Ostlänken: Ny järnväg Järna-Linköping, med tillhörande 
stationer.

• Ostkustbanan: Två nya spår på sträckan Uppsala-
länsgränsen Stockholm/Uppsala, dvs. fyra spår hela sträckan 
Stockholm-Uppsala. 

• Mälarbanan: Utbyggnad till fyrspår Tomteboda-Kallhäll 
samt ny station för regionaltåg i Barkarby, med anslutning till 
såväl pendeltåg som tunnelbana. 

• Stockholms C: Anpassningar efter Citybanans 
färdigställande.

• Hallsberg-Degerön: Utbyggnad till dubbelspår.

• E4 Förbifart Stockholm: Ny sträckning från Kungens 
Kurva till Häggvik.

• E22 Förbifart Söderköping: Ny sträckning och mötesfri 
väg väster om Söderköping.

• E18: Kapacitetsökning på sträckan Köping – Västjädra, för 
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.

• Tvärförbindelse Södertörn: Ny väg och stärkt kapacitet 
i anslutning till Norvik.

• Farled Södertälje-Landsort: Ökad kapacitet, 
tillgänglighet och säkerhet.

• M fl.

Stockholm-Mälarregionen förutsätter att ingångna avtal och redan beslutade 
åtgärder i nu gällande Nationella plan 2018-2029 genomförs, däribland:
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• Trimningspaket: i nära samverkan med Trafikverket, 
för att möjliggöra den tågtrafik Mälardalstrafik kommer 
att upphandla, utveckling av pendeltågstrafiken samt 
anpassning till nya fordon

• Ostkustbanan: Ny station för regionaltåg i Solna, 
med anslutning till pendeltåg, tunnelbana och spårväg. 
Uppsala C. Åtgärder för bättre vändkapacitet, utökad 
fordonsuppställning och serviceplattformar.

• Mälarbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan 
Kolbäck-Hovsta, till nytta även för en utökad trafik på 
Svealandsbanan samt för att kunna vända fler tåg i Arboga. 
Därtill ombyggnad av spår genom Örebro samt Västerås 
central för att klara utökade resenärsflöden och frigöra 
kapacitet för gods.

• Svealandsbanan: Kapacitet för utökad trafik på sträckan 
Folkesta-Rekarne, till nytta även för trafiken med UVEN 
samt för att knyta samman Eskilstuna kombiterminal med 
Mälarhamnarna.

• Hallsberg gods- och personbangård: Ökad kapacitet 
för gods och persontrafik, vilket är en förutsättning för ökad 
andel gods på järnväg samt för att möjliggöra trafik med 
längre tåg. 

• E4: Utökad kapacitet norr om Förbifart Stockholm och till 
Arlanda, som annars blir en flaskhals i en redan hårt belastad 
infrastruktur.

• Hjulstabron: En anpassad bro möjliggör utvecklade 
godstransporter på Mälaren och krävs för att dra full nytta av 
gjorda investeringar i Södertälje sluss, farleder i Mälaren samt 
Västerås och Köpings hamnar.

Stockholm-Mälarregionen vill därtill inför kommande infrastruktur-
period särskilt lyfta följande behov – utan inbördes rangordning 
– kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot 
Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, internationell 
tillgänglighet samt en effektiv godshantering och varuförsörjning:
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Bilaga 1
Konsekvensbedömning
Konsekvensbedömning av en övergripande systemanalys innebär många 
osäkerheter. Systemanalysen fokuserar på stadierna före åtgärdsval och innehåller 
varken en tydlig alternativdiskussion eller slutförda åtgärdsprioriteringar. Det 
är därför inte i detta skede möjligt att veta vilka av de utpekade behoven som 
verkligen blir åtgärdade, på vilket sätt och till vilken kostnad. 

Ovanstående faktorer innebär att det inte går att göra några säkra 
eller kvantitativa beräkningar av konsekvenserna av systemanalysens 
förslag till åtgärder. Bedömningen begränsas därmed till en diskussion 
om möjliga eller sannolika konsekvenser av den inriktning och de 
förslag som lyfts fram. Detta med avseende på mål enligt kapitel 2, 
som även inkluderar de tre hållbarhetsdimensionerna samt koppling 
till överordnade nationella mål och Agenda 2030. Diskussionen syftar 
därmed också till att svara på om föresatsen att i ökad grad tillämpa 
målstyrning i planeringsprocessen uppfylls genom tydlig adressering av 
mål genom den inriktning som förespråkas.

Internationell konkurrenskraft
Systemanalysens tonvikt på att knyta samman stadsstrukturen i 
Stockholm-Mälarregionen med spårtrafiken som grund samt på 
samma vis utveckla tillgängligheten till Arlanda adresserar tydligt 
behovet av internationell konkurrenskraft. Detsamma gäller förslagen 
för att uppnå en effektiv godshantering och varuförsörjning, med en 
ökad andel transporter på järnväg och med sjötrafik. 

Samtidigt är det en realitet att vägtransporterna dominerar såväl 
arbetspendlingen som godstrafiken i dagsläget. De i förhållande 
till rådande trafikutveckling begränsade investeringar som föreslås i 
väginfrastrukturen riskerar därmed skapa utökade trängselproblem 
i den starkt växande regionen, framför allt i Stockholms län. Något 
som i sådana fall skulle vara till nackdel för regionens internationella 
konkurrenskraft. 

Faktiska beteendeförändringar måste därför uppnås vad gäller 
transporter, för att begränsa sådana negativa effekter. Därför är det 
av yttersta vikt att förslagen kring att styra mot beteendeförändring 
– genom bebyggelse- och transportplanering samt administrativa 
styrmedel – också genomförs.

68



Strategier och åtgärder

69

Bilaga 1: Konsekvensbedömning

Flerkärnig och förstorad arbetsmarknad
Skillnaderna i förutsättningar inom Stockholm-Mälarregionen är 
idag betydande. Vid sidan av socioekonomiska skillnader inom 
regionen och mellan invånare tillkommer en avståndsfaktor, som 
gör att området idag endast delvis är en sammanlänkad bostads-, 
studie- och arbetsmarknad. Föreslagna förbättringar av transporter 
och pendlingsmöjligheter kan här ge kraftigt ökad tillgänglighet och 
förbättrade villkor för människors och företags vardag. 

Modellberäkningar visar på starkt utvecklad interaktion och 
därmed integrering av Stockholm-Mälarregionen givet den 
utveckling av spårtrafiken som föreslås. Denna utveckling stärks 
om bebyggelseutvecklingen samtidigt koncentreras till de regionala 
nodstäderna samt orter med bra förutsättningar för kollektivtrafik.38

Den monocentriska strukturen med Stockholm som nav kvarstår 
i hög grad med de prioriteringar och förslag som ges på kort sikt. 
Att förbättring av tillgängligheten i de regionala tvärförbindelserna 
kommer i andra hand, innebär ett medvetet val att prioritera 
interaktionen med Stockholm. Genom kortare tidsavstånd i stråken 
in mot huvudstaden ges dock förutsättningar för en ökad interaktion 
även mellan nodstäderna längs stråken samt en mer balanserad regional 
utveckling. Det är dock osannolikt att avståndsfaktorn elimineras helt, 
vilket kan innebära en fortsatt svagare utveckling i regionens mindre 
tätbefolkade ytterområden.

Effektivt nyttjande av alla trafikslag
Med hänsyn till avstånden i Stockholm-Mälarregionen och till 
klimatmålen förordar systemanalysen främst en väl fungerande 
och utbyggd spårtrafik samt en bebyggelseplanering inriktad på 
kollektivtrafiknära lägen, med goda möjligheter att gå och cykla. 
Satsningar på regionala stadskärnor i Stockholms län och på 
nodstäderna i övriga län är uttryck för detta. För godstransporter 
förordas åtgärder som stärker förutsättningarna för en ökad andel 
gods på järnväg och med sjötransporter, konkurrensneutralitet mellan 
transportslagen samt fler intermodala transporter.

Kapacitetsbrister – framför allt konkurrensen om utrymmet på 
spåren i stora delar av regionen samt trängsel i Stockholms inre 
vägnät – är två påtagliga flaskhalsar i ett effektivt nyttjande av 
trafikslagen. Systemanalysen lyfter framför allt förslag kopplade till 
spårinfrastrukturen, medan ny väginfrastruktur ges mindre utrymme. 
För att undvika allvarliga trafikinfarkter i och kring Stockholms 
centrala delar förordas dock vägåtgärder i länet som kompletterar 
redan gjorda eller beslutade investeringar. Därtill att åtgärder som lyfts 
i framkomlighetsprogrammet för Stockholms län också genomförs.
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Långsiktig hållbarhet
Förslagen i systemanalysen bidrar enligt ovan till att stärka 
förutsättningar för internationell konkurrenskraft, en flerkärnig och 
förstorad arbetsmarknad med stärkta förutsättningar att förbättra 
och utjämna levnadsvillkor samt ett effektivt nyttjande av alla 
trafikslag. Det finns emellertid tillväxtmässiga risker förknippade med 
återhållsamheten vad gäller väginvesteringar. Detta bedöms dock vara 
en nödvändighet för att komma tillrätta med vägtrafikens utsläpp och 
trängseleffekter. Vägtrafiken kommer oavsett vara omfattande under 
överskådlig tid, varför även behovet av åtgärder för omställning av 
fordonsparken lyfts fram.

De flesta infrastrukturåtgärder i systemanalysen avser att öka 
kapaciteten på länkar med kapacitetsbrist samt möjliggöra en 
ökad andel resande med kollektivtrafik och en större andel gods 
på järnväg eller med sjöfart. I kombination med en transportsnål 
bebyggelseutveckling, en teknisk utveckling vad gäller fordon och 
drivmedel samt administrativa styrmedel bedöms detta möjliggöra en 
omställning mot hållbara transporter. Föreslagna vägåtgärder kan dock 
förväntas bidra negativt till denna omställning och motiveras av andra 
aspekter, framför allt tillgänglighet och framkomlighet till fördel för 
regionens tillväxt och integration, men också av trafiksäkerhetsskäl. 

Genom globaliseringen, den ökade individuella rörligheten, 
befolkningsutvecklingen och den snabba ekonomiska tillväxten i 
regionen finns emellertid starka drivkrafter för allt fler och längre 
transporter. Även om den digitala utvecklingen till del kan komma 
att minska behovet av fysisk interaktion, är trenden att efterfrågan 
på fysiska transporter fortsätter öka. Farhågor finns också att den 
växande flygtrafiken riskerar ta över vägtrafikens roll som dominerande 
utsläppskälla av bl. a växthusgaser. En enda interkontinental flygresa 
kan i många fall motsvara ett helt års arbetspendling. 

För långsiktig, miljömässig hållbarhet krävs åtgärder för att stävja 
denna utveckling, t ex genom utökade koldioxidskatter eller krav på 
drivmedel med lägre utsläpp. Sannolikt skulle det ha en begränsande 
inverkan på handeln och människors möjlighet att resa. Å andra sidan 
sker handeln och resandet idag med negativa konsekvenser för miljön. 
Att finna balansen mellan dessa olika intressen förutsätter tydliga 
nationella ramar samt mer långtgående och handlingsorienterade 
internationella överenskommelser. 
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Bilaga 2
Deltagare
En Bättre Sits Lilla Gruppen (styrgrupp)
Region Stockholm

Kristoffer Tamsons (M), Ordförande Trafiknämnden, ordförande 
En Bättre Sits

Tomas Eriksson (MP), 1:e vice ordförande Trafiknämnden

Region Uppsala

Johan Örjes (C), Ordförande Trafik- och 
Samhällsutvecklingsnämnden

Bengt-Olov Eriksson (S), Ledamot Trafik- och 
Samhällsutvecklingsnämnden

Region Västmanland

Tommy Levinsson (S), Ordförande Kollektivtrafiknämnden

Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande Regionstyrelsen 

Region Örebro län

Nina Höijer (S), Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Oskar Svärd (M), 2:e vice ordförande Samhällsbyggnadsnämnden

Region Sörmland

Monica Johansson (S), Ordförande Regionstyrelsen, vice 
ordförande En Bättre Sits

Daniel Portnoff (M), 1:e vice ordförande Regionala 
utvecklingsnämnden

Region Östergötland

Julie Tran (C), Ordförande Trafik- och Samhällsplaneringsnämnden

Jan Owe-Larsson (M), 2:e vice ordförande Trafik- och 
Samhällsplaneringsnämnden

Region Gotland

Eva Nypelius (C), Ordförande Regionstyrelsen

Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande Regionstyrelsen

En Bättre Sits Stora Gruppen (presidierna)
Region Stockholm

Kristoffer Tamsons (M)

Tomas Eriksson (MP)

Jens Sjöström (S) 

Region Uppsala

Johan Örjes (C)

Jenny Lundström (MP)

Susanne Eriksson (S)

Region Västmanland

Tommy Levinsson (S)

Magnus Ekblad (C)

Jenny Landernäs (M)

Region Örebro län

Nina Höijer (S)

Magnus Lagergren (KD)

Oskar Svärd (M)

Region Sörmland

Monica Johansson (S)

Daniel Portnoff (M) 

Mattias Claesson (C)

Region Östergötland

Julie Tran (C)

Martin Tollén (S)

Jan Owe-Larsson (M)

Region Gotland

Eva Nypelius (C)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Meit Fohlin (S)
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Temagrupp Storregional kollektivtrafik
Ledamöter 

Tommy Levinsson (S), Region Västmanland, ordförande 

Daniel Portnoff (M), Region Sörmland, vice ordförande 

Richard Fallqvist (L), Region Västmanland 

Malin Fijen Pacsay (MP), Region Stockholm 

Kåre Friberg (M), Motala kommun 

Agne Furingsten (L), Region Västmanland 

Lena Hallerby (L), Region Stockholm 

Gustav Hemming (C), Region Stockholm 

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun 

Ulrika Jeansson (S), Finspångs kommun 

Karin Jonsson (C), Norrköpings kommun 

Johan Kumlin (M), Örebro kommun 

Ann-Sofie Lifvenhage (M), Gnesta kommun 

Jenny Lundström (MP), Region Uppsala 

Sven-Inge Nylund (S) Upplands-Bro kommun 

Ingvar Smedlund (M), Enköpings kommun 

Oskar Svärd (M), Region Örebro län 

Anders Teljebäck (S), Västerås stad 

Elisabeth Unell (M), Västerås stad 

Lars-Göran Zetterlund (C), Hällefors kommun 

Tjänstepersoner 

Niclas Andersson, Region Stockholm, sammankallande 

Jonas Bruce, Region Östergötland, sammankallande 

Tomas Ahlberg, Region Uppsala 

Asmirelda Avdic, Region Västmanland 

Helene Bermell, Trafikverket Öst 

Göran Gullbrand, Mälardalstrafik 

Eva Lehto, Eskilstuna kommun 

Sofia Lindblad, Trafikverket Stockholm 

Lasse Lundberg, Örebro kommun 

Anna Nyberg, Mälardalstrafik 

Matthias Pfeil, Region Sörmland 

Carl Silfverhielm, Region Stockholm 

Malin Westlund, Huddinge kommun 

Karin Widén, Västerås kommun 

Sofie Östlund, Region Örebro län

Temagrupp Internationell tillgänglighet och 
konkurrenskraft
Ledamöter 

Johan Örjes (C), Region Uppsala, ordförande 

Jens Sjöström (S), Region Stockholm, vice ordförande 

Fredrik Ahlstedt (M), Uppsala kommun 

Muharrem Demirok (C), Linköpings kommun 

Peter Evansson (S), Knivsta kommun 

Meit Fohlin (S), Region Gotland 

Urban Granström (S), Nyköpings kommun 

Leif Gripestam (M), Region Stockholm 

Karl Henriksson (KD), Huddinge kommun 

Olof Holst (M), Sigtuna kommun 

Jacob Högfeldt (M), Strängnäs kommun 

Tomas Högström (M), Region Västmanland 

Fredrik Åberg Jönsson (V), Region Gävleborg 

Magnus Lagergren (KD), Region Örebro län 

Ullis Sandberg (S), Örebro kommun 

Martin Tollén (S), Region Östergötland 

Karin Wanngård (S), Stockholms stad 

Anders Wigelsbo (C), Sala kommun 

Tjänstepersoner 

Jessica Cedergren, Region Västmanland, sammankallande 

Dino Keljalic, Region Örebro län, sammankallande 

Fredrik Elgh, Swedavia 

Jenny Emerén, Handelskammaren Mälardalen 

Sofia Heldemar, Trafikverket Stockholm 

Tomas Holmlund, Trafikverket Öst 

Tove Holmström, Linköpings kommun 

Johan Lindsten, Swedavia 

Katharina Staflund, Region Uppsala 

Lars Sundblad, Sigtuna kommun 

Christian Udin, Nyköpings kommun 

Josefin Årevall, Region Stockholm
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Temagrupp Storregional godsstrategi
Ledamöter

Jan Owe-Larsson (M), Region Östergötland, ordförande

Nina Höijer (S), Region Örebro län, vice ordförande

Magnus Andersson (S), Hallsbergs kommun

Harry Bouveng (M), Nynäshamns kommun

Cecilia Burenby (S), Mjölby kommun

Bengt-Olov Eriksson (S), Region Uppsala

Lotta Grahn Elg (M), Håbo kommun

Mats Gunnarsson (MP), Region Örebro län

Michaela Haga (C), Region Stockholm

Lars Härnström (M), Katrineholms kommun

Robert Johansson (S), Region Stockholm

Gabriel Kroon (SD), Region Stockholm

Jan Lahenkorva (S), Region Gävleborg

Jenny Landernäs (M), Region Västmanland

Eva Nypelius (C), Region Gotland

Elizabeth Salomonsson (S), Köpings kommun

Marie Wilén (C), Heby kommun

Tjänstepersoner

Fredrik Idevall, Region Örebro län, sammankallande

Eleonor Mörk, Region Östergötland, sammankallande

Karolin Adamsson, Uppsala kommun

Lotta Andersson, Stockholms Hamnar

Amanda Baumgartner, Stockholms stad

Bengt Bengtsson, Företagarna

Robin Billsjö, Stockholms stad

Christoffer von Bothmer, Region Gävleborg

Cecilia Carlqvist, Region Uppsala

Ludvig Elgström, Trafikverket Stockholm

Sandra Gegerfelt, Stockholms Hamnar

Mats Gunnarsson, Region Gävleborg

Lena Johansson, Region Gotland

Ola Kahlström, Uppsala kommun

Thor-Björn Käck, Handelskammaren Mälardalen

Christian Mineur, Trafikverket Öst

Cecilia Mårtensson, Stockholms stad

Susanne Skärlund, Region Stockholm

Patrizia Strandman, Mälarhamnar

Claes Sörman, Eskilstuna logistik

Malin Westlund, Region Stockholm

Mälardalsrådet
Maria Nimvik Stern

Johan Hjelm

Temagrupp Framtidens resande
Ledamöter

Tomas Eriksson (MP), Region Stockholm, ordförande 

Julie Tran (C), Region Östergötland, vice ordförande 

Anneli Bengtsson (S), Vingåkers kommun 

Håkan Buller (S), Södertälje kommun 

Mattias Claesson (C), Region Sörmland 

Magnus Ekblad (C), Region Västmanland 

Boel Godner (S), Södertälje kommun 

Anna-Lena Johansson (L), Sollentuna kommun 

Parisa Liljestrand (M), Vallentuna kommun 

Pär-Ove Lindqvist (M), Lindesbergs kommun 

Annicki Oscarsson (KD), Ödeshögs kommun 

Solveig Oscarsson (S), Nora kommun 

Johanna Odö (S), Norbergs kommun 

Erik Pelling (S), Uppsala kommun 

Helena Proos (S), Region Uppsala 

Anna Sehlin (V), Region Stockholm 

Tjänstepersoner 

Fredrik Högberg, Region Sörmland, sammankallande 

Vahid Fararos, Region Stockholm, sammankallande 

Ulf Arumskog, Norrköpings kommun 

Anders Bergqvist, Region Uppsala 

Thomas Byström, Företagarna Stockholm, Mälardalen och 
Gotland 

Per Elvingson, Örebro kommun 

Katarina Fehler, Stockholm Nordost 

Ola Kahlström, Uppsala kommun 

Jenny Kihlberg, Stockholms stad 

Erica Löfqvist, Trafikverket Öst 

Sandra Mäkinen, Enköpings kommun 

Mats Johannesson, Södertälje kommun 

Lina Thurfjell, Östgötatrafiken 

Karin Wallin, Region Örebro län 

Lars Wogel, Trafikverket Stockholm

EBS Direktörsgrupp
Arne Andersson, Region Västmanland

Petter Arneback, Region Örebro län

Andreas Capilla, Region Östergötland

Mats Ellman, Region Stockholm

Kenneth Hagström, Region Sörmland

Maria Linder, Region Västmanland

Johan Ljung, Region Örebro län

Christian Löf, Region Stockholm

Sofia Malander, Östgötatrafiken

Stefan Persson, Region Gotland

Anton Västberg, Region Stockholm

Johan Wadman, Region Uppsala
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Underlagsrapporter från En Bättre Sits (EBS) m fl källor. Se även www.enbattresits.se

• Arbetspendling i storstadsregioner – en nulägesanalys 
(Trafikanalys 2011:3) 

• Analys av kapacitet för väg- och spårinfrastruktur som ansluter 
till Arlanda (Trafikverket 2018:160)

• Behov av infrastrukturåtgärder i östra Mellansverige 2014-
2025 (Mälardalsrådet/EBS 2012)

• Bristen på samhällsbyggare inom infrastruktursektorn 
(Mälardalsrådet 2020) 

• Elva ställningstaganden för internationell tillgänglighet och 
konkurrenskraft (Underlagsrapport från EBS temagrupp 
Internationell tillgänglighet och konkurrenskraft, 
Mälardalsrådet 2020)

• En Bättre Sits i Världen (Mälardalsrådet 2019) 

• En Bättre Sits Storregional systemanalys. (Mälardalsrådet 2016)

• Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige (Delbetänkande av 
Miljömålsberedningen, SOU 2016:21) 

• Flerkärnighet och funktionella samband i östra Mellansverige 
(Mälardalsrådet/EBS 2015) 

• Flygplatser i Stockholm-Mälarregionen (Mälardalsrådet/EBS 
2015) 

• Fossilfrihet på väg (Betänkande av Utredningen om fossilfri 
fordonstrafik, SOU 2013:84) 

• Framkomlighetsprogram. Trafikverkets inriktning för hur 
Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt 
(Trafikverket 2014) 

• Framskrivning av befolkning och sysselsättning i östra 
Mellansverige (Stockholms läns landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 2017) 

• Framtidens resande i Stockholm-Mälarregionen 
(Underlagsrapport från EBS temagrupp Framtidens resande, 
Mälardalsrådet 2020).

• Färdplan för fossilfri konkurrenskraft (Flygbranschen 2018) 

• Godsflöden i östra Mellansverige (Mälardalsrådet/EBS, 2013) 

• Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys (Trafikanalys 
2016:7) 

• Inför en flygstrategi – ett kunskapsunderlag (Trafikanalys 
2016:4) 

• Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för 
perioden 2018-2029 (Trafikverket 2015) 

• Kampen om kajerna. En rapport om sjöfarten i Stockholm 
(Stockholms handelskammare 2017:01) 

• Lokal och regional kollektivtrafik 2014 (Trafikanalys 2015:20) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 
(Region Gotland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Södermanlands 
län 2018-2029 (Region Sörmland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur för Östergötlands 
län 2018 - 2029 (Region Östergötland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 
2018-2029 (Länsstyrelsen Stockholm 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 
2018 – 2029 (Region Uppsala 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 
2018 – 2029 (Region Västmanland 2018) 

• Länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län 2018 
– 2029 (Region Örebro 2018) 

• Miljörapport Stockholm Arlanda Airport (Swedavia 2017) 

• Mångfaldsdriven tillväxt RUP Västmanland Län 2014 – 2020 
(Länsstyrelsen i Västmanlands Län 2014) 

• Möjligheter att köra längre och/eller tyngre godståg 
(Trafikverket 2015) 

• Nationell plan för transportsystemet 2018 – 2029 (Trafikverket 
2017)

• Regionala systemanalyser – en vägledning (Trafikverket 2015) 

• Regionalt utvecklingsprogram för Östergötland 2030 
(Regionförbundet Östsam 2012) 

• Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (Region Uppsala 
2017) 

• Resor och transporter i östra Mellansverige (Sweco 2015) 

• Resvaneundersökning (Swedavia 2018) 

• RUFS 2050 - Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen (Stockholms Läns Landsting, Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen 2018). 

• Sammanställning av kunskapsunderlag (Mälardalsrådet/EBS 
2015) 

• Stockholmsregionens internationella relationer 
och utbyte (Stockholms läns landsting, Tillväxt och 
regionplaneförvaltningen 2016) 

• Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. 
Delrapport om mål, nuläge och utmaningar. (Mälardalsrådet 
2018) 

• Storregional godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen. 
Strategier och åtgärder (Mälardalsrådet 2020) 

• Storregional kollektivtrafik i Stockholm-Mälarregionen 
(Underlagsrapport från En Bättre Sits temagrupp Storregional 
kollektivtrafik. Mälardalsrådet 2020) 

• Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation 
(Trafikanalys, rapport 2018:12) 

• Systemanalys för Stockholm-Mälarregionen (Mälardalsrådet 
2016) 

• Sörmlandsstrategin (Region Sörmland 2019)

• Samrådssvar avseende offentligt samråd om förordningen (EU) 
nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det 
transeuropeiska transportnätverket, Mälardalsrådet 2019

• Tid är pengar. En samhällsekonomisk analys av förseningar 
inom kollektivtrafiken (WSP 2019) 

• Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län. Regional 
utvecklingsstrategi 2018–2030 (Region Örebro län 2018) 

• Trender i transportsystemet (Trafikverket 2018) 

• Varuflödesundersökningen 2016 (Trafikanalys 2016) 

• Vision Gotland 2025, regionalt utvecklingsprogram för 
Gotland (Gotlands kommun och Region Gotland, 2008) 

• ÖMS 2050, Stockholms läns landsting, Tillväxt och 
regionplaneförvaltningen 2018:01
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malardalsradet.se

Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning, innovation, 
maritim samverkan och internationella jämförelser. Vi samlar våra kommuner och regioner till en  

dynamisk mötesplats för politik, näringsliv och akademi.

En Bättre Sits
Sju län – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, 
Östergötland och Gotland – samarbetar sedan flera år tillbaka i transport-
politiska frågor i Mälardalsrådets En Bättre Sits-process. En historiskt 
unik process där en stor grupp politiker och tjänstepersoner mejslar 
fram och enas om gemensamma prioriteringar i syfte att stärka 
utvecklingen i Stockholm-Mälarregionen. Under den senaste  
perioden har även Gävleborg medverkat i arbetet. 

Genomförd analys med utblick mot 2050 visar 
tydligt att strategiska beslut och inriktning 
i tidigare systemanalys är fundamentala 
för den storregionala utvecklingen och 
att ett fortsatt systemperspektiv i 
Stockholm-Mälarregionen är 
centralt för framgång.

enbattresits.se
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Sammanfattning

2

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun följt upp fördjupade granskningar som genomfördes i kommunen under 2017 och 2018. Syftet 
med uppföljningen har varit att se om kommunstyrelsen och nämnder har beaktat och vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer i tidigare 
granskningar.

Sammanfattningsvis bedöms kommunen i stor utsträckning ha beaktat och vidtagit relevanta åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer. I några fall 
konstaterar vi att ett arbete pågår och en del rekommendationer har inte beaktats fullt ut. I tabellen nedan redovisas en övergripande sammanställning av uppföljningen med 
angivelse av huruvida berörd nämnd har beaktat revisionens rekommendationer och vidtagit åtgärder till följd av dessa. 

Granskad styrelse/nämnd
Antal lämnade rekommendationer 

2017/2018

Antal åtgärdade rekommendationer 2020

Ja Delvis Nej

Kommunstyrelsen 7 5 2

Utbildningsnämnden 3 2 1

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden

2 2

Vård- och omsorgsnämnden 3 1 1 1

Totalt 15 10 4 1



1. Inledning

Revisorerna granskar kommunstyrelsen och nämndernas 
verksamheter genom grundläggande granskning samt 
fördjupade granskningar inom utvalda områden. 

En väsentlig del i revisionens arbete är att regelbundet följa 
upp tidigare granskningar. Detta kan ske genom dialog med 
nämnd eller styrelse, eller som särskild granskningsinsats. 

För revisionsåret 2020 har revisorerna beslutat att följa upp 
två fördjupade granskningar och en förstudie som 
genomfördes under 2017-2018 genom en särskild 
granskningsinsats.

Granskningens syfte är att bedöma om styrelse och nämnder 
har beaktat granskningarnas iakttagelser och 
rekommendationer, samt vidtagit relevanta åtgärder med 
anledning av lämnade rekommendationer i tidigare 
granskningar. 

Den uppföljande granskningen omfattar:

► Granskning av kommunens personalstrategier
(2017)

► Förstudie rörande kommunens insatser mot
sjukfrånvaro (2018)

► Granskning av kommunens integration av nyanlända
invandrare (2018)

Granskningen bygger på dokumentstudier och skriftliga 
svar från berörda funktioner. Dokument har analyserats i 
relation till de förbättringsförslag och rekommendationer 
som lämnats i revisionsrapporterna samt de svar som 
berörd nämnd/förvaltning har lämnat till revisionen. 

Samtliga medverkande har fått möjlighet att sakgranska 
rapporten. Slutsatser och bedömningar ansvarar EY för. 
Granskningen är genomförd mellan juli 2020- november 
2020. 

I granskningsrapporten presenteras initialt en 
sammanfattning av tidigare genomförd rapports 
slutsatser, rekommendationer och berörd nämnds svar. 
Respektive nämnd presenteras separat för samtliga 
granskningar. Efterföljande presenteras iakttagelser och 
bedömningar under 2020 därefter. 

Revisionens rekommendationer vid tidigare genomförda 
granskningar numreras i rapporten. Samtliga avsnitt 
numreras enligt samma princip för att underlätta 
följsamheten till lämnad rekommendation, nämndens 
svar och det arbete som skett sedan granskningen. 
Därigenom går det att härleda arbetet för respektive 
rekommendation.  
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2. Granskning av kommunens personalstrategier

Sammanfattning och lämnade rekommendationer vid tidigare genomförd granskning

Syftet var att analysera och bedöma om strategier, 
processer och rutiner för att säkerställa kommunens behov 
av personal och kompetens är ändamålsenliga. 

Granskningens sammanfattade bedömning var att 
kommunen i viss utsträckning bedriver ett aktivt arbete 
inom området, men att det övergripande strategiska arbetet 
med kompetensförsörjningen behöver stärkas och få en 
högre prioritet. 

Vid tidpunkt för granskningen genomförde flera 
verksamheter aktiviteter utifrån den handlingsplan som 
användes för ”attraktiv arbetsgivare”. Förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplaner var under framtagande.

Det fanns olika bilder av arbetet med planerna sett till 
graden av delaktighet mellan verksamheterna. Samtliga 
intervjuade efterfrågade ett stärkt strategiskt arbete. 
Arbetet skedde till stor del på förvaltningarna med stöd av 
personalenheten i olika omfattning. För avsett genomslag 
bedömdes det vara av vikt att det finns en delaktighet från 
samtliga nämnder.

Flera processer och rutiner bedömdes fungera 
ändamålsenligt men delar av insatserna var fortfarande i sin 
linda. 
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Kommunstyrelsen rekommenderades att:

1. utveckla det strategiska arbetet på 
kommunövergripande nivå utifrån beslutade 
kompetensförsörjningsplaner, inom ramen för detta:

a) säkerställa kommungemensamma former för 
behovsinventering och analys avseende 
kompetens

b) tillse en ändamålsenlig tillgång till statistik och 
underlag för analys

2. säkerställa en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering 
av genomförda strategier och insatser utifrån plan för 
attraktiv arbetsgivare samt vidtagna åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron

Kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden, 
rekommenderades att:

3. utveckla det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning, utifrån beslutade planer

4. säkerställa en delaktighet på samtliga nivåer i 
organisationen avseende analys och åtgärder för att 
attrahera, behålla och utveckla medarbetare

Sammanfattning av revisionens rapport 2017 Rekommendationer



2.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens svar på tidigare genomförd granskning

5

Rekommendationer till kommunstyrelsen i december 2017 Kommunstyrelsens svar i april 2018

1. utveckla det strategiska arbetet på kommunövergripande nivå utifrån 
beslutade kompetensförsörjningsplaner, inom ramen för detta:

a) säkerställ kommungemensamma former för 
behovsinventering och analys avseende kompetens

b) tillse en ändamålsenlig tillgång till statistik och underlag för 
analys

2. säkerställ en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av 
genomförda strategier och insatser utifrån plan för attraktiv 
arbetsgivare samt vidtagna åtgärder för att minska sjukfrånvaron

3. utveckla det strategiska arbetet med kompetensförsörjning, utifrån 
beslutade planer

4. säkerställ en delaktighet på samtliga nivåer i organisationen 
avseende analys och åtgärder för att attrahera, behålla och utveckla 
medarbetare

1. Vid styrelsens yttrande i april har fyra av fem förvaltningar färdigställt 
sina planer. Utifrån dessa har en rapport av befintliga planer samt 
identifierade gemensamma behov tagits fram. Planerna ska följas upp 
med stöd från HR-enheten. 

a) När samtliga planer är klara ska det ske en ny sammanställning 
av gemensamma behov och aktiviteter. Kommunens 
inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning* ska 
fortsatt utgöra grund för arbetet. Utifrån sammanställningen ska 
styrelsen säkerställa en strategisk utgångspunkt, men även ett 
gemensamt arbetssätt för behovsinventering och analys. 

b) Ett nytt lönesystem infördes den 1 april 2018. I samband med 
det ska tillgängligheten av personalstatistik ha förbättras. Ett  
kompletterande rapportverktyg ska upphandlas för att möjliggöra 
mer djupgående rapporter. 

2. Uppföljning beskrivs fortsatt ske utifrån kommunövergripande 
handlingsplan för ”attraktiv arbetsgivare” samt vidtagna åtgärder för att 
minska sjukfrånvaron. Det pågår bland annat en satsning på ett mer 
operativt rehabstöd i form av en funktion som träffar medarbetare med 
hög sjukfrånvaro samt de som signalerat ohälsa.   

3. Handlingsplan för ”attraktiv arbetsgivare” har förstärkts med satsningar 
inom ”arbetsgivarvarumärket” i styrelsens verksamhetsplan. Av 
styrelsens svar framgår inte vilka satsningar som åsyftas. 

4. Då samtliga planer färdigställs ska gemensamma former för 
behovsinventering användas. Det ska säkerställa utgångspunkt för ett 
gemensamt arbetssätt. Den kommungemensamma introduktionen ska 
också utvärderas och utredas då närvaron har varit låg. 

*Inriktningsdokumentet (2015) fastställer definitioner för exempelvis ”kompetens” och ”strategisk kompetensförsörjning”. Av dokumentet framgår även övergripande tillvägagångsätt för arbetet. 
Exempelvis att varje förvaltning följer upp resultatet av respektive analys med en handlingsplan som kopplas till den årliga verksamhetsplaneringen. Syftet med handlingsplanen ska vara att 
formulera strategier och åtgärder för att minska gapet mellan kompetensbehov och tillgänglig kompetens.



2.1.1 Kommunstyrelsen

Uppföljning av granskning av personalstrategier
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Uppföljning 2020 Bedömning 2020 

Representanter från förvaltningen presenterar flera pågående insatser. I ett utvecklingsprojekt har nyanställda intervjuats för att fånga 
upp hur genomförd introduktion har upplevts i syfte att utveckla denna och öka tillgängligheteten till information.  

1. Det finns en kommunövergripande plan för strategisk kompetensförsörjning. Planen bygger på de förvaltningsspecifika 
kompetensförsörjningsplanerna samt SKRs nio strategier för strategisk kompetensförsörjning. Mottagen plan innefattar de olika
förvaltningarnas ansvarsområden och identifierade utmaningar, en omvärldsanalys utifrån SKRs ekonomirapport samt en kartläggning
och handlingsplan med övergripande åtgärder. Framtagandet har skett i dialog med koncernledningsgruppen och kommunens 
chefsgrupp vid en ledarfrukost. Planen uppges revideras årligen inom mål- och budgetprocessen.

a) Arbetet utgår fortsatt från inriktningsdokumentet (2015). Av dokumentet framgår att den initiala analysen ska ske på 
förvaltningsnivå, varefter HR-enheten sammanställer och redovisar till kommunstyrelsen. Planerna omfattar en omvärldsanalys 
och kartläggning av befintlig kompetens, identifierade utmaningar samt en handlingsplan för arbetet. Åtgärder och strategier 
kategoriseras utefter möjligheten att ”attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och avveckla”. 

b) Rapportverktyget Hypergene är integrerat med kommunens lönesystem. Respektive chef har därigenom tillgång till 
personalstatistik rörande exempelvis antal anställda, sysselsättningsgrad och frånvaro. Medarbetare inom HR-enheten kan ta 
fram statistik för hela kommunen. Det beskrivs underlätta analyserna på en övergripande nivå. Kommunen har valt att inte 
komplettera med systemstöd för kompetenskartläggning. Det hanteras istället på enhetsnivå genom individuella 
kompetensförsörjningsplaner. Via ett nytt systemstöd möjliggörs en övergripande uppföljning av individuella 
kompetensförsörjningsplaner. Vid uppföljningstillfället testas systemstödet i tre förvaltningar och är ännu inte breddinfört.

2. Tidigare separat handlingsplan för ”attraktiv arbetsgivare” har integrerats i den kommunövergripande planen för strategisk 
kompetensförsörjning och följs upp därigenom. Åtgärder inom ramen för kompetensförsörjningsplanen utvärderas inte särskilt utöver 
den årliga revidering som sker. Respektive nämnd beslutar om uppföljning rörande sjukfrånvaro i verksamhetsplaner och det finns 
kommunövergripande mål där sjukfrånvaron följs vid delår- och årsbokslut. Under sommaren 2020 har kommunens metod/satsning 
med rehabstödjare och hälsosamtal utvärderats. Av underlaget framgår medarbetare och chefers uppskattning om respektive åtgärds 
effekt samt för- och nackdelar med valt tillvägagångssätt. 

3. Förvaltningarnas kompetensförsörjningsplanerna har setts över, utvärderats och ändrats i olika grad. Arbetet sker främst på 
förvaltningsnivå med stöd av HR-enheten. Vid uppföljningstillfället revideras äldreomsorgsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan då de var en och samma förvaltning när arbetet inleddes.  

4. Arbetet med att säkerställa delaktigheten på samtliga nivåer beskrivs fortsatt kunna utvecklats. Dock har ett arbete genomförts i och 
med de förvaltningsspecifika planerna som även aggregeras på en gemensam nivå. Arbetet med planerna beskrivs fortsatt främst ske
på ledningsnivå. Det är förvaltningschef och dennes chefer som ansvarar för att verkställa arbetet. Införandet av systemsstöd för 
övergripande uppföljning syftar även till att höja kvaliteten på arbetet med de individuella planerna. 

Sammantaget bedömer vi 
att revisionens 

rekommendationer har 
beaktats till stor del. 

4. Det är positivt att det 
finns såväl egna som 
gemensamma planer. 
Vid granskningen 2017 
var det flera som 
uttryckte att 
delaktigheten kunde 
förbättras. 

Vid uppföljningen 
beskrivs detta fortsatt 
kunna utvecklas. Vi 
noterar att nya verktyg 
för arbetet har införts 
och former för arbete 
beskrivs vara under 
utveckling, vilket är 
positivt. 

För att analyser ska bli 
träffsäkra är det av vikt 
att en delaktighet på 
flera nivåer säkerställs.  

1. Har beaktats i sin helhet
2. Har beaktats i sin helhet  
3. Har beaktats i sin helhet



2.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Lämnade rekommendationer, nämndens svar samt uppföljning av granskning av personalstrategier
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Rekommendationer till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden i 

december 2017

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens svar i 

april 2018

3. utveckla det strategiska arbetet 
med kompetensförsörjning, utifrån 
beslutade planer

4. säkerställ en delaktighet på samtliga 
nivåer i organisationen avseende 
analys och åtgärder för att 
attrahera, behålla och utveckla 
medarbetare

3. Förvaltningen uppges arbeta 
kontinuerligt med 
kompetensförsörjningen.

4. Frågan bedöms vara aktuell vid 
arbetsplatsträffar samt andra 
personalmöten och det finns en stor 
delaktighet inom förvaltningen. 

Aktuell kompetensförsörjningsplan 
togs fram under 2016-2017 och 
ska följas upp med stöd från HR-
enheten under året. 

Sammantaget bedömer vi att 
revisionens rekommendationer 

har beaktats i sin helhet.  

Uppföljning 2020 Bedömning 2020

3. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan har uppdaterats under 
hösten 2019. Därutöver används en hälsoplan samt en plan för det 
systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet. Däri framgår ett antal 
punkter som berör den psykiska arbetsmiljön och hur de arbetar för att 
få alla att trivas och stanna kvar på arbetsplatsen. 

Kompetensförsörjningsplanen inkluderar frågor och resultat från senast 
genomförd medarbetarundersökning samt punkter från förvaltningens 
hälsoplan.  

4. Inom förvaltningen diskuteras den individuella kompetensutvecklingen 
vid varje medarbetarsamtal. Då upprättas även en plan för varje 
medarbetare.

Innehållet i kompetensförsörjningsplanen lyfts och diskuteras vid 
arbetsplatsträffar (APT) kvartalsvis. Då förvaltningen är liten genomförs 
APT med hela förvaltningen och inte i enskilda arbetsgrupper. 



2.3 Utbildningsnämnden 

Lämnade rekommendationer, nämndens svar samt uppföljning av granskning av personalstrategier
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Rekommendationer till 
utbildningsnämnden i december 2017

Utbildningsnämndens svar i april 
2018

3. utveckla det strategiska arbetet med 
kompetensförsörjning, utifrån 
beslutade planer

4. säkerställ en delaktighet på samtliga 
nivåer i organisationen avseende 
analys och åtgärder för att attrahera, 
behålla och utveckla medarbetare

3. Förvaltningen tog fram en 
rekryteringsplan under 2016. Den 
saknade en strategisk plan för hur 
befintlig personal skulle behållas. 
Rekryteringsplanen skulle revideras 
under 2018.

4. Diskussioner på arbetsplatsträffar 
beskrivs vara en viktig del i arbetet 
med att revidera och förankra 
rekryteringsplanen. Ytterligare 
åtgärder eller kommentarer med 
bäring på rekommendationen lämnas 
inte. 

Uppföljning 2020 Bedömning 2020

3. Tidigare rekryteringsplan har vid uppföljningstillfället ersatts av en 
kompetensförsörjningsplan. Planen följer mottagen instruktion och 
har enligt uppgift diskuterats i kommunens rektorsgrupp samt med 
fackliga parter. Eventuella utbildningsinsatser beskrivs för 
identifierade utvecklingsområden.

Det har tagits fram ett nytt centralt avtal med Lärarnas 
samverkansråd vilket har ställt nya krav på ett partsgemensamt 
arbete rörande kompetensförsörjning. Arbetet har initierats vid 
uppföljningstillfället. Förvaltningsledning, representanter för 
kommunens rektorsgrupp och fackliga parter utgör arbetsgrupp för 
samarbetet. Arbetsgruppen har deltagit i nationella träffar och ska 
arbeta lokalt med att genomföra analyser och ta fram handlingsplaner.  
Under våren 2020 har arbetet pausats på grund av rådande pandemi. 
Enligt uppgift ska arbetet återupptas under hösten 2020. 

4. Av planen framgår främst en övergripande beskrivning av respektive 
skola. Identifierade kompetensbehov och utmaningar går inte att 
härleda till skolorna. I samband med revidering av 
kompetensförsörjningsplanen under 2019 diskuterades innehållet i 
rektorsgrupp och med fackliga parter. Delaktighet på individuell nivå 
ska ske utifrån planering vid medarbetarsamtal.  

3. Har beaktats i sin helhet

4. Vi bedömer fortsatt att det finns 
stora fördelar i att skapa forum 
för att tydligare inkludera 
medarbetare på alla nivåer i 
analysen och vidtagna åtgärder.

Ett utvecklingsarbete har 
genomförts sedan granskningen 
2017 och vi noterar att rektorer 
finns representerade i forum där 
diskussionen förs. 

Inom ramen för uppföljningen 
har vi inte kunna bekräfta att 
analyser sker på fler nivåer. 

Sammantaget bedömer vi att 
revisionens rekommendationer 

delvis har beaktats.  



2.4 Vård- och omsorgsnämnden

Lämnade rekommendationer, nämndens svar samt uppföljning av granskning av personalstrategier
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Rekommendationer till vård- och 
omsorgsnämnden i december 2017

Vård- och omsorgsnämndens svar i 
april 2018

3. utveckla det strategiska arbetet 
med kompetensförsörjning, utifrån 
beslutade planer

4. säkerställ en delaktighet på samtliga 
nivåer i organisationen avseende 
analys och åtgärder för att 
attrahera, behålla och utveckla 
medarbetare

3. Förvaltningens ”Modell för 
kompetensutveckling” har antagits 
av nämnden och innehåller en 
kartläggning av kompetensbehov. 
Det saknas dock information om hur 
verksamheten kan attrahera, 
rekrytera samt bibehålla personal. 
Det har inletts ett arbete för att ta 
fram en ny 
kompetensförsörjningsplan. 

4. Den nya planen ska även ”beakta 
granskningsrapportens 
rekommendationer i övrigt”.

Sammantaget bedömer vi att  
revisionens rekommendationer har 

beaktats till viss del. 

Uppföljning 2020 Bedömning 2020

3. Tillgång till personalstatistik beskrivs ha 
underlättat arbetet avsevärt. Chefer har 
deltagit i utbildningar för säkerställa 
välgrundade analyser.  

Sedan 2018 finns det en gemensam 
kompetensförsörjningsplan för 
äldreomsorgsförvaltningen och social- och 
omsorgsförvaltningen. Planen är 
framtagen i dialog med företrädare för 
verksamheten och har redovisats för 
nämnd och enheter. Enligt uppgift följer 
planen gemensam mall. Vi har efterfrågat 
men inte mottagit denna. 

Under 2020 har målsättningen varit att 
skapa en uppdaterad plan för respektive 
förvaltning. Arbetet har förskjutits på 
grund av den ökade arbetsbelastning som 
covid-19 har inneburit.  

4. I nämndens svar sker hänvisning till ny 
kompetensförsörjningsplan. Denna är 
under revidering. Rekommendationen 
kommenteras inte särskilt vid 
uppföljningen. Under 2020 har det dock 
pågått ett gemensamt arbete inom social-
och omsorgsförvaltningen för att 
kartlägga enheternas kompetensbehov. 

3. Vi noterar att det fortsatt pågår 
ett arbete för att analysera 
kompetensbehoven. Detta 
arbete bör prioriteras. Särskilt 
med hänsyn till de 
rekryteringsproblem som finns 
bland rikets kommuner inom 
nämndens ansvarsområde.

4. Vi noterar särskilt att nämnden 
i sitt svar 2018 inte 
kommenterat revisionens 
rekommendation rörande en 
delaktighet på flera nivåer. 
Detta utvecklas inte i heller vid 
uppföljningen. 

Medarbetare vid förvaltningen 
omfattas av de gemensamma 
formerna för arbetet. Former 
för analys och åtgärder har 
dock inte tydliggjorts. 



3. Förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro 

Sammanfattning och lämnade rekommendationer vid tidigare genomförd förstudie

Syftet var att kartlägga kommunens insatser på 
området. 

Den sammanfattade bedömningen var att det pågår ett 
arbete med att få ner sjukfrånvaron bland kommunens 
anställda. Genomförda insatserna bedöms inte visa 
tillräckliga resultat i form av sänkt sjukfrånvaro.  

I rapporten konstateras vidare att det finns en känsla av 
uppgivenhet i organisationen, då kommunen vidtagit 
åtgärder i större omfattning än vad lagstiftningen 
kräver. Detta upplevs vara oroväckande med hänsyn till 
ett lågt resultat sett till dess påverkan på 
sjukfrånvarostatistiken. 

Övriga iakttagelser var att det var av vikt att genomföra 
en omfattande fortbildning av enhetscheferna. Huruvida 
det pågick sådana insatser kunde inte konstateras inom 
ramen för förstudien. 

Förstudien var kommunövergripande men revisionen 
efterfrågade svar från kommunstyrelsen, vård- och 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. 
Uppföljningen avgränsas därför till dessa tre nämnder. I 
sitt missiv tydliggjorde revisionen att de önskar få svar 
på vilka åtgärder berörda nämnder ska vidta för att 
minska sjukfrånvaron. 
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1. Kommunen rekommenderades genomföra djupgående 
analyser av vilka åtgärder som fått bäst effekt, och att 
därefter upprätta en plan för hur det fortsatta arbetet 
med att få ner sjukfrånvaron ska bedrivas.  

Sammanfattning av revisionens rapport 2018 Rekommendationer



3. 1 Kommunstyrelsen  

Lämnade rekommendationer och kommunstyrelsens svar på tidigare genomförd förstudie 

1. Kommunen rekommenderades genomföra djupgående 
analyser av vilka åtgärder som fått bäst effekt, och att 
därefter upprätta en plan för hur det fortsatta arbetet 
med att få ner sjukfrånvaron ska bedrivas.  
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I sitt svar lämnar styrelsen flera beskrivningar med 
indirekt och direkt påverkan på arbetet med sjukfrånvaro. 
Däribland kommunens kompetensförsörjning, chefers 
ledarskap och organisationskultur. Särskilt kopplat till 
revisionens rekommendation uppges att:

1. Det vid tidpunkt för förstudien genomfördes flera 
uppföljningar för att kartlägga orsakerna bakom 
sjukfrånvaron. Enkätundersökningar genomfördes för 
personal inom äldreomsorgen och ett analysföretag 
genomförde en mätning kring arbetstillfredsställelse 
och arbetsbelastning inom förskolor och skolor. 
Undersökningarna visade inga större samband mellan 
sjukfrånvaro och upplevd tillfredställelse.

Pågående rehabiliteringsarbete* med respektive chef 
där sjuktal översteg 9 procent följs upp och orsaker till 
ohälsa sammanställdes. Framgent uppges arbetet med 
fokus på rehabiliteringsstödet fortsätta. En del i det är 
en uppföljning med medarbetare som har deltagit i 
satsningen och även en uppföljning av framtagna 
hälso- och rehabiliteringsplaner. 

På gruppnivå uppges minskning av frånvaro ha 
identifierats i de grupper där satsningen har pågått 
under längst tid, även om det är viktigt att följa 
utvecklingen på individnivå. Utveckling av chefernas 
ledarskap beskrivs vara en viktig del i arbetet.  

Rekommendationer till kommunstyrelsen i 
november 2018

Kommunstyrelsens svar i februari 2019

* Avser tidigare nämnd satsning på ett mer operativt rehabstöd i form av en funktion som träffar medarbetare med hög sjukfrånvaro samt de som signalerat 
ohälsa. Detta utvecklas vidare på sidan 12 i rapporten.    



3.1.1 Kommunstyrelsen

Uppföljning av förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro
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Uppföljning 2020 Bedömning 2020 

1. HR-enheten har förstärkts med en hälsostrateg som arbetar med hälsosamtal och 
rehabiliteringsstöd för personer med risk för ohälsa tillsammans med en av enhetens 
HR-strateger. Projekt med rehabstödjare har pågått i två år vid uppföljningen. Med 
rehabstödjaren gör medarbetaren en hälsoplan där olika typer av insatser erbjuds för 
en ökad hälsa. Vanliga insatser beskrivs vara  personlig tränare, stresshantering och 
stresscoaching, sjukgymnastik, sömnskola och  ergonomisk rådgivning. 

Sjukfrånvaron följs upp löpande på olika nivåer i organisationen. Kommunens 
sjukfrånvarostatistik sammanställs på grupp-, förvaltnings- och kommunnivå. Under 
sommaren 2020 har kommunens satsning med rehabstödjare och hälsosamtal 
utvärderats. Satsningen har pågått sedan 2018. Det har inte bedömts vara 
meningsfullt att utvärdera den totala insatsen tidigare då förändringar i livsstil och 
hälsa tar tid att uppnå. Med stöd av utvärderingen kommer beslut att fattas om 
fortsatt fokus på hälso- och rehabinsatser i kommunen. 

Äldreomsorgsförvaltningen var först att delta i insatsen med rehabstödjare under 
sommaren 2018, därefter har verksamheter i andra förvaltningar inkluderats. 
Verksamheter som ingått kortare tid än ett halvår kommer inte att ingå i den 
utvärdering som ska göras. Flera medarbetare har fått mer än en hälsoinsats varför 
det uppges vara svårt att följa upp vilken insats som gett mer effekt än någon annan. 
Insatserna beskrivs ändå i många fall samverka till ökad hälsa. Om någon specifik 
insats verkar haft större hälsoeffekt än andra kommer detta att redovisas i 
utvärderingen.

Ytterligare sju fokusområden med bäring på dokumentation eller satsning för att 
minska sjukfrånvaron beskrivs. Tre av dem är kopplade till arbetet med 
rehabstödjare. Därutöver sker främst insatser rörande kompetensförsörjning och 
ledarskapsutveckling för kommunens chefer.

Sammantaget bedöms revisionens 
rekommendation har beaktats i sin helhet. 

Även om flera medarbetare har mottagit 
flera insatser bedömer vi fortsatt att 
kommunen, i den mån det är möjligt, bör 
sträva efter att följa upp eventuella 
framgångsrika/mindre framgångsrika 
insatser för att underlätta planerade 
insatser framgent. 

Vi ser positivt på den utvärderings om har 
genomförts. En utvärdering kan med 
fördel både genomföras direkt efter avslut 
med berörda individer, men även efter en 
tidsperiod för att se eventuella effekter.

Ovanstående bedömning grundas på att 
det i förstudien tydliggjordes att det fanns 
en känsla av uppgivenhet i organisationen 
utifrån alla de åtgärder som sattes in i 
relation till resultatet. 



3.2 Utbildningsnämnden

Lämnade rekommendationer, nämndens svar samt uppföljning av förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro
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Rekommendationer till 
utbildningsnämnden i november 

2018

Utbildningsnämndens svar i 
februari 2019

1. Kommunen rekommenderades 
genomföra djupgående analyser av 
vilka åtgärder som fått bäst effekt 
och att därefter upprätta en plan för 
hur det fortsatta arbetet med att få 
ner sjukfrånvaron ska bedrivas.  

1. Nämndens svar är i sin helhet 
identiskt med kommunstyrelsen 
som presenterats på sidan 11 
och omfattar samma pågående 
insatser och genomförda 
uppföljningar med fokus på 
orsakssamband.  

Sammantaget bedömer vi att 
revisionens rekommendation har 

beaktats i sin helhet. 

Även här bedömer vi det vara av 
vikt att i den mån det är möjligt 
försöka identifiera eventuella 
framgångsfaktorer. 

Uppföljning 2020 Bedömning 2020

1. Hänvisning sker till det svar som lämnats 
från kommunstyrelseförvaltningen. 

Förvaltningen har i stor utsträckning 
dragit nytta av den centrala satsningen 
kring rehabstöd och hälsosamtal för 
anställda. Kommunens rehabstödjare har 
varit inkopplade på och gett stöd till 
medarbetare på tre av kommunens fyra 
grundskolor samt på sex förskolor. 

Totalt har 95 medarbetare inom 
utbildningsförvaltningen omfattats av 
satsningen under 2019 och 2020. Enligt 
uppgift har förvaltningens sjukfrånvaro 
minskat från 2018 då nivån var 9,5% till 
8,8% 2019. 

Trots coronapandemin beskrivs det ha 
skett en minskning av sjukfrånvaron för 
första halvan av 2020 i jämförelse med 
samma perioder tidigare år vilket beskrivs 
indikera en fortsatt bättre hälsa för 
medarbetarna på förvaltningen.



3.3 Vård- och omsorgsnämnden

Lämnade rekommendationer, nämndens svar samt uppföljning av förstudie rörande kommunens insatser mot sjukfrånvaro
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Rekommendationer till vård- och 
omsorgsnämnden i november 2018

Vård-och omsorgsnämndens svar i 
februari 2019

1. Kommunen rekommenderades genomföra 
djupgående analyser av vilka åtgärder som 
fått bäst effekt, och att därefter upprätta 
en plan för hur det fortsatta arbetet med 
att få ner sjukfrånvaron ska bedrivas.  

1. Nämndens svar är i sin helhet identiskt 
med kommunstyrelsen som presenterats 
på sidan 11 och omfattar samma 
pågående insatser och genomförda 
uppföljningar med fokus på 
orsakssamband. 

Sammantaget bedömer vi att 
revisionens rekommendation har 

beaktats i sin helhet.  

Uppföljning 2020 Bedömning 2020

1. Hänvisning sker till det svar som lämnats från 
kommunstyrelseförvaltningen. Likt utbildningsnämnden 
beskrivs vård- och omsorgsnämnden ha dragit nytta av 
centrala satsningar på området. 

143 medarbetare inom äldreomsorgsförvaltningen och 15 
medarbetare inom social- och omsorgsförvaltningen har 
deltagit i satsningen med rehabstödjare och hälsosamtal.

Sjukfrånvarostatistiken beskrivs ha följt en positiv utveckling 
fram tills att effekterna av covid-19 framträdde. Under 2019 
beskrivs statistiken visat på en positiv utveckling med lägre 
sjuktal. Vi har efterfrågat men inte mottagit statistik för vård-
och omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Vid uppföljningstillfället har arbetet med rehabstöd 
utvärderats av chefer och medarbetare i enkätform. Av 
underlaget framgår att 72% av medarbetarna som svarat på 
enkäten upplever att hälsosamtalen har påverkat deras hälsa 
positivt. Enligt uppgift anser berörda chefer att satsningen bör 
fortsätta och att den haft en positiv inverkan på 
medarbetarnas hälsa och närvaron.

Under 2019 har en utbildning genomförts för äldreomsorgens 
chefer. Syftet var att ge cheferna verktyg och kunskap för att 
kunna fortsätta uppföljning av medarbetare som varit 
kopplade till rehabstödjare. 



4. Granskning av integration av nyanlända 

Sammanfattning och lämnade rekommendationer vid tidigare genomförd granskning

Syftet var att bedöma om kommunens 
integrationsarbete hanteras ändamålsenligt.

Granskningen var avgränsad till att omfatta vuxna med 
uppehållstillstånd. Den sammanfattade bedömning var 
att kommunens arbete med integration av nyanlända i 
de flesta hänseenden fungerar bra. Det är framförallt 
styrningen och uppföljningen av arbetet som behöver 
förtydligas.  

Vid granskningen framkom att det pågick ett arbete för 
att utveckla nya mål och mått för integrationsområdet. 

I sitt missiv till granskningsrapporten betonade 
revisionen att målet behöver definieras, följas upp och 
utvärderas kontinuerligt för att lämpliga åtgärder ska 
kunna vidtas redan under etableringsperioden. 
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Kommunstyrelsen rekommenderades att:

1. förtydliga hur styrning och uppföljning av 
integrationsplanen med tillhörande åtgärdsplan ska 
ske, så att alla nämnder och förvaltningar har en 
aktuell bild av vilka åtaganden och förväntningar som 
finns. Det behöver tydliggöras vem som ansvarar för 
åtgärdsplanen och hur ofta den ska uppdateras, samt 
vem som ansvarar för uppföljning av de delmål som 
finns. 

2. tydliggöra definitioner och mått kring uppföljning av 
integrationsmålet så att det kan följas upp löpande 
på ett konsekvent sätt. Kommunstyrelsen bör 
överväga om andra indikatorer är relevanta för att 
ge bättre underlag att utvärdera och sätta in 
prioriterade åtgärder löpande. 

Sammanfattning 2018 Rekommendationer



4.1 Kommunstyrelsen

Uppföljning av granskning av integrationen av nyanlända
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Bedömning 2020

1. Kommunstyrelsen instämmer i revisorernas 
synpunkt och har inom ramen för mål- och 
budgetarbetet 2020-22 gett förvaltningen i 
uppdrag att genomföra ett utvecklingsarbete 
som innefattar både mål och mått för området 
samt en revidering av åtgärdsplanen. Arbetet 
ska leda till att fullmäktiges mål följs upp 
ändamålsenligt samt att det sker en tydligare 
rapportering av åtgärder utifrån åtgärdsplanen. 

2. Kommunfullmäktiges integrationsmål behandlas 
vid delår- och årsbokslut, men har inte har 
mätts och följts upp sedan 2016. Planen 
fastställdes i slutet av 2015 med insatser som 
skulle starta under 2016 och därmed kunna 
följas upp efter två år, det vill säga 2018 då 
målet var formulerat ”att de 50 % av de 
nyanlända ska ha egen försörjning efter 
etableringsperioden”. Etableringsperioden är 
två år. Detta beskrivs vara anledningen till att 
uppföljning inte skett löpande.

Kommunstyrelsens svar på revisionens 
rapport 2019

Uppföljande iakttagelser 2020

1. I budget 2020 (och 2021) ingår integration av 
nyanlända i kommunmålet ”hållbar utveckling”. 
Kommunen ska bland annat arbeta ”för en ökad 
integration och möjlighet till egen försörjning”. Tidigare 
mått om att 50% av nyanlända ska ha egen försörjning 
har justerats till 40%. I kommunstyrelseförvaltningens 
handlingsplan för arbetet anges ”uppdrag till 
hållbarhetsstrateg” som aktivitet för att nå målet. 

Enligt strateg har integrationsplan med tillhörande 
åtgärdsplan följts upp av koncernledningsgruppen (KLG) 
den 22 maj 2020. Vid sammanträdet beslutades att en 
revidering ska ske av integrationsplan med tillhörande 
åtgärdsplan. Samtliga förvaltningar deltar i 
revideringen. Syftet är att ge en aktuell bild av 
åtaganden och förväntningar. Efter att aktuella behov 
identifierats ska en översyn göras av de mål och delmål 
som finns. Integrationsplan med tillhörande åtgärdsplan 
ska vara färdigställda i december 2020. Därefter ska de 
presenteras för kommunstyrelsen. Arbete pågår 
fortsatt vid uppföljningstillfället.   

2. Ovanstående svar inkluderar till stor del svar på 
revisionens andra rekommendation då mål och mått ska 
ses över efter identifierade behov. Då beskrivet arbetet 
fortsatt pågår går det inte att kommentera huruvida 
mål och mått i högre grad kommer möjliggöra en 
löpande uppföljning. Sedan granskningen 2018 har mål 
om ”andel i arbete eller studier 90 dagar efter 
etablering” införts. Uppföljning har skett vid 
årsredovisning. 

1. Vi bedömer det vara positivt att det sker ett 
koncerngemensamt arbete i syfte att 
kartlägga behov och möjligheter för att nå en 
ökad integration och möjlighet till egen 
försörjning. Det skapar goda möjligheter att 
nå målet. Inom ramen för detta ska nya mål 
och mått ses över, vilket följer revisionens 
rekommendation från 2018.

2. Vi bedömer att revisionens rekommendation 
har beaktats till viss del. 

Vi noterar att det sedan granskningen har 
införts ett nytt mått som i sin utformning 
möjliggör en löpande uppföljning. Inom 
ramen för uppföljningen har vi dock inte 
kunnat konstatera att det sker. En löpande 
uppföljning är av särskilt vikt för att kunna 
sätta in rätt insatser i tid.

Sammantaget bedömer vi att revisionens 
rekommendationer delvis har beaktats.  



5. Källförteckning

Kontaktpersoner:

• Kommunchef

• Förvaltningschef social och omsorgsförvaltningen och tf förvaltningschef äldreomsorgsförvaltningen 

• Utbildningschef 

• Miljö- och samhällsbyggnadschef 

• HR-chef

• Strateg, kommunstyrelsens förvaltning 

Dokument:

• Tidigare granskningsrapporter och nämndernas yttranden 2018-2019

• Mål- och budget 2020-2022

• Mål- och budget 2021-2023

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2020

• Kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan 2020

• Plan för strategisk kompetensförsörjning, kommunövergripande, rev. 2020 

• Inriktningsdokument för strategisk kompetensförsörjning, 2015 

• Kompetensförsörjningsplan UF, rev. 2019

• Kompetensförsörjningsplan miljö- och samhälIsbyggnadsförvaltningen, rev. 2019

• Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens årsplanering för APT, 2020 

• Handlingsplan för systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete, MSF 2020
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  Bilaga 2b 
 
 

Revisorerna 
 

Till:       För kännedom:  

Kommunstyrelsen,     Kommunfullmäktige 

Utbildningsnämnden     

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

Uppföljning av granskningar genomförda 2017–2018 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun följt upp fördjupade 

granskningar som genomfördes i kommunen under 2017 och 2018. Syftet med uppföljningen har varit att 

se om kommunstyrelsen och nämnder har beaktat och vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av 

lämnade rekommendationer i tidigare granskningar. 

 

Den sammanfattande bedömningen är att kommunen i stor utsträckning har beaktat och vidtagit 

relevanta åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer. I några fall konstaterar vi att ett arbete 

pågår och en del rekommendationer har inte beaktats fullt ut. I tabellen nedan redovisas en övergripande 

sammanställning av uppföljningen med angivelse av huruvida berörd nämnd har beaktat revisionens 

rekommendationer och vidtagit åtgärder till följd av dessa.  

Granskad styrelse/nämnd Rekommendationer 
2017/2018  

(antal) 

Antal åtgärdade rekommendationer 2020 

Ja Delvis Nej 

Kommunstyrelsen 7 5 2 
 

Utbildningsnämnden 3 2 1 
 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

2 2 
  

Vård- och omsorgsnämnden 3 1 1 1 

Totalt 15 10 4 1 

En av revisionens rekommendationer rörande granskning av personalstrategier har inte beaktats av 

vård- och omsorgsnämnden. Rekommendationen avsåg vikten av att säkerställa en delaktighet på 

samtliga nivåer i organisationen avseende analys och åtgärder för att attrahera, behålla och utveckla 

medarbetare.  

Vi noterar särskilt att nämnden i sitt svar 2018 inte kommenterat revisionens rekommendation. Detta 

utvecklas inte heller vid uppföljningen. Medarbetare vid förvaltningen omfattas förvisso av de 

gemensamma formerna för arbetet, men former för analys och åtgärder har inte tydliggjorts. Arbetet 

bedöms vara av särskilt vikt med hänsyn till de rekryteringsproblem som finns bland rikets kommuner 

inom nämndens ansvarsområde. 

Rapporten bifogas härmed för kännedom. 

Oxelösund den 2 december 2020 

För kommunrevisorerna 

 

Eva Asthage    Mayvor Lundberg 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 

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

 
Kommunstyrelsen    

  
2021-01-27   

 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

 
(15)        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 2021-01-27 
Beslutsfattare Beslutsdatum Punkt i 

del.ordn 
Beslutets innehåll i korthet Beslutet 

hittas 
Henny Larsson 2020-11-01-- 

2020-11-30 
D.3 Nyanställda i november Castor 

Sara Littorin/ 
Malin Isegård 
Liselott Evensson 
Hanna Taflin 

2020-11-01--
2020-11-30 

B.12 Bifall BAB-diariet 

Sara Littorin/ 
Malin Isegård 
Liselott Evensson 
Hanna Taflin 

2020-11-01--
2020-11-30 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Sara Littorin/ 
Malin Isegård 
Liselott Evensson 
Hanna Taflin 

2020-11-01--
2020-11-30 

A.20 Yttrande BAB-diariet 

Johan Persson 2020-11-30 C.4 Investeringsbeslut, utbyte 
Klortillverkare Ramdalsbadet 

Ekonomi-
avdelningen 

Maria Malmberg/  
Kjell Andersson 

2020-10-01--
2020-10-31 

B.9 Avtal båtplatser/sjöbodar Castor 

Kjell Andersson 2020-10-30 B.4 Försäljning fastighet Utsikten 13 Castor 

Kjell Andersson/ 
Maria Malmberg 

2020-11-01--
2020-11-30 

B.11 Avtal bostadsarrende/ 
lägenhetsarrende 

Castor 

Maria Malmberg 
 

2020-11-27 A.17 Yttrande bygglovsremiss Castor 



 

Sammanträdesprotokoll Blad 2  
  
Sammanträdesdatum 

 
Kommunstyrelsen  2021-01-27  

 

 
 

   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

Henny Larsson  2020-12-01--
2020-12-31 

D.3 Nyanställda december Castor 

Sara Littorin/ 
Malin Isegård 
Liselott Evensson 
Hanna Taflin 

2020-12-01--
2020-12-31 

B.12 Bifall BAB-diariet 

Sara Littorin/ 
Malin Isegård 

2020-12-01--
2020-12-31 

B.12 Delvis bifall BAB-diariet 

Sara Littorin/ 
Malin Linden 

2020-12-01--
2020-12-31 

B.12 Avslag BAB-diariet 

 
 
 
______ 
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Datum Dnr

2020-12-21 KS.2020.137

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

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun

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

3 § 5 p. i lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande lydelse:

3 § Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område
med detaljplan eller områdesbestämmelser hålla

5. mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempelvis höns).

2. Sammanfattning
Nu gällande lokala ordningsföreskrifter reglerar i 3 § 1-5 p att det krävs tillstånd av Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelse hålla 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 2. pälsdjur som inte är
sällskapsdjur, 3. orm, 4. tupp, 5. mer än 5 höns.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsyn efter klagomål upptäckt att det
finns andra fjäderfä än höns som hålls inom detaljplanelagt område. Förvaltningen har
därför föreslagit miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att ändra de lokala
ordningsföreskrifterna 3 § 5 p att tillstånd ska krävas inte bara för hållande av höns utan för
alla fjäderfän som inte är sällskapsdjur.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-15 § 110 att föreslå
kommunfullmäktige besluta i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens
förslag.

Kommunstyrelseförvaltningen har ingenting att erinra utan föreslår att de lokala
ordningsföreskrifterna revideras i enlighet med framskrivet förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ks daterad 2020-12-21

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-12-15 § 110

Förslag till Lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom
Oxelösunds kommun

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare
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Datum

2020-12-21 KS.2020.137

Beslut till:
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (för åtgärd)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-15

Utdragsbestyrkande

Msn § 110 Dnr MSN.2020.38

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i
kommunfullmäktige

3 § 5. av de lokala ordningsföreskrifterna för Oxelösunds kommun ändras till följande
lydelse:

”mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns).”

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid tillsyn efter klagomål upptäckt att
det finns andra fjäderfä än höns som hålls inom detaljplanelagt område varför
förvaltningen föreslår att i de lokala ordningsföreskrifterna göra denna ändring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-12-05.
Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom
Oxelösunds kommun.

______

Beslut till:
Ks/Kf (för åtgärd)



LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH
MILJÖN INOM OXELÖSUNDS KOMMUN

Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 39-40 och 43-44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, meddelar
Kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Inledande bestämmelser
1 §
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig nämnd för dessa
lokala föreskrifter.

Avloppsanordning
2 §
Utöver kraven i 13 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs
tillstånd inom hela kommunen även för inrättande av annan avloppsanordning än till vilken
vattentoalett är ansluten.

Djurhållning
3 §
Det krävs tillstånd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla
1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
2. pälsdjur som inte är sällskapsdjur,
3. orm,
4. tupp,
5. mer än 5 höns. mer än 5 fjäderfä som inte är sällskapsdjur (exempel höns)

Tomgångskörning
4 §
Inom Oxelösunds kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon
hållas igång utomhus i högst en minut.
Detta gäller inte:
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga
brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.

Spridning av gödsel
5 §
Vid spridning av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel gäller utöver vad som
följer av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad
avser växtnäring följande:
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som
minskar risken för luktolägenheter.
2. Organisk gödsel skall nedbrukas omedelbart efter spridningen, dock senast inom 10
timmar. Detta gäller dock inte för spridning på bevuxen mark.
Med spridning på bevuxen mark menas t.ex. spridning på mark efter vallskörd, efter
avbetning på betesmark eller då gröda efter sådd nått en höjd av ca 10 cm.
3. Spridning får inte ske närmare än 15 meter från sjö eller annat vattendrag.



Skydd av enskilda grundvattentäkter
6 §
Anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden krävs för att inrätta och använda en ny
anläggning för grundvattentäkt på öar i skärgården samt på fastlandet inom en zon 100
meter mätt från Östersjöns strandlinje vid normalt medelvattenstånd.

Eldning
7 §
Vid eldning i anläggning för fasta bränslen i Oxelösunds kommun gäller att lufttillförseln
ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Som bränsle får endast ved, pellets,
briketter och liknande bränslen användas. Plast, spånskivor, målat eller tryckimpregnerat
virke, eller annat liknande material samt avfall får inte eldas.

8 §
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 1 maj - 30 september. Eldning får aldrig
ske i strid med gällande brandföreskrifter och endast om det kan ske utan att väsentlig
olägenhet för människors hälsa eller miljön uppstår.

Ansökan och anmälan
9 §
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden enligt lokala föreskrifter meddelade
med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som
behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

Straffbestämmelser
10 §
I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Dispens
11 §
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får medge dispens från dessa föreskrifter om det
kan ske utan väsentlig olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Avgifter
12 §
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
föreskrifter enligt den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som
Kommunfullmäktige antagit.

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft när Kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
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Datum Dnr

2021-01-05 KS.2020.91

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

Taxa för renhållning 2021

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

Förslag till renhållningstaxa för 2021 fastställs

2. Sammanfattning

Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % samt med ett antal övriga förändringar i
taxan.

Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2020-12-19, § 111, och beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för komplettering med dokument som redovisar
taxorna.

Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat ärendet, med Renhållningstaxa 2021 från
Oxelö Energi AB. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att föreslagen renhållningstaxa för
2021 fastställs.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-01-05
Protokoll från kommunfullmäktige 2020-12-09, § 111
Förslag till renhållningstaxa 2021, Oxelö Energi AB

Beslut till:
VD Oxelö Energi AB (FÅ)
Utredare kommunstyrelseförvaltningen (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-12-09

Utdragsbestyrkande

Kf §111 Dnr KS.2020.91

Renhållningstaxa 2021

Kommunfullmäktiges beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att det tillförs ett
dokument med taxor till förslaget om höjning.

Sammanfattning

Oxelö Energi AB har upprättat förslag till taxor för renhållning 2021.Taxan föreslås justeras
med en intäktsförstärkning motsvarande 15-25 % (punkterna 8-10) samt med ett antal
övriga förändringar i taxan (punkterna 1-7). De föreslagna höjningarna innebär en
kostnadsökning på 20-30 kronor per månad för ett medelstort hushåll.

Kommunstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot förslagen.

Beslutsunderlag
Protokoll 2020-11-25 - Ks § 163
Tjänsteskrivelse Ksf 2020-10-28
Bilaga, Renhållningstaxa.pdf

Dagens sammanträde

Kommunstyrelsens förslag

1. Budning erhåller ett enhetspris på 250 kr/kärl, oavsett storlek.

2. Byte av kärl får ett enhetspris på 300 kr/kärl, oavsett storlek.

3. Ändringsavgift stryks som taxa

4. Otillräcklig behållarvolym och felsortering ändras till rubriken felaktigt abonnemang med
ett enhetspris på 350 kr/ändring.

5. Vid fler än tre hinder (dörrar som skall passeras) vid hämtning av avfall ändras avgiften
till ett enhetspris på 5000 kr/år.

6. Gångtillägg 5-10 meter ändras till ett enhetspris på 200 kr/kärl eller säck och år.

7. Gångtillägg 11-20 meter ändras till ett enhetspris på 400 kr/kärl eller säck och år.

8. Kärl med blandade sopor höjs med 25 %

9. Bruna kärl föreslås få oförändrad taxa.

10. Utöver ovanstående justeringar höjs avgiften för Gröna kärl med 20 % och
övriga avgifter höjs med 15 %



Sammanträdesprotokoll Blad 2

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2020-12-09

Utdragsbestyrkande

Förslag

Björn Johansson (MP) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det
tillförs ett dokument med taxor till förslaget om höjning.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, framskrivet förslag och Björn
Johansson (MP) yrkande om återremiss.
Ordförande börjar med att fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet.

______

Beslut till:
Säkerhetsstrateg/utredare (FK)
Oxelö Energi AB (FÅ)
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Renhållningstaxa 2021 
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     2021-XX-X 
 
 
Taxa för renhållning (gäller från XX XX 2021) 
 
Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering 
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommun-
styrelsen anlitar för ändamålet. Tills vidare utförs det av Oxelö Energi AB. 
Hanteringen av hushållsavfall finns reglerat i miljöbalken 15 kap. samt i den lokala 
renhållningsordningen. 
Denna taxa är miljöstyrande. Den ska bidra till att styra mot de nationella målen och 
renhållningsordningen. 

Avgiftsskyldighet 
Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall uppkommer är avgiftsskyldig och ska 
teckna abonnemang för aktuella avfallsslag.  
Fastighetsägaren är skyldig att tillse att avfall som hämtas vid fastigheten är sorterat i 
enlighet med kommunens renhållningsordning. Detta innebär att en fastighetsägare till ett 
flerfamiljshus har ansvaret för att, i nuläget, bruna påsar för matavfall kommer de boende 
tillhanda.  
Ändring av ägandeförhållanden eller annan ändring som berör abonnemang eller 
avfallshanteringen ska snarast anmälas till Oxelö Energi. 
Avgiftsskyldigheten och abonnemanget kan överföras till nyttjanderättshavaren efter 
ansökan till Oxelö Energi.  
Om nyttjanderättshavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som gäller (till exempel om 
det uppstår problem med överfyllnad, sortering eller betalning) återgår abonnemanget och 
betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren.  

Avgifter 
Samtliga priser i taxan gäller inklusive mervärdesskatt. Avgifterna erläggs till Oxelö Energi 
AB. 

Abonnemangsformer 
Taxan är uppbyggd med möjlighet att välja bland tre olika abonnemang. 

• Källsorterat avfall för behandling via Oxelö Energi: Kunden sorterar ut sitt 
komposterbara avfall, vilket hämtas och behandlas i Oxelö Energis regi.   

• Hemkompostering: Kunden komposterar själv allt komposterbart avfall enligt 
anvisningar från miljö- och samhällsbyggnadskontoret. Tillstånd krävs från Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

• Blandat hushållsavfall: Kunden sorterar inte ut sina komposterbara hushållssopor 
utan lämnar dem blandat med restavfallet.  

Den som inte gör ett aktivt val, tilldelas abonnemanget källsorterat avfall (grönt kärl) 140l och 
källsorterat matavfall (brunt kärl) 140l.  

Våra 80 liters kärl har utgått och kan inte beställas eftersom kärlen 
inte tillverkas längre. 
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Villaboende 
Grundavgift 

Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. 
Avgift per år för villa/radhus 909,49 kr 

Källsorterat avfall 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat 
matavfall (brunt kärl och bruna påsar). 
Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år.  

 Volym 
grönt/brunt 

Sorterat avfall 
kronor 

Kärl 80 l+140 l   783,56 

 140 l+140 l 1 174,46 

 240 l+140 l 1 739,00 

 360 l+140 l 2 704,75 

 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall (grönt kärl) och källsorterat 
matavfall (brunt kärl och bruna påsar). 
Gäller endast för villor med två kärl placerade intill varandra. Hämtning sker 26 ggr/år för 
bruna kärlet och 12 ggr/år för gröna kärlet. 

 
 Volym 

grönt/brunt 
Sorterat avfall 

kronor 

Kärl 80 l+140 l    683,26 

 

Hemkompostering 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. Hämtning sker 26ggr/år. 

 Volym 
grönt 

Restavfall 
kronor 

Kärl 80 l    361,35 

 140 l    752,26 

 240 l 1 316,79 

 360 l 2 282,54 

 

Blandat hushållsavfall 
Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av 
komposterbara och brännbara hushållssopor.  

 Volym Blandat avfall 
kronor 

Kärl 140 l 2 622,76 

Kärl 240 l 3 915,41 

Kärl 360 l 6 313,12 
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Flerfamiljsboende, verksamheter, samfälligheter  
Grundavgift 
Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. 

Avgift per år för följande grupper:    
Lägenhet      748,03 kr 
Verksamhet  1 716,68 kr 
 

Källsorterat restavfall (grönt kärl) 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall. 

 Volym 52 ggr/år 
kronor 

Säck 160 l 3 973,92 

Säck 240 l 5 271,71 

Kärl 140 l 2 007,35 

Kärl 240 l 2 957,64 

Kärl 360 l 4 041,69 

Kärl 660 l 7 001,91 

Container    3 m3 40 989,17 

Container    5 m3 54 955,71 

Container    8 m3 81 962,90 

Container 10 m3 108 292,40 

Källsorterat matavfall (brunt kärl) 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat matavfall.  

 Volym 52 ggr/år 
kronor 

Kärl 140 l 1 394,17 

Kärl 240 l 1 887,11 
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Blandat hushållsavfall 
Avgift för hämtning och behandling av blandade hushållssopor, d.v.s. en blandning av 
komposterbara och brännbara hushållssopor.  

 Volym 52 ggr/år 
kronor 

Säck 160 l   8 278,97 

Säck 240 l   10 982,72 

Kärl 140 l   4 181,97 

Kärl 240 l   6 161,77 

Kärl 360 l   8 420,20 

Kärl 660 l 14 587,33 

Container 3 m3 55 505,48 

Container 5 m3 73 939,97 

Container 8 m3 110 990,88 

Container 10 m3 146 646,08 

 

Fritidsboende 
Grundavgift betalas av alla. Påsar för matavfall ingår i avgiften. 
Avgift per säsong för fritidshus 757,91kr 
 
Avgift för hämtning och behandling av källsorterat restavfall och källsorterat matavfall. 
Gäller endast för fritidsboende med hämtning från och med april till och med oktober  
(20 hämtningstillfällen per år). Permanentboende betalar som villa. 
Land   828,14 kr/år 
Skärgård   407,21 kr/år 
 
Latrin 
Basutbud om 3 kärl  821,56 kr  
Fler kärl   290 kr per styck 
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Särskilda avgifter 
Tillägg  

Tillägg för längre avstånd samt låsta utrymmen 

Gångtillägg  52 ggr/år 
kronor 

26 ggr/år 
kronor 

Säck    5 - 10 m 200,00 200,00 

 11 - 20 m 200,00 200,00 

Kärl   5 - 10 m 200,00 200,00 

 11 - 20 m 200,00 200,00 

Låsta dörrar    1 – 3 st 366,49 183,26 

Låsta dörrar  Från 4:e 5 000,00 5 000,00 

Uppehåll i hämtningen 
För av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden medgivet uppehåll uttages ingen taxa. 

Förlängt hämtningsintervall vid hemkompostering 
Reducering av grundavgift erhålles ej utan gäller endast för hämtning och 
behandlingsavgiften.  
Följande gäller: 

Volym 12 ggr/år 
kronor 

80 l 261,05 

140 l 522,09 

Gemensamt kärl 
Reducering av grundavgift erhålles ej utan gäller endast för hämtning och behandlings-
avgiften, vilken divideras med antal berörda fastighetsägare. Kräver tillstånd av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Felsorteringsavgift  
För kärl som efter påpekande inte är godtagbart sorterat utgår en avgift på 306 kr per 
kärl. Om felsorteringen fortsätter ändras abonnemanget till Blandat hushållsavfall. 

Budning 
För separat hämtning (budning) uttages en avgift enligt nedan: 

Kärl Villor, flerfamiljshus 
verksamheter, 

fritidsboende och 
småbåtshamnar 

kronor 

Kärl 250,00 

För hämtning av löst avfall (grovavfall) uttages en avgift om 474,45 kr/m3. 
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Byte av kärl 
När abonnenten påkallar byte av kärlstorlek utgår en avgift enligt nedan: 

Kärl Villor, flerfamiljshus 
verksamheter, 

fritidsboende och 
småbåtshamnar 

kronor 

Kärl 300,00 

Felaktigt abonnemang 
Behållarvolymen skall vara tilltagen så att avfallet ryms i abonnerade behållare även vid 
större helger. Om behållarvolymen vid fastigheten vid upprepade tillfällen visar sig 
otillräcklig med påföljden att löst avfall ligger utanför behållaren, alternativt behållaren är 
överfull, utgår en tilläggsavgift med 350,00 kr per kärl och gång. 

Speciella förhållanden  
För tjänster som inte är taxesatta, eller där speciella förhållanden råder, fastställs en 
avgift från fall till fall med ledning av en timkostnad på 827,95 kr och i relation till övriga 
taxor. (MB kap 27 § 6) 

Påminnelseavgift 
Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan tillkommer en påminnelse-
avgift på 100 kr samt dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle 
ha skett.  
Om betalning ändå inte sker, går ärendet vidare till inkasso.  
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Datum Dnr

2021-01-04 KS.2020.91

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

Taxa för slamtömning

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1) Föreslagna grunder för taxa för slamtömning fastställs

2) Föreslagna avgifter inom taxan för slamtömning fastställs

3) Oxelö Energi ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan

2. Sammanfattning

Nyköpings kommun har tidigare skött slamtömning, för Oxelösunds kommun räkning, åt
fastighetsägare i kommunen. I samband med byte av fordon avsade sig Nyköpings
kommun uppdraget, varpå Oxelö Energi tillsammans med Foria löste detta åt berörda
fastighetsägare under 2020 med stöd av Nyköping kommuns beslutade taxa. Inför 2021
behöver Oxelösunds kommun införa en egen taxa för denna tjänst.

Slamtömningen av fastighetsägares brunnar inryms inom Oxelö Energis
renhållningsuppdrag. Uppdraget utförs till självkostnad och ska inte generera varken ett
över- eller underskott.

Oxelö Energi har utarbetat förslag till grund för taxa för slamtömning samt avgifter inom
taxan för 2021.Förslaget följer hur andra kommuner konstruerat sin taxa och hur
entreprenörerna tar betalt för tjänster samt med mål att schemalagda turer ska väljas.

Oxelö Energi föreslår att grunderna för taxa för slamtömning fastställs samt att Oxelö
Energi ges i uppdrag att årligen fastställa avgiftsnivåerna inom taxan. Oxelö Energi
föreslår vidare att avgifterna inom taxan 2021 fastställs.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra eller tillägga.

Johan Persson Niklas Thelin
Kommunchef säkerhetsstrateg/utredare

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen 2021-01-04

Bilaga, OEAB 2021-01-04;
Förslag till införande av slamtömningstaxa 2021
Förslag till avgifter inom slamtömningstaxan 2021

Beslut till:
VD Oxelö Energi AB (FÅ)
Utredare kommunstyrelseförvaltningen (FK)

mailto:niklas.telin@oxelosund.se
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Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr 
Oxelö Energi AB 
613 81  Oxelösund 

Sjögatan 28 0155-380 00 (vx) www.oxeloenergi.se 556070-9429 
0155-325 75 (fax) kundcenter@oxelosund.se 
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VD 
Per Koman Alm 
Telefon 070-5261566   
    
  

 
Kommunfullmäktige för beslut  

 

Förslag på införande av en slamtömningstaxa till år 
2021. 
 
Bakgrund 
Nyköpings kommun har tidigare skött detta uppdrag åt Oxelösunds kommun. I 
samband med byte av fordon avsa sig Nyköpings kommun uppdrag och Oxelö 
Energi tillsammans med Foria löste detta åt berörda fastighetsägare under 2020 
med stöd av Nyköpings kommuns beslutade taxa.  
Inför 2021 behöver Oxelösunds kommun införa en egen taxa för denna tjänst.  
 
Uppdraget 
Slamtömningen av fastighetsägares brunnar inryms inom uppdraget med 
renhållningen med en egen taxa. Oxelö Energi har avtal med Foria som utför 
slamtömningarna. Under 2020 har ca 100 fastighetsägare utnyttjar denna tjänst. 
För varje år minskar antalet slambrunnar i takt med att VA nätet byggs ut och 
anläggningar skrotas. Som exempel kommer flera anläggningar att försvinna i 
Granliden och Brasstorp, som nu inryms inom VA området. 
Uppdraget utförs till självkostnad och skall inte generera varken ett över- eller 
underskott.  
Anledningen till att detta uppdrag hamnar inom renhållningsuppdraget beror på 
att fastigheterna som utnyttjar tjänsten finns utanför kommunens VA område och 
därmed förhindrar VA organisationen att utföra uppdraget.   
  
Taxan 
Föreslagen taxa följer hur andra kommuner konstruerat sin taxa och hur 
entreprenörerna tar betalt för tjänster samt med mål att schemalagda turer skall 
väljas.  
 
Föreslagen taxa se bilaga. 
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Datum   
2021-01-04   

 
 
 
Jämförelse av taxan för 3 m3 tömning med andra orter 
 

 
Schema = en inplanerad tömning. Bud/3 dagar = ett avrop med en tömning som 
behöver ske inom tre arbetsdagar. Jour/akut = brådskande tömning med kort 
framförhållning.  
 
Jämförelse av taxan för 6 m3 tömning  
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Datum   
2021-01-04   

 
 
 
 
Förslag till beslut 
Att fullmäktige godkänner föreslagen slamtaxa och på förslag ger OEAB 
styrelse ett mandat att årligen fastställa slamtaxan.   
 
 
Per Koman Alm 
VD Oxelö Energi AB    
 
 
 
 
 



Slam från enskilda avloppsanläggningar
I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter. Priser inklusive moms

Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank upp till 6 kbm

Volym, kbm Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning
Schemalagd inom 10 dagar inom 3 dagar

0-3 kbm
3-6 kbm

Avgift för tömning av slamavskiljare, minireningsverk eller sluten tank över 6 kbm

Tjänst Avgift, kr Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning
Schemalagd inom 10 dagar inom 3 dagar

Tömn.avg. per timme
Behandl per kbm

Avgift för tömning av köksbrunn

Tjänst Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning
samtidig tömning endast köksbrunn

Tömning av köksbrunn

Tilläggsavgift

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, 
minireningsverk, sluten tank eller fettavskiljare. Ordinarie avgifter tillkommer

Tjänst Avgift

Slangtillägg över 20 meter per på börjad 5 meterslängd. 
Vid slangdragning över 30 meter kan extrabemanning
komma att behövas, se avgift nedan

Framkörningsavgift då tömning inte har kunnat utföras
på grund av hinder, så kallad bomkörning 

Vid akut tömning inom 24 timmar under ordinarie
arbetstid debiteras en utryckningsavgift . Ordinarie
abonnemangstaxa för schemalagd tömning tillkommer

Vid akut tömning, eller annat arbete, under icke ordinarie
arbetstid.  Ordinarie abonnemangstaxa för schemalagd
tömning tillkommer

Extra bemanning. Tillämpas vid behov tex. vid lång
slangdragning, tunga lock och tryckspolning

Vid tömning av fördelningsbrunn då fordonet behöver
flyttas för att utföra tömning tas avgift ut

Ordinarie arbetstid är måndag-torsdag 6.30-15.30.
Fredag 6.30-13.00

Fettavfall

I angivna avgifter ingår slangdragning upp till 20 meter

Volym, kbm Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning Avgift kr per tömning
Schemalagd inom 10 dagar inom 3 dagar

0-1 kbm

Pris/kbm över 1 kbm 133 kr tillkommer

Särskilda avgifter

Administrativa avgifter

Typ av förändring Avgift per tillfälle

Vid ändring av abonnemang tex byte av 
behållare eller gemensam avfalls-
behållare gäller att ett byte av 
abonnemang per år får göras utan
avgift per byte och per behållare.

1000 1450 2611
1810 2260 3421

2260 3421
270 270 270

350 kr

SLAMTAXA 2021

440 kr per timme

230 kr

2 200 kr 2 700 kr 3 200 kr

500 kr per tillfälle

2000 kr per tillfälle

4600 kr per tillfälle 

275 1200

68 kr

1810
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Datum Dnr

2020-12-22 KS.2020.139

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

Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken
AB

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

1. Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB godkänns.

2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen ges i uppdrag att gemensamt för
Oxelösund kommun skriva under och ingå Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal.

3. Sammanfattning
Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) har under 2020 i styrelsen och i dialog med
företrädare för ägarna diskuterat framtida samarbetsformer kring Ostlänkenprojektet. Det
har i dessa diskussioner framkommit ett behov av fortsatt samarbete och erfarenhetsutbyte
kring projektet. Bedömningen från NÖAB är att bolaget fungerat väl som mötesplats i dessa
diskussioner.

Enligt nuvarande aktieägaravtal åtar sig parterna att besluta om att NÖAB ska träda i
likvidation på årsstämman år 2021. Regeringen har fattat beslut om utarbetandet av en ny
nationell infrastrukturplan för perioden 2022-2033 alternativt 2022-2037. Därför föreslår
NÖAB att bolagets aktieägaravtal förlängs fram till bolagsstämman 2024.
Kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom förslaget om förlängning.

3. Ärendet
Årsstämma i NÖAB för år 2021 ska hållas inom sex månader från utgången av
räkenskapsåret den 31 december dvs under första halvåret 2021. För att kunna genomföra
förlängning av likvidationspunkten fram till årsstämman 2024 måste således ändring av
aktieägaravtalet ske innan årsstämman år 2021 varför beslut i fullmäktige om att godkänna
ändring av aktieägaravtalet samt signering av Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal senast bör
ske den 26 februari 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2020-12-22

Missiv Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB

Nuvarande aktieägaravtal och bolagsordning

Tilläggsavtal 1 till aktieägaravtal



Tjänsteskrivelse 2(2)

Datum

2020-12-22 KS.2020.139

Johan Persson Christina Kleemo
Kommunchef Kommunsekreterare

Beslut till:
Nyköping-Östgötalänken AB (för kännedom)

Kommunstyrelsens ordförande (för åtgärd)

Kommunchefen (för åtgärd)
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Datum Dnr

2020-10-23 KS.2020.112

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
Thomas Hermansson

Kommunstyrelsen

Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund

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

Godkänna delårsrapporten

Sammanfattning
Revisorerna har granskat delårsrapporten för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund.

Revisorerna finner att rapporten i all väsentlighet är upprättad i enlighet med lagens krav
och god redovisningssed. Prognosen visar att förbundet kommer att uppnå en ekonomi i
balans. Revisionen finner det även troligt att förbundet kommer att nå de finansiella målen
likväl som verksamhetsmålen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Nyköping Oxelösunds Vattenverksförbund delårsbokslut 2020

Utlåtande

Revisionsrapport

Johan Persson Thomas Hermansson
Kommunchef Kommunsekreterare/kanslichef

Beslut till:
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund (FK)

Nyköpings kommun (FK)
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Direktionen för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund av år 1960 org nr 222000–
0182 lämnar härmed följande berättelse över förvaltningen de första åtta månaderna 
av räkenskapsåret 2020.

DIREKTIONEN (styrelsen)
Direktionen har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och 
utgörs av följande ledamöter

för Nyköping 

Ordinarie Ersättare
Carl-Åke Andersson (S) Ordförande Ylva Franzén   (MP) 
Linda Forså (S) Eva Andersson (C)
Tommy Jonsson (M) Lars Lundqvist  (KD

för Oxelösund
Tommy Karlsson (S) vice Ordförande Inge Ståhlgren     (S)
Stefan Andersson (M) t.o.m  20190515 Tapio Helminen   (M) t.o.m 2090515
Tapio Helminen (M) fr.om. 20190515 Stefan Andersson(M) fr.om.20190515 to m191211

Bengt Björkhage(M) fr.om 20191211

Revisorer har utsetts av kommunernas fullmäktige för 20190101 – 20221231 och 
utgörs av

för Nyköping

Ordinarie Ersättare
Göran Silfverling (L) Christer Gustavsson (S)

för Oxelösund

Ordinarie Ersättare
Eva Asthage (M) Mayvor Lundberg (S)

Direktionen har haft möten enligt plan, förutom aprilmötet med studieresa till Gotland som 
ställdes in på grund av rådande omständighet med virus Covid 19. Deltagare har kunnat 
delta vid möten via skype.

ARBETSORGANISATION

Genom avtal med Nyköpings kommun har personal och administrativa funktioner 
tillhandahållits i form av verksamhetschef, ekonom, registrator och sekreterare.
Driftansvarig och Driftpersonal har tillhandahållits av Nyköping vatten.

Nyköpings kommun har haft bekymmer med att leverera personella resurser enligt avtal, 
vilket medför att en del av NOVFs planerade investeringar kan komma att skjutas framåt i 
tiden. 
NOVF har under våren sett över möjligheter att anställa egen personal och köpa tjänster 
utanför kommunen. Rekryteringar kommer att pågå under hösten.
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Lönehantering, ekonomi- och kassafunktion har utförts av kommunledningskontoret i 
Nyköpings kommun fram till den 1/9. 

Ny ekonomi- och löneleverantör har upphandlats from 1/9.

Tidigare verksamhetschef som varit inhyrd från kommunen är från den 1/9 anställd som 
Förbundsdirektör av NOVF. 

VERKSAMHET
Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund har försörjt Oxelösunds kommun, 
Nyköpings tätort, Buskhyttan, Enstaberga, Jönåker, Nävekvarn, Sjösa, Skavsta, 
Stigtomta, Svalsta, Vrena samt några enskilda abonnenter med dricksvatten från 
Högåsens vattenverk. Även några råvattenkunder finns.

Ökad leveranssäkerhet
Undersökningar för ny reservvattentäkt pågår genom att avtal tecknats med fastighetsägaren 
under våren och samråd med Länsstyrelsen har hållits. Underlag gällande undersökningarna 
är under framtagande för att kunna skicka in en ansökan till Mark och Miljödomstolen senare 
under hösten. 

Förslag på reningsprocesser har tagits farm under våren och försök planeras starta hösten 
under 2020, när NOVF säkrat upp resurser som kan arbeta med försöken. 

Anläggning av ny råvattenledning är igång sedan augusti. 

Ny lågreservoar och ny sugledning planeras vidare och byggstart planeras efter att ny 
råvattenledning är anlagd.

Redovisning från Investeringsplanen 2020

Sandtvätt
Provkörning har pågått under våren. Under kommande år planeras en inkörning av resurser 
till sandtvättsanläggningen.  

Underhållsåtgärder 2020

Gamla brunnar har tagits ur drift och tagits bort. Silar i silstationen har förnyats. 
Fastigheten på Högåsen har fått en genomgång med bland annat fönstermålning i 
samband med att NOVF hade sommarpraktikanter via Nyköpings kommun. 
Anläggningen vid Väderbrunn har fått väggar och tak renoverade och målade.
Under hösten planeras byte av Transformator stationen i Fyrsjö.

Flera av investeringarna som NOVF står inför är långa projekt där många faktorer 
spelar in. Det är därför svårt att flera år i förväg planera in exakt vilket år det kan vara 
färdigställt. Det krävs en ökad personalstyrka till de utredningar som behöver göras för 
att hålla tidplanen. NOVF planerar att gå ut med ansökan om utredningspersonal 
under hösten 2020.
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Fel! Ogiltig länk.Fel! Ogiltig länk.

Framtid
Både torka och skyfall är händelser som inträffar runtomkring oss och kan påverka 
vattenkvaliteten och vattentillgången. Verksamheten ser inget kortsiktigt problem med 
låga nivåer i Yngaren. Grundvattennivåerna mäts genom grundvattenrör för att 
upptäcka större förändringar. Samarbete sker med de båda kommunerna där en lokal 
nödvattenplan är under framtagande. Det pågår även ett arbete på regional nivå i 
samarbete med Länsstyrelsen, vattenleverantörer och kommuner i regionen. Arbetet 
ska utmynna i en regional vattenförsörjningsplan och ingår i EU:s mål för 
vattendirektivet. 

Direktionen har ett aktivt säkerhetstänk och verksamheten kommer att fortsätta 
utvecklas för att minimera risker för avsiktliga och oavsiktliga händelser. 

Arbetet med att lokalisera en reservvattentäkt kommer att fortsätta. Det är ett 
långsiktigt arbete som kommer att ta flera år att förverkliga även efter att vi hittat ett 
lämpligt uttagsområde.  Olika alternativ för en reservvattentäkt kommer att utredas. 
Reservvattentäkt med grundvatten och konstgjord infiltration är huvudspåret men 
verksamheten kommer fortsätta lyfta frågan gällande möjligheter för inducerad 
infiltration och ytvattenverk. 

En ändamålsenlig användning av vattenverksbyggnaden planeras vidare, rensning 
och sortering pågår samt arkivering av äldre material. 

Inom 8 – 10 år planeras förnyelse av minst 50 % av överföringsledningarna.

NOVF ser ett utökat lånebehov under 2021 för att täcka kommande 
investeringar för ny råvattenledning och ny lågreservoar.

MÅL OCH UPPFÖLJNING
Uppdraget för Nyköping-Oxelösunds Vattenverksförbund är att:

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

Målen för NOVF 2020 är:
MÅL Aktivitet Uppföljning Kommentar
God ekonomisk 
hushållning

Hållbar ekonomi

Resultat följer 
budget

100% 
egenfinansiering 
av driftskostnader

Kostnadseffektiv 
verksamhet

Resultaträkning i 
årsbokslut

Vattenavgifterna 
ska finansiera 
driftkostnaderna

Total 
kostnad/levererat 
vatten ska inte 
överstiga 5 kr/m3

Följs upp vid 
årsbokslut.

Delårs 
uppföljningen 
visar att målen 
hålls likaså 
prognosen för 
2020

Prognosen för 
2020 hålls
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God vatten-
kvalité

Utveckling av 
vattenprovtagning

Årsredovisning Följs upp vid 
årets slut 

Ökad leverans- 
säkerhet

Etablera 
reservvattentäkt

Förnyelse 
huvudvattenlednin
gar

Rapportering till 
direktionen om 
fortlöpande arbete

Förnyelse av 
huvudvattenleding
ar planeras att i 
genomsnitt förnya 
2% år 

Målet uppfyllt.

Målet uppfyllt
Ny 
råvattenledning 
har påbörjats och  
utredning pågår 
enligt 
förnyelseplan

Framtidsplanerin 
g/Utveckling av 
mål

Direktionsdag Årsredovisning Följs upp vid 
årsbokslut

Underhållsplan Planerade arbeten 
utförs

Rapportering till 
direktionen

Målet uppfyllt. 

Investeringsplan Utredningar utförs 
så att planen kan 
följas

Rapportering till 
Direktionen

Målet är uppfyllt

God ekonomisk hushållning
Det övergripande målet för kommunala verksamheter är ”god ekonomisk hushållning”. NOVF 
har under våren arbetat med de mål och ekonomisk planering för de projekt som ligger i 
budgetplanen.

God vattenkvalitet
Kemisk och biologisk status analyseras enligt provtagningsplan och är godkända enligt 
Livsmedelsverkets regelverk. Justeringar av planen har meddelats till 
Livsmedelsenheten, under våren 2020.

Ökad leveranssäkerhet
Fortsatt utredning för etablering av reservvattentäkt pågår enligt plan. 
Utredning gällande lågreservoar och ny infiltrationsyta pågår.
Ledningsförnyelse sker enligt plan, under 2020 pågick utredning för framtagande av underlag 
till Fyrsjöledningen. 

Utveckling av mål 
Direktionsdag med fokus på verksamhet 2020 hölls i mars.

Underhållsplan
Arbeten och uppföljningar pågår enligt plan

NYCKELTAL
Nyckeltal 2017-08-31 2018-08-31 2019-08-31 2020-08-31 Prognos 

2020-12-31
Levererat dricksvatten till Nyköping, m3 2 230 460 2 314 480 2 202 767 2 226 790 3 400 000
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Levererat dricksvatten till Oxelösund, 
m3

885 440 982 030 970 560 970 410 1 400 000

Elkostnad/m3 levererat dricksvatten, 
kr/m3

0,52 0,70 0,48 0,58 0,81

Energiförbrukning för produktion, kWh 2 027 934 2 745 702 2 014 932 1 837 968 3 100 000
Energikostnad för produktionen, kr 1 607 833 2 320 803 1 525 102 1 857 396 3 000 000
Energiförbrukning/levererad m3 dricks-
vatten, kWh/m3

0,65 0,83 0,63 0,57 0,65

Soliditet i %. Eget kapital i förhållande 
till totala tillgångar

36 49 56 57 48

RESULTATRÄKNING
Utfall
Delårets utfall visar att det egna kapitalet har ökat med ca 4,6 mnkr på grund av det tillika 
positiva resultatet i delåret.

Det positiva delårsresultatet är en följd av de ökade intäkterna i och med avgiftsökningen år 
2017 till 5 kr/m3. 
Kostnaderna fram till delåret har varit något lägre mot budget för den löpande 
verksamheten. Det beror främst på att några av de planerade utredningskostnaderna och 
underhållsarbetena kommer senare i höst. 

Den ekonomiska strategin för en ekonomiskt hållbar verksamhet bygger på att ha en 
driftsekonomi som täcker kostnader för de förstudier och utredningar som krävs för 
kommande investeringar. NOVF står inför ett behov att bygga ut reningsprocessen för att 
klara kraven ur livsmedelssynpunkt och ur miljösynpunkt driva en för framtiden hållbar 
anläggning.
Likaså behöver NOVF bygga upp en hållbar ekonomi för att klara amorteringar på de lån 
som finns och som kommer att behövas framöver. 

Finanskostnaderna är lägre än budget då ränteläget är lägre än budgeterat för lånet till 
kommunen på 20 mnkr.

Helårsprognos
Intäkterna är enligt budget då kommunerna har förbrukat den mängd vatten som var 
planerad i budget. Över åren kan variationerna på lägre och högre uttag vara svåra att 
förutse. 

Räntorna förväntas fortsätta ligga lägre än budget.

Helårsprognosen för 2020 på ca + 3,5 mnkr planeras att ombokas i eget kapital för 
kommande investeringsprojekt avseende bland andra ny reningsprocess. Utredning pågår 
för detta och kommer att fortsätta utredas under planperioden.

Balanskravsresultatet uppnås utifrån helårsprognosen. Inga justeringar för reavinster 
kommer att göras.    

Balanskravsresultat 2020-08-31
Årets resultat enl RR 4 555
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Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med 
god ekonomisk hushållning, 0
Realisationsförluster till följd av försäljning som står i 
överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper, och 0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper. 0
Summa Balanskravsresultat 4 555

Nyköping/Oxelösund 2020-09-17

Carl-Åke Andersson Tommy Karlsson

Linda Forså

Tapio Helminen
Tommy Jonsson

Budget och prognos 
Utfall     

2020-08-31 Budget 2020 Prognos 
2020

VERKSAMHETENS INTÄKTER   

Försäljning vatten 16 201 24 070 24 200

VERKSAMHETENS KOSTNADER   

Produktion -9 011 -14 500 -14 800
Driftprojekt -617 -3 000 -2 600
Avskrivningar -1 864 -4 000 -3 000

  
FINANSIELLA INTÄKTER 0 0 0

  
FINANSIELLA KOSTNADER -154 -850 -300

  
ÅRETS RESULTAT 4 555 1 720 3 500
Avsättning av resultat till ny 
reningsprocess                     -4 555 -1 720 -3 500

TOTALT 0 0 0
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RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr Not 2020-08-31 2019-08-31
 

Verksamhetens intäkter 1 16 201 16 160

Verksamhetens kostnader 2 -9 628 -8 148

Avskrivningar -1 864 -1 989

Verksamhetens nettokostnader 4 709 6 023

 

Finansiella intäkter 0 0

Finansiella kostnader -154 -161

Resultat före extraordinära poster 4 555 5 862

 

Extraordinära intäkter/kostnader - -

Årets resultat 4 555 5 862

Balanskravsjusteringar 0 0
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Årets resultat efter balanskravsjusteringar 4 555 5 862

BALANSRÄKNING  
Belopp i Tkr Not 2020-08-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR  

Anläggningstillgångar  

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader, mark och markanläggningar 3 49 480 48 492

Inventarier 4 6 215 6 741

Summa anläggningstillgångar 55 695 55 233

 

Omsättningstillgångar  
Fordringar 5 505 15 533

Kassa och bank 19 258 6 193

Summa omsättningstillgångar 19 763 21 726

 

SUMMA TILLGÅNGAR 75 458 76 959
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EGET KAPITAL OCH SKULDER  

Eget kapital 6  
Ingående eget kapital 38 264 32 578

Årets resultat 4 555 5 686

Summa eget kapital 42 819 38 264

 

Skulder  

Långfristiga skulder 7 20 000 20 000

Nyköpings Kommun (Koncernkontokredit) 8 0 0

Kortfristiga skulder 9 12 639 18 695

Summa skulder 32 639 38 695

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 75 458 76 959

 

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning, 
rekommendationer från Svenska kommunförbundet och Rådet för kommunal redovisning 
vilket bl.a. innebär att: 

Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Komponentredovisning av anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 vid av 
byggnader, markanläggningar, tekniska anläggningar och inventarier, utifrån RKR-R4 
Materiella anläggningstillgångar. 

Det innebär att i anläggningen ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån 
bedömning av faktisk nyttjandetid. Modellen används även på befintliga anläggningar vid 
återanskaffning och vid tillkommande komponenter.

Effekten på kommande års – avskrivningskostnad från den nya principen bör bli en 
minskade kostnad. Komponentredovisning tillämpas på 
investeringar/anläggningstillgångar som tagits i bruk historiskt. 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
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Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
 - En investering klassificeras som en anläggningstillgång när den har en ekonomisk 
livslängd på minst tre år och en totalkostnad på lägst 20 tkr. Anläggningstillgångar 
redovisas till bokförda värden d v s anskaffningstillgångar minus verkställda avskrivningar 
och nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs normalt för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. På tillgångar i form 
av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Omprövning av nyttjandeperioden 
sker om det finns omständigheter som gör att det är nödvändigt, till exempel 
verksamhetsförändringar och teknikskiften.

Från och med 2019 tillämpas komponentavskrivning, modellen används även på befintliga 
anläggningar vid återanskaffning och vid tillkommande komponenter. I tabell framgår 
intervall för nu tillämpade avskrivningstider samt kommunens rekommenderade 
avskrivningstider vad avser befintliga anläggningar, anskaffade till och med 2020.

Avskrivningstider Anläggningar (år) 2020 2019
Byggnad
    - Stomme 50 50
     - El 10 10
Markanläggning 40-70 40-70
Inventarier 5-20 5-20

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med tillägg för 
värdehöjande investeringar och med avdrag för planmässiga avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar.

Komponentredovisning av anläggningstillgångar utifrån RKR-R4 Materiella 
anläggningstillgångar tillämpas från och med 2019 för byggnader, markanläggningar, 
inventarier och tekniska anläggningar vid nyanskaffning. Det innebär att i anläggningen 
ingående komponenter ges olika avskrivningstid utifrån bedömning av faktisk nyttjandetid. 
Modellen används även på befintliga anläggningar och vid tillkommande komponenter. 
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NOTER 2020-08-31 2019-08-31

 
Not 1 - Verksamhetens intäkter  

Va-intäkter 16 000 16 000

Övriga rörelseintäkter 201 160

Verksamhetens intäkter 16 201 16 160

 
Not 2 - Verksamhetens kostnader 2020-08-31 2019-08-31

Energikostnader -1 890 -1 561

Övriga externa kostnader -4 688 -3 876

Kostnader för personal (Inhyrd fr Nyk kom) -2 358 -2 192

Vattenverkschef -600 -405

Styrelse- & Årsarvode inkl arb.giv.avg -92 -114

Verksamhetens kostnader -9 628 -8 148

Not 3 - Byggnader och mark, mark-
anläggningar 2020-08-31 2019-12-31

Byggnader  
Ingående anskaffningsvärde 11 051 11 051

Årets investering 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde 11 051 11 051
 

Ingående avskrivningar -3 518 -2 954

Årets avskrivning enligt plan -376 -564

Ackumulerade avskrivningar -3 894 -3 518

Bokfört värde byggnader 7 157 7 533

 
Mark  
Ingående anskaffningsvärde 492 492

Årets investering 0 0

Ackumulerat anskaffningsvärde 492 492

Bokfört värde mark 492 492
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Markanläggning 2020-08-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 66 242 63 350

Årets investering 2 325 4 500

Försäljningar/ Utrangeringar - -

Omklassificering - -1 608

Ackumulerat anskaffningsvärde 68 567 66 242
 

Ingående avskrivningar -25 775 -24 333

Årets avskrivning enligt plan -961 -1 442

Försäljningar/ Utrangeringar 0 0

Ackumulerade avskrivningar -26 736 -25 775

Bokfört värde markanläggning 41 831 40 467

 

SUMMA Byggnader, mark och markanläggningar 49 480 48 492

Not 4 - Inventarier 2020-08-31 2019-12-31

Inventarier  

Ingående anskaffningsvärde 17 825 15 721

Årets investering 0 496

Försäljningar/ Utrangeringar - -

Omklassificering - 1 608

Ackumulerat anskaffningsvärde 17 825 17 825
  
Ingående avskrivningar -11 084 -10 238

Årets avskrivning enligt plan -526 -846

Försäljningar/ Utrangeringar - -

Ackumulerade avskrivningar -11 610 -11 084

SUMMA Inventarier 6 215 6 741
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Not 5 - Omsättningstillgångar 2020-08-31 2019-12-31

Kundfordringar 0 15 057

Redovisning moms 265 0

Upplupna intäkter/ förutbetalda kostnader 238 476

Övrigt 2 0

SUMMA Fordringar 505 15 533

 
Not 6 - Eget Kapital 2020-08-31 2019-12-31

Ingående eget kapital 38 264 32 578

Årets resultat 4 555 5 686

SUMMA Eget kapital 42 819 38 264

 
Not 7- Långfristiga skulder 2020-08-31 2019-12-31

Nyköpings kommun 20 000 20 000

Nyköpings Kommun (koncernkontokredit)  0 0

SUMMA Långfristiga skulder 20 000 20 000

 
Not 8 - Nyköpings Kommun 
(koncernkontokredit) 2020-08-31 2019-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår 
till  17 000 17 000

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

 
Not 9 - Kortfristiga skulder 2020-08-31 2019-12-31

Leverantörsskulder 796 749

Upplupna kostnader 3 838 1 559

Förutbetalda intäkter 8 000 0

Utgående moms 0 2 617

Skatter 4 4

Interimsskuld IOF 0 13 765

SUMMA Kortfristiga skulder 12 639 18 695
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Investeringsplan 2020-2030

Tkr IB 2020 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Årligt lånebehov enligt Investeringsplan 20 000 20 000 10 000 15 000 70 000 35 000 0 20 000 0 20 000 0 5 000
Summa lånebehov enl investeringsplan 40 000 50 000 65 000 135 000 170 000 170 000 190 000 190 000 210 000 210 000 215 000

2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030
Intäkter 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000
Övriga intäkter 70 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190
Summa intäkter 24 070 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190 24 190

Årliga kostnader exkl avskrivningar -17 500 -17 333 -16 700 -17 034 -17 375 -17 722 -18 077 -18 438 -18 807 -19 183 -19 567
Indexberäkning kostnader 2% -334 -341 -347 -354 -362 -369 -376 -384 -391
Årliga avskrivningar -4 000 -3 760 -3 960 -3 960 -5 360 -6 060 -6 060 -6 460 -6 460 -6 860 -6 860
Nedskrivningar -850
Summa ränta -850 -715 -1 125 -2 700 -3 400 -3 400 -3 800 -3 800 -4 200 -4 200 -4 300
Summa kostnader -22 350 -21 808 -22 969 -24 035 -26 482 -27 537 -28 298 -29 067 -29 843 -30 627 -31 118

Vinst/förlust Ej index 1 720 2 382 1 221 155 -2 292 -3 347 -4 108 -4 877 -5 653 -6 437 -6 928
Balanserad vinst/förlust 38 265 39 985 42 367 43 588 43 743 41 451 38 104 33 996 29 119 23 466 17 030
Summa EK 39 985 42 367 43 588 43 743 41 451 38 104 33 996 29 119 23 466 17 030 10 102

Vinst/förlust efter index 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Tot EK 39 985 42 367 43 588 43 743 41 451 38 104 33 996 29 119 23 466 17 030 10 102

Räntesats 1,3% t o m 2022, fr o m 2023 2% i snitt 
Avskrivningar 2% 2%
Indexberäkning kostnader 2%
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NOVF
NYKOPING-OXELOSUNDS
VATTENVERKSFORBUND

Revisorerna 2020-t0-16

Kommunfullmtiktige i
Nykripings kommun
Oxelcisunds kommun

Utlitande avseende delflrsrapport 2020-08-31

Revisorerna skall beddma om resultatet i delirsrapporten iir ftirenligt med de mil ftir den
ekonomiska ftirvaltningen som beslutats om i irsbudgeten och flerirsplanen.

Vi har civersiktligt granskat Nykdping-Oxelosunds Vattenverksforbunds del&rsrapport per
2020-08-31. En <jversiktlig granskning iir viisentligt begriinsad och inriktad pi analys och
mindre pi detaljgranskning. Granskningsresultatet framgar av bifogad revisionsrapport som
utarbetats av PwC.

Den prognos som liimnas i delarsrapporten visar att Vattenverksftirbundet beriiknas klara ett
positivt resultat under 2020.

Revisorerna bediimer att

Delirsrapporten i allt v6sentligt iir uppriittad i enlighet med lagens krav och god

redovisningssed i <ivrigt. Noterna bor utvecklas frtimst avseende

redovi sningsprinciperna.

Prognosen i ftirvaltningsberiittelsen ft)r det ekonomiska utfallet under 2020 visar att
Nykriping-Oxelosunds Vattenverksft)rbund kommer att uppn& ekonomisk balans.

Nykdping-Oxelosunds Vattenverksftirbund har uppriittat finansiella mil och mil ftir
verksamheten som syftar till god ekonomisk hushillning. Utifrin del&rsrapporten gor
revisorerna beddmningen att ftirbundet troligen kommer att nA de finansiella milen.

Milen ftir verksamheten bedoms ftir perioden i delarsrapporten avseende fyra av

milen. Milen avseende vattenkvalit6 och framtidsplanering/utveckling av m&l

kommer att ftiljas upp vid irsbokslut och n&gon prognos liimnas inte. F<irbundet

beddmer att de mil som redovisas iir uppn6dda. Vi beddmer att det iir mrijligt ftir
ftirbundet att ni verksamhetens m6l lor god ekonomisk hushillning under 2020 ftr de

mil som redovisas i del&rsrapporten, medan nigon beddmning inte kan gdras ftir
milen avseende vattenkvalit6 och framtidsplanering/utveckling av m6l.
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Sammanfattning
PwC har pi uppdrag av Nykopingoxel6sunds vattenverksfdrbunds fortroendevalda

revisorer oversiktligt granskat forbundets del6rsrapport for perioden 2O2O-01-O1 - 2020-

08-31. Uppdraget ingir som en obligatorisk del av revisionsplanen f0r ir 2020.

Med utgAngspunkt fran stallda revisionsfr6gor lamnas foljande sammanfattande

revisionella bedomning per revisionsfrAga:

Revisionsfriga Kommentar

Har delarsrapporten
upprattats enligt
lagens krav och god
redovisningssed?

Ar resultaten i

delarsrapporten
f6renliga med de av
fullmdktige
faststallda malen for
god ekonomisk
hush6llning, d.v.s.
finns fOrutsattningar
att malen kommer att
uppnAs?

Uppfyllt

lnga vasentliga
avvikelser avseende
lagens krav och god
redovisningssed har
noterats i den
6versiktliga
granskningen.

Delvis uppfyllt

De finansiella mAlen
beddms uppnis
utifran lemnad
prognos samt
bedomning i

delarsrapporten.

De m6l for
verksamheten som
prognos for iret
redovisas for bedoms
som uppfyllda.
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Inledning
Bakgrund

Medlemskommunernas fullmdktige ska behandla minst en delArsrapport per Ar. I

samband med fullmdktiges behandling av del6rsrapporten ska dven f6rbundets
revisorer beddma resultatet i del6rsrapporten. Denna granskning utg6r underlag fdr det
utlAtande som revisorerna ska l5mna till medlemskommunernas fullmdktige.

Delirsrapporten ska omfatta en period av minst hdlften och hdgst tvi tredjedelar av
rdkenskapsiret och den ska innehilla en dversiktlig redogdrelse fdr utvecklingen av
fdrbundets verksamhet och resultat sedan f6regAende rdkenskapsirs utgAng.

Revisionsobjekt dr direktionen som iir ansvarig fdr delirsrapportens upprdttande. V6rt
ansvar dr att granska delirsrapporten utifrAn god sed.

Syfte och Revisionsfrigor

G ranskn i n gen ska besvara fdljand e revisionsfrigor:

o Har delArsrapporten upprdttats enligt lagens krav och god redovisningssed?

o Ar resultaten i delirsrapporten forenliga med de av direktionen faststdllda mAlen f6r
god ekonomisk hushillning, d.v.s. finns fdrutsdttningar att m6len kommer att
uppnAs?

AvgrHnsning och Metod

Granskningen av delArsrapporten omfattar:

o Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delArsrapporten per 2020-08-31,

o FOrvaltningsberdttelsens innehill,

o Hur fdrbundet redovisar hur vdl det prognostiserade resultatet dr fdrenligt med

mAlen f6r god ekonomisk hushillning (finansiella och verksamhetsmdssiga mAl).

Granskningen utgAr fr6n Vdgledning 4, Granskning av delArsrapport, utgiven av

Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som dr ansvariga fdr delArsrapportens

upprdttande.

En Oversiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jdmfdrt med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

revisionssed i dvrigt har. Detta PM dr skrivet i awikelseform och omfattar vAra mest

vdsentliga iakttagelser och bed6mningar.

Den granskade delirsrapporten faststdlldes av direktionen 2020-09-17 och ldmnas

ddrefter 6ver till med lemskommunernas fullmdktige.

Rapportens innehAll har sakgranskats av fdrbundsdirektdr och controller

-l*pr4/c
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Iakttagelser och bedomningar

Den upprSttade delersrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet f6r
perioden uppg6r till 4 555 tkr. Direktionen har dverlamnat rapporten inom lagstadgad tid
till medlemskommunernas fullmektige.

Fdrbundet avviker mot god sed avseende att redovisningsprinciperna ska vara not enligt
RKR R17 samt vissa uppgifter som ska ingA.

Grundat p6 vdr 6versikfliga granskning har det inte kommit fram nagra omstandigheter
som ger oss anredning att anse att derersbokslutet f6r 2020 inte, i a[t vasenfligt, ar
upprattad ienlighet med lagens krav och god redovisningssed icivrigt.

Noterna bor utveckras s6 kommentarer om sasongsvariationer eler cykriska effekter
som har pdverkan p5 verksamheten framgAr. Redovisningsprinciperna ska var not.
Avskrivningstiderna ska framgd vid respektive tillg6ng.

Bedomningen i delarsrapporten Ar att balanskravet kommer att uppfyllas f6r Ar 2020.

Direktionen har faststdlt ett mardokument for perioden 202o innehalande ett antarfinansiella mdl och verksamhetsmAL

I del6rsrapporten g6rs en avstamning mot irsprognosen avseende forbundets
finansiella och verksamhetsmassiga m6l som fasLtaltts i budget 2020.

Av- redovisningen framg.r att fcirbundets m6r for hdrbar ekonomi beraknas uppnisutifrdn prognosen for resurtatet. M6ret avseende god ekonomisk hushilning d.v.s. attresultatet f.rjer budget f6rjs upp vid drsredovisnin-gen Redovisningen av prognosen irapporten innebdr att meret kommer att nas dd resurtatet forvantas .verstiga budget.Detta framgar ocksd vid redovisningen av m6let f6r egenfinanslering.

Av redovisningen framgar att samfliga finansiella mal prognostiseras att uppfyllas.

I del6rsrapporten g6rs en uppfdrjning av samfliga verksamhetsmaren utom avseendeframtidsplanering/utveckring av mar samt mireiom god vattenkvarit6 som f6rjs upp iarsredovisningen. Redovisningen g6rs utifrdn progro, f6r herarsutfaret men anges somuppfyllt frir fyra av sex mil.

}
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BedOmning

Grundat pA vAr dversiktliga granskning av delirsrapportens iterrapportering har det inte
kommit fram nAgra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara fOrenligt f6renligt med de finansiella mAl som
fullmdktige faststdllt i budget 2020.

Grundat p6 v6r dversiktliga granskning av del6rsrapportens 6terrapportering har det inte
kommit fram n6gra omstdndigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis fdrenligt med de verksamhetsmil som
direktionen faststdllt i budget 2020.

2020-10-13

ko
Annika Hansson,
Uppdragsledare och
granskningsansvarig

De113 ragoo[har upprdttats av ohrlings Pricewaterhousecoopers AB (org nr 55602g€740) (pwc) p6 uppdragav Nykdpingsoxelosunds vattenverksforbund enligt de villkor och underde-fdrutsdttninga, som t amja, auprojektplan frdn den 2020-09-09. PwC ansvarar inte utan sdrskilt 6tagande, gentemot annan som tar del av ochforlitar sig p6 hela eller delar av denna rapport.

}
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Kommunstyrelseförvaltningen 
Magnus Petersson   
0155-382 24  
 

Kommunstyrelsen 
 
 

  

 
Fördelning bidrag sjuklön  
 

1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Föreslagen omfördelning av sjuklön mellan finansförvaltningen och respektive nämnd för 
perioden oktober-december fastställs. 
 

2. Sammanfattning  
Under början på pandemin beslutade regeringen att kommuner skulle erhålla ersättning för 
sina sjuklönekostnader. Mellan april till och med juli ersätts hela sjuklönekostnaden, 
augusti – december ersätts del av sjuklönekostnaden.  
Nedan ges förslag till fördelning av ersättningen för sjuklön för perioden oktober-december.  
Kommunstyrelsen                                     44 tkr 
Utbildningsnämnden                            1 045 tkr 
Vård- och Omsorgsnämnden:             1 313 tkr  
Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden   29t tkr 
Kultur och fritidsnämnden                        41 tkr 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse 2021-01-20 
 
 
 
 
 
Johan Persson Magnus Petersson  
Kommunchef ekonomichef  
 
  
Beslut till:  
Utbildningsnämnden (FK) 
Vård och omsorgsnämnden (FK) 
Kultur och fritidsnämnden (FK) 
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden (FK) 
Controller (FÅ) 


	Föredragningslistan
	Uppföljning av räddningstjänst 2020
	Utvärdering av målstyrning och roller kommunstyrelsen 2020
	Finansiering av Byggnadstekniskantikvarisk förundersökning
samt driftkostnader vid Stjärnholms stall
	Firmatecknare
	Markanvisning Bo Klok - Sjögatan
	Ställningstagande om kommunen ska äga eller hyra
förskolebyggnad vid Peterslund
	Finansiering av överskridande av investeringen Byte av
ventilationssystem vid Breviks gymnastikbyggnad
	Medlemsskap i Glokala Sverige
	Markanvisning Villabacken
	Utökning av budget för anpassningar av gymnastikbyggnad
vid Stenviks förskola
	Utredning om framtida användning av Brevikskolans lokaler
	Utredning om framtida användande av Oxelö förskola
	Delgivningar
	Redovisning av delegationsbeslut
	Revidering av lokala ordningsföreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön inom Oxelösunds kommun
	Taxa för renhållning 2021
	Taxa för slamtömning
	Ändring av aktieägaravtal avseende Nyköping-Östgötalänken AB
	Delårsrapport Nyköping Oxelösunds vattenverksförbund
	Fördelning bidrag sjuklön



